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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení čtenáři,
S přicházejícím podzimem přichází i další číslo našeho časopisu Obzor. Můžete se
v něm dočíst mnoho zajímavého. V historickém příspěvku pana Jaroslava Horáčka je
připomenuta složitá politická situace ve Tmani ve dvacátých letech. Ve třetím díle
historických obrázků pana Františka Procházky jsme tentokrát nahradili historické fotografie
za topografické mapy Tmaně ze školních zeměpisných atlasů světa z 60. let min. století.
Z aktuálního dění věnujte pozornost především zavedení zkušebního provozu mobilního
přenosu důležitých zpráv v obci. Aplikace „Hlášení rozhlasu“ vám umožní dostávat do svých
mobilů či do svých mailových schránek informace z oblastí, které si sami zvolíte. Upozorňuji
také na dopravní omezení, jež nás čekají v druhé polovině měsíce října. I o něm se více
dočtete v tomto čísle na straně 12.
Přeji všem pěkné podzimní dny
Jaromír Frühling

Zpráva Rady obce pro Veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne
16.9.2019
V pondělí 16. září 2019 proběhlo dle ročního plánu Veřejné zasedání zastupitelstva
obce, jehož součástí bylo i přednesení zprávy Rady obce, jejíž text uvádíme níže:
Od posledního Veřejného zasedání, jež proběhlo 10.6.2019, se Rada obce sešla
celkem 6x a to konkrétně v termínech 12.6., 26.6., 17.7., 7.8., 28.8. a 11.9.2019
Bylo projednáno a schváleno celkem 62 žádostí o individuální dotaci z rozpočtu obce
ve výši 800,- Kč, jako příspěvek dětem na školy v přírodě či na letní tábory.
Rada dále schválila finanční dar obce ve výši 15 000,- Kč pro SDH na soustředění
dětí v Bohutíně. O vydařeném průběhu tohoto soustředění se mohli občané dočíst
v předchozím vydání místního časopisu Obzor.
V souvislosti s časopisem Obzor stojí za zmínku změna jeho formátu na velikost A4,
jenž umožňuje vkládání fotografií i příznivější velikost písma pro čtení.

Mezi hlavní témata schůzí rady v tomto období patřilo:
Sběrný dvůr
V areálu Sběrného dvoru došlo ke zprovoznění kamerového systému a k rozšíření provozní
doby. Nyní je Sběrný dvůr otevřen nejen každou středu odpoledne, ale i každou neděli
dopoledne. Ve spolupráci s firmou Mobiltech byl zprovozněn kamerový systém, na kterém
lze nyní lehce online i zpětně dohledat činnost na Sběrném dvoře i v jeho okolí. To by mělo
zamezit vzniku černých skládek před Sběrným dvorem, které se začaly stávat pravidelným
koloritem posledních týdnů.
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Škola
V prostorách školy proběhla prázdninová rekonstrukce části školy (konkrétně prostorů pro
družiny a služebního bytu), jejímž cílem bylo zvětšení prostorů pro družinový provoz a
přestavba bytu na jazykovou učebnu. Práce realizovala firma Fortel a přes složitost
některých našich požadavků vše stihla v řádném termínu do začátku školního roku.
Poděkování patří nejen majiteli firmy panu Ježkovi, který mimo svůj prázdninový plán
dokázal tuto akci zrealizovat, ale také paní ředitelce Kybikásové, která s ním veškerou
činnost prakticky denně koordinovala a trávila o prázdninách ve škole mnoho času.

Hřbitov
V areálu hřbitova byla provedena generální oprava hřbitovní pumpy s cílem dosáhnout toho,
aby voda ze studny byla dostupná pro návštěvníky co nejjednodušeji a v co největším počtu
dní v roce. V podzimních měsících bychom zde rádi provedli také výměnu jednotlivých
vstupních vrat.

Rada obce na svých zasedáních také schválila:
Nákup dvou nových měřičů rychlosti, které budou v obci nainstalovány v nejbližších dnech
(jeden jako výměna u školy, jeden nově schválený)
Nákup zimní nástavby pro obecní vozidlo Multicar (a to konkrétně nákup nástavby sypače a
radlice) pro snadnější údržbu silnic a cest v zimním období
Nákup velkoprostorového stanu Gala Mensa pro potřeby SDH (kuchyň)
Využití sezónního výprodeje pro nákup venkovních setů (stolů a lavic) pro akce pořádané
obcí či místními spolky (využito již při letním kině)
Obměnu zastaralého služebního vozu Ford Fusion (toto vozidlo bude nabídnuto ke koupi
občanům na úřední desce formou Veřejné výzvy)

Rada obce v nejbližším období připravuje:
Dokončení podkladů pro zahájení výběrového řízení na pronájem obecních lesů (k 1. 1.
2020).
Finální dokončení směny pozemků k vybudování cesty podél zámecké zdi – vytyčení a
oplocení této cesty.
Rekonstrukci sociálních zařízení restaurace.
Postupná obměna veřejného osvětlení obce ze LED osvětlení s cílem snížení nákladů.
Instalaci nových měřičů rychlosti před školou a při vjezdu do Tmaně z Lounína.
Zahájení zkušebního provozu „Mobilního rozhlasu“.
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Z HISTORIE OBCE
Složitá politická situace ve Tmani ve dvacátých letech
Při listování ročníky týdeníku Stráž Podbrdska z let 1923-1927, zjišťujeme, že
tato tiskovina vydávaná Československou stranou socialistickou v Berouně nám
překvapivě poskytuje množství zajímavých příspěvků týkajících se života ve Tmani
v polovině dvacátých let dvacátého století – tedy téměř před sto lety. Tato politická
strana byla založena v roce 1897 jako Strana Národních Dělníků. V roce 1898 byla
strana přejmenována na Českou národně sociální stranu v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku, v Dolních a Horních Rakousích. Po vzniku Československé republiky došlo
ve straně k organizačním změnám, které se projevily navenek přijetím nového
programu i názvu Československá strana socialistická. V novém programu se strana
vyslovila pro třídní boj a zespolečenštění výrobních prostředků vyvlastněním a jejich
převodem do správy odborových organizací a družstev. V roce 1926 sjezd strany
přijal nový název – Československá strana národně socialistická. Tato změna názvu
se odrazila i v titulku vydávaného týdeníku, kde jsme četli, že se jedná o Stráž
Podbrdska – časopis Československé strany národně socialistické pro oblast
podbrdského kraje. Pro úplnost dodejme, že v roce 1990 se tato strana, která od
zmíněné doby prošla dalším vývojem, přejmenovala na nám ve Tmani již známou
především z komunálních voleb v listopadu 1998 Českou stranu národně-sociální.

Vraťme se do Tmaně …
V té době docházelo na scéně vnitropolitické ke klání mezi jednotlivými
subjekty na pozadí náboženského vývoje. Na jedné straně máme vznik Církve
československé a přechod většiny věřících ve Tmani do jejích řad, nezákonné
zabrání kostela sv. Jiří nově vzniklou církví, které musela vyřešit svým rozhodnutím
až v roce 1924 Okresní správa politická v Hořovicích, a na druhé straně všeobecně
přítomné, zejména v Čechách, vystupování proti církvi římskokatolické označované
za viníka všeho špatného, co se dělo v Čechách v předcházejících třech stoletích.
Následující příspěvky otištěné ve výše zmíněném týdeníku Stráž Podbrdska
nám přibližují dění ve Tmani v té době. V posledním příspěvku si zavzpomínáme na
léty zapomenutou historku, když jsme ve Tmani měli Leninovu ulici.
Závěr si musí udělat po jejich přečtení každý sám …
Z Tmaně1.
Neděle dne 29. dubna 1923 bude zapsána zlatým písmem v historii církve
československé, neboť nepamatuje podbrdská vesnička tato tolik lidu, jako o pouti sv.
Jirské, který přispěchal, aby vzdal hold práci za duševní obrození českého člověka.
Sokolská hudba ze Žebráka a zpěváci tmaňští zhostili se úkolů svých velice pěkně a tím
dodali oslavě lesku. Účast lidu, který se probouzí z římské tmy a chápe se světla naší
historie, bylo daleko přes 3000. O 9. hod. dopolední sloužil stařičký duchovní br. Frolík
z Hostomic, který na sklonku svého života dává vale Římu a chápe se práce husitské,
bohoslužby s promluvou. O 10. hod. dopol. zahájil br. Hora z Berouna tábor lidu, vítá
1

Stráž Podbrdska, ročník 1923, číslo 9, 12. května 1923
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milého bratra poslance Ferd. Práška, hostinského z Čáslavě, a uděluje mu slovo. Bratr
Prášek za stálého souhlasu odhaluje ten podvod s Kristovým učením, ukazuje na rozpor
evangelia, hlásajícího pravdu a lásku, zásady Kristova sbratření, zásady sociálního
křesťanství a na nástupce prý Kristovy, kteří tu lásku a pravdu nenávidí až po hrob. Bratr
Prášek uvádí markantní případ bratra legionáře, který přišel ze zahraničního odboje se
zdravím zlomeným tuberkulosou, měl radost, že složí svoji kosti v rodné zemi. Když
zemřel, katolický farář odepřel místo na hřbitově proň proto, že byl příslušníkem
Čechoslováků, a ne mezinárodních římských křižáků. Naši bratři musili rakev na hřbitov
po žebřících přes hřbitovní zeď dopraviti a sami hrob vykopati, za což jsou nyní
obžalováni, že konali heslo Kristovo: Miluj svého bližního jako sebe samého. Poukazuje
na vydaný štvavý pastýřský list, který se čte z kazatelen a jest namířen proti republice,
což úřady klidně trpí, aniž by vyvolaly v život kazatelnicový zákon. Krátký loket pro
Čechoslováky, dlouhý loket pro cizáky. Slova bratra Práška vyvolala velké pohnutí, a
když skončil, bouřlivý potlesk byl dokladem, že mluvil tomu lidu za srdce a že se podle
jeho slov bude řídit. Hořovicko se probouzí, toho dokladem je, že 9000 Čechoslováků
stojí v řadách, kteří s hrdě vztyčeným praporem Husitů přejdou to štvaní a
pronásledování. Dílo národního, duševního obrození od cizáckého, nám nepřátelského
monarchistického Říma, nikdo ničím nezastaví. Hanbou každého českého člověka, který
hrdě nese na prsou odznak Tyrše a Fügnera, který si říká duševní pracovník, že pracuje
pro národ, že jako matrikový procesář sedí mezi křižáky. Takové „charaktery“ nutno ze
všech stran odstranit, neboť jsou brzdy pokroku, to jsou ty kazy národní, sedící na dvou
židlích.

Besídka2. Houpačky.
On dit, on dit .
Byly to krásné zlaté časy, když v kostelíčku u sv. Jiří ve Tmani o pouti scházel se lid
obojího pohlaví a naplnil kostel ve všech jeho prostorách. Jak krásné to bylo, když pan
farář kázával o lásce boží, k bližnímu, o nepřemožitelnosti svaté církve, jak ji symbolizuje
sv. Jiří v boji se zlým drakem, jak slavnostní to bývaly mše svaté, a dnes? …
Ty doby jsou již pryč, a pan farář pozoruje, jak ovečky kdysi početného ovčince se vždy
víc a více rozdrchávají. S hlubokým povzdechem, avšak pevně odhodlán, řekl si, že dál
to tak jíti nemůže. Z úst mu známé „Himelhergot“ a s chutí pustil se do práce, neboť opět
schylovalo se k významnému dni sv. Jiří, k tmaňské pouti.
Ale jak začít, aby akce neselhala? Chvíle přemýšlení. Konečně spásná myšlenka! …
Kramáři!
Nejznamenitější pouti vyznamenávají se kramářskými boudami, ty jsou magnetickou
silou pro mladé i staré. Pokřižovav se nábožně, srdnatě vykročil pravou nohou vpřed.
V celém širokém okolí navštívil všechny kramáře, vybízeje je k návštěvě tmaňské pouti.
Nezapomněl ani na kolotoč a houpačky (naše „Houpačky“ ovšem při tom ignoroval) a
kdyby byla náhoda mu přála, byl by tam přitáhl i zvěřinec.
Ale … pomyslil si pan farář, to není ještě všechno. Nutno také, aby i mše návštěvníkům
imponovala, a tu musí kolegové z blízkých farností pomoci. I to konečně obstaráno a
čtyři kolegové z blízkého okolí slíbili určitě panu faráři v jeho těžkém postavení vypomoci
ke cti a slávě boží.
2
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Když vše náležitě připravil, mnul si pan farář spokojeně ruce a v duchu viděl již sebe, jak
káže nepřehledným davům věrných a pokorných věřících. „To by v tom musel sám čert
být (pan farář se honem pokřižoval), aby se můj plán nezdařil, a to bezbožné plémě opět
nepřišlo do ovčince, které zrádně opustilo …“ rozumoval pan farář.
A tak nadešel veliký den … svátek sv. Jiří a den vítězství pana faráře.
V sobotu odpoledne přijížděli z různých stran kramáři, aby postavili svoje stánky před
kostelíkem. I kolotoč s houpačkami objevil se na suchomastské silnici. Vše spěje ke
kostelíku sv. Jiří, v jehož okolí víří nebývalý ruch. Jen tmaňští občané povážlivě kroutí
hlavou, co že se ti kramáři letos zbláznili a v takovém množství sem se dostavili, vždyť to
nikdy nebývalo.
Pani kluci ovšem neopomněli ihned sem se dostaviti. Okukovali kramářské děti i kobyly,
kolotoč i houpačky, a nebýti přísných tatínků, byli by zde snad i nocovali.
Té noci pan farář nemohl usnouti. Jen ze strany na stranu se převaloval, dychtivě
očekávaje rána. Jedinou myšlenkou jeho bylo, zdali jeho namáhání korunováno bude
úspěchem.
V časných hodinách ranních vyskočil z postele, pohlížeje směrem ke kostelíku. Posnídav
usmál se na kuchařinku, která zdála se mu dnes mnohem mladší a půvabnější, rychle se
oblékl a již zaměřil kroky své v místa, kde doufal, že jeho práce bude bohatě odměněna
… Kramáři v očekávání pěkného výdělečku vykládali již svoje zboží, uctivě zdravíce
blížícího se faráře.
Devět hodin … Nábožné občany, jež pan farář touto velkolepě aranžovanou poutí chtěl
přivábiti, dosud není vidět přicházeti.
Zvoní se po prvé na mši. Panu faráři je jaksi nevolno. Avšak přec! Od Křížatek volným
krokem blíží se dvě osoby, od Zdic jedna a od Koněprus také jedna. Již dostihují
kostelíka. Jsou to bratři v Kristu, kteří přišli vypomoci kolegovi při mši svaté.
Než i věřící počínají se pomalu trousiti. Od Suchomast viděti dva stařečky, od Tmaně asi
pět babiček, a pak … pak přišla ještě jedna zbožná duše odkudsi od Svaté a dále … už
nikdo! Ani kluci, kteří tady včera očumovali, dnes nepřišli, tak jako by se země pod nimi
byla propadla. A zvonek již po druhé vyzývá věřící, aby se zúčastnili služeb božích.
Lkavé zvonů hlasy přehlušuje křik kramářů, bohopustě láteřících a proklínajících … Ve
varhan velebný zvuk disonančně zapadá pláč kramářských dětí, které nejhůře o této
pouti dopadly.
Je po mši … Kramáři složili již svoje krámy a zboží a za hrubých nadávek odjíždějí. To
asi děkovali aranžéru jejich výletu. Jen houpačky a kolotoč tu stojí a klidně odpočívají …
On dit, on dit …
V sakristii svléká pět kněží slavnostní roucha. Z nich nejčileji vede si pan farář. Nemluví
… neboť duši a srdce naplnil veliký smutek a žal. Roztrpčen, zklamán, odchází … Jaký
div, že zapomněl kolegům ruku stisknouti, poděkovati, a pozvati je k slavnostnímu obědu
… Neřekl jim ani „S bohem“! …
Dotčeni tímto nekolegiálním jednáním nastupují páni páteři zpáteční cestu, ulevujíce
hlasitě nevolí překypěvším nitrům svým. S hladovými žaludky ubírají se k domovu. Ti
k Berounu jsoucí zpívali prý cestou: „K Berounu je cesta dlouhá, v žaludku to kňourá.“
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Jak je svět nevděčný! Či zasloužil si pan farář, který měl tolik dobré vůle, který tolik se
naběhal a naprosil, který chtěl zbloudilé ovečky přivést opět k poznání pravdy boží, tolik
nepochopení a nevděku od této bezbožné chásky? Řekněte sami! On, který tolik pečuje
o spásu duší svých oveček! Než o této převeliké péči jeho povíme v kapitole příští, která
sice není psaná žádným Matoušem evangelistou, ale přece jen Matoušem našich
„Houpaček“.
On dit, on dit …
Houpity

Ze Tmaně3.
Jdeme-li po silnici z kopečku zvaný „Koš“ ke Tmani, maně udiveni zůstaneme státi na
samém okraji vsi, když uzříte malou kolonii domků a domečků, seskupených v pěkných
řádkách za sebou a nad nimi majestátně se zdvihající „Husův sbor“, současně s domky
tu nově vystavěný kostel československé církve. Prohlížejíce zblízka Husův sbor
(zevnějšek), stavěný podle vzoru ruských pravoslavných kostelíků, neubráníte se dojmu,
když spatříte pod věží zavěšený pěkný, zvětšený Žižkův palcát a nad ním na samé
špičce věže ohromný kalich. Pod dojmem, který na vás učinil zajímavý okraj této
vesnice, domníváte se, že osada tato jest obydlena samými Českými bratry“. Ale jaké
zklamání vás očekává, když po několika krocích ocitnete se v ulici nazvané – „Leninova“.
Zajisté údiv váš jest oprávněn. Ptáte se sama sebe, co jest to zde za „Babylon“ – a pak
následuje váš povzdech. Komunisté vyvádějí. Jakási lítost vás obestře. A přejete si
okamžitě protestovat – těmto Babyloncům zahřímati do svědomí, vysvětlit a poučit, kdo
to byli tehdy ti Čeští bratři, ta českobratrská reformace, idea ryze naše, idea, které se
nevyrovná zdaleka Leninův komunismus, z Berlína přes Moskvu k nám přivezený. Ze
svého zadumání jste vyrušeni jistým občanem této osady, který nějak rozhorlen, sám pro
sebe filosofuje. Dodali jsme si odvahy a tázali jsme se po příčině jeho rozhorlení.
Odpověď jeho jest plná hněvu a projevu nelibosti nad prací místních komunistů
v obecním zastupitelstvu, a ke konci prohlásil: Jako chudý dělník jsem je volil a měl k nim
důvěru, a dnes, když jsem se dozvěděl, že při projednávání rozpočtu obecního
hospodářství i se starostou komunistou v čele zapomenou projednat oddíl „Chudinství“,
ale na pojmenování ulice hned vedle Sboru jménem Lenina věnovali nejdelší čas při
poslední schůzi obecního zastupitelstva, jsem ji úplně ztratil. Což nemají jiné vhodnější a
přiléhavější pojmenování? Což nemáme v našich dějinách a historii dostatek slavných
jmen našeho českého původu – a rozhněván odcházeje, zahrozil někam proti jižní straně
– a ještě jsme zaslechli při jeho vzdalování se: Zúčtujeme! A váš údiv vyvrcholí při
návštěvě jednoho hostince, když se dozvíte, že v této osadě jest početně silný spolek
„Havlíček“, jehož členy jsou také komunisté, ale tento spolek nic nedělá, patrně jeho
činovníci jsou ukolébáni a uspáni písní: Spi Havlíčku, v svém hrobečku …

3

Stráž Podbrdska, ročník 1927, číslo 49, 3. prosince 1927
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 3. DÍL
Topografické mapy Tmaně ze školních zeměpisných atlasů světa z 60. let min. století

Na obrázcích jsou dvě ukázky topografických map Tmaně ze školních zeměpisných atlasů světa z let
1962, 1963, 1965, 1966, 1967 a 1968. Existuje jistě i celá řada jiných vydání atlasů, ale zkuste je dnes někde
sehnat. Na první pohled nemají mapky s Tmaní nic společného – otočíte-li však obrázek o 180o a zaměníte si
Světlov za Tmaň, Mozolín za Lounín, Drozdovy za Slavíky, Mokrovousy za Suchomasty, Dudíkův mlýn za mlýn
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Sudíkův a Hlučov za Lejškov, máte Tmaň jako vyšitou. Jak se dostala Tmaň do atlasů světa a co tenkrát vedlo
autory atlasů k těmto úpravám, ví dnes už asi jen Pánbůh. Možná byl mezi autory nějaký tmaňský rodák, možná
mohla za úpravy tehdejší špionománie a snaha o utajování všeho možného - kdo ví?
Na následujících stránkách jsou ukázky již pootočeny. Originály z atlasu získáte otočením Obzoru
vzhůru nohama.

Na horní ukázce Veský rybník, Jezdičák i malý rybníček v Sázce, tmaňský zámek i s přilehlým parkem a
hospodářskými dvory, škola, školní hřiště, kostel Jiřího z Poděbrad, kostel svatého Jiří s přilehlým hřbitovem,
tmaňské ulice. Je zde dokonce i dnešní Travnatka, která byla tehdy jen polní cestou.
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Na této stránce je jednak podrobnější mapka tehdejšího středu obce, jednak katastrální mapka okolí
Veského rybníka. Katastrální čísla se shodují s dnešními a potvrzují i těm nejméně věřícím, že jde opravdu o
Tmaň. Kdo nevěří, ať se přesvědčí!
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Z DĚNÍ V OBCI…

HLÁŠENÍ ROZHLASU.CZ
Obec Tmaň, ve snaze o zkvalitnění a rozšíření způsobu
informovanosti svých občanům, oznamuje spuštění zkušebního
provozu mobilní informační aplikace:

Prostřednictvím této aplikace můžete dostávat do svých mobilních telefonů nebo do
svých mailů informace z oblastí, které si sami zvolíte. V této chvíli si lze ve zkušební
verzi vybrat z následujících kategorií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oznámení od Obecního úřadu (výpadky energií, havárie vodovodů, atd.)
Kulturní akce
Sportovní akce
Základní škola a Mateřská škola Tmaň (informace pro rodiče žáků)
Změny provozních hodin (lékař, pošta, obchod, úřad, atd.)
Spolky, kluby, dobrovolné organizace (info jednotlivých organizací)
Prodejní akce v obci
Domácí mazlíčci (ztráty, nálezy, očkování)

Aplikace bude v budoucnu zároveň propojena i s facebookovými a webovými
stránkami naší obce.
Máte-li již nyní zájem stát se součástí tohoto zkušebního provozu, můžete provést
svoji registraci jednoduchým způsobem na stránce:
www.obectman.hlasenirozhlasu.cz
(Provedete kliknutím na zelené tlačítko „Odebírat hlášení“, následně si zvolíte
způsob zasílání zpráv a vyberete si kategorie, které vás zajímají.)
Všechny zájemce o tuto službu bych požádal, aby při své registraci preferovali
službu zasílání zpráv formou instalace mobilní aplikace. Důvodem je skutečnost, že
tato forma je a bude v budoucnu zcela zdarma. Vám ani obci tak nevzniknou žádné
další náklady. Podobně je tomu tak i v případě zvolení zasílání zpráv na vaši
mailovou adresu. Zde však můžete objevit důležité informace až s určitým
zpožděním. Jedinou zpoplatněnou službou je forma zasílání sms zpráv, proto
budeme tuto formu vyrozumění používat v budoucnu pouze pro zprávy z kategorie
č.1 a zpráv krizového charakteru. Po skončení zkušebního provozu můžete provést
registraci i přímo na Obecním úřadě ve Tmani. V tuto chvíli evidujeme v tomto
zkušebním provozu již přes 80 občanů naší obce. Přidejte se k nim i vy…
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ
V měsíci říjnu proběhne oprava
silnice III/11539 a 11540 u obce
Tmaň (silnice k rozcestí „Na
ručičce směr Suchomasty ke
kostelu). Projekt bude realizován
po etapách. Předpokládá se dělení
na čtyři úseky, které na sebe
budou navazovat:
Etapa I. 10.10.2019 – 15.10.2019
– frézování a čištění komunikace
Etapa II. 16.10.2019 – 18.10.2019
– uzavírka, pokládka nového
povrchu
Etapa III. 19.10.2019 – 21.10.2019
– čištění krajnic
Etapa IV. 22.10.2019 – 25.10.2019
- VDZ
Pro Etapu II. bude zřízena
objízdná trasa, která povede po
silnicích 11537, 11531, 11413,
11524, 11544 přes Koněprusy do
Suchomast.
Dopravy v centru naší obce by se
tato
objížďka
neměla
nijak
zásadně dotknout. Omezen bude
výjezd
z obce
směrem
do
Suchomast.
Ani po dobu tohoto dopravního
omezení není vjezd kamiónům
do obce povolen !
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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 pondělí 2. září 2019 byl zahájen nový školní rok 2019/2020 a poprvé zavítalo
do naší školy 29 PRVŇÁČKŮ. S úsměvem je očekávala jejich třídní učitelka
Marcela Závorová, která se na všechny své nové žáčky moc těšila. A protože je
první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, všechny
přivítala také ředitelka školy Růžena Kybikásová, starosta obce Jaromír Frühling,
kronikář Jaroslav Horáček, zástupce akciové společnosti Vápenka Čertovy
schody Jaroslav Karmazín, za Školskou radu Josef Sakáč, za MSH Tmaň
Antonín Plátěnka a za TJ VČS Tmaň Antonín Kiml. Všem děkujeme za jejich milá
slova i malé dárečky. Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve
své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme
hodně trpělivosti, a hlavně mnoho radosti ze svých dětí.
Již tradičně jsme vítali nový školní rok výpravou do okolí, kde jsme se
seznamovali s našimi prvňáčky. Tentokrát se vypravila I., II. a III. třída do
místního zahradnictví, kde jsme obdivovali nejen krásné rostliny, tůňky, zvířátka,
ale také veliké stroje.
Starší žáci z IV. a V. třídy se vydali na Lounín, kde je čekalo veliké překvapení.
Viděli papoušky Ara a mohli si pochovat hada – chřestýše královského. Pak jsme
se všichni sešli v hasičském areálu, kde jsme si opekli buřtíky a bezva se vyběhali
na čerstvě posekaném trávníku. A protože sluníčko krásně svítilo, vůbec nic nám
nechybělo. Dopoledne, na které jsme se těšili, jsme si opravdu hezky užili.

Mateřská škola
•
•
•
•
•

V pondělí 2. září 2019 se opět otevřely dveře Mateřské školy Tmaň a děti vkročily
do nového školního roku.
Jak už je každoročním zvykem, paní učitelky děti přivítaly maňáskovým divadlem.
Tentokrát se všichni pobavili u oblíbené pohádky „O Koblížkovi".
Dne 10. září také začala dětem z předškolní třídy plavecká výuka, která probíhá v
Berouně v plaveckém areálu Tipsport Laguna.
V září byl pro děti také připraven ekovýlet do Lipek. Vycházka je vždy spojena s
různými stanovišti s úkoly. Na konci výletu vždy čeká na děti malá odměna.
První měsíc v novém školním roce zakončilo krásné představení Hudebního dua
Gábina a Katka s představením „Oskárek a zpívánky". Gábina a Katka dětem
zahrály na různé hudební nástroje a děti se naučily nové písničky. Představení se
zúčastnily i děti z 1. a 2. třídy.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v říjnu 2019 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 26. října 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 říjnu
2019 všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby:
V neděli dne 13. října 2019 od 17 hodin.
A dále také v pondělí 28. října 2019 od 15:00 hodin na tradiční slavnostní
bohoslužbu s varhanním doprovodem. Po bohoslužbě – promítání z pietních poutí
2018-2019

CČSH a vzpomínkové pouti
Vzpomínkové pouti POLSKO - SLOVENSKO 2019
Akce MO ČR a ČsOL provedená v rámci Projektu LEGIE 100 u příležitosti 105. výročí
prvních bojů České družiny, 80. výročí založení České a slovenské legie v Polsku a 75.
výročí bojů Karpatsko-dukelské operace se zúčastní též NO CČSH ve Tmani.
Vzpomínková pouť do Ruska 28. 10. - 1. 11. 2019
BAJKAL 2019
V rámci projektu Legie 100 připravuje MO ČR ve spolupráci se Senátem Parlamentu
ČR a ČSOL u příležitosti 100. výročí bojové činnosti československých legií na Sibiři a v
okolí jezera Bajkal ve dnech 28. října až 1. listopadu 2019 Vzpomínkovou pouť BAJKAL
2019, které se účastní též zástupci Církve československé husitské s patriarchou Tomášem
Buttou.
Náboženská obec Církve československé husitské děkuje veřejnosti za zájem o dění
ve Sboru Jiřího z Poděbrad.
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V sobotu 28. září 2019 se konala SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani ve státní svátek – Den české státnosti. Tradiční
slavnost ve Sboru se konala pod záštitou pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara,
Th.D., dr. h. c. a v tomto roce byla s poděkováním za dokončení rekonstrukce střechy.
Vzpomněli jsme opět prvního otevření sboru na podzim v roce 1926. Pevně věříme,
že se nám ke stoletému výročí otevření Sboru CČSH ve Tmani zaskví kulturní památka v
celé kráse. Snad i dříve.
Proto každá etapa je velkým požehnáním a zaslouží si poděkování i formou
slavnostní bohoslužby, koncertu, výstavy. Velké poděkování patří OÚ Tmaň, Pražské diecézi
CČSH, Vápence Čertovy schody a.s., Ministerstvu kultury ČR (v současné době probíhá
repase oken), památkářům, řemeslníkům, pracovníkům OÚ Tmaň a všem, kdo jste přišli.
Děkujeme pražskému biskupovi bratru Davidu Tonzarovi za záštitu nad akcí, sestře
vikářce Růženě Adamové, jejíž péčí se Sbor postupně vracel k životu, Radě starších NO
CČSH ve Tmani, farářce Markétě Macháčkové za spoluslužbu, bratru Stanislavu Duškovi za
varhanní doprovod, Anetě Špačkové za krásné pěvecké vystoupení, Světluškám za divadelní
představení i výtvarné doplnění slavnosti, všem pekařkám za pohoštění.
Pánu Bohu patří naše poděkování, že nad námi drží svou ochrannou ruku a vede nás
správnou cestou, abychom se na ní jako jeho děti přibližovaly jeden k druhému v lásce a
důvěře.
21. září 2019 se konalo v Chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě setkání
NOVOKŘTĚNCŮ Církve československé husitské.
Setkání, které pokračovalo po pobožnosti a prohlídce i běžně nepřístupných míst
chrámu putováním přes Vltavu a prosluněnou Letnou a občerstvením a kulturním
programem v sídle Pražské diecéze CČSH V Tišině v Bubenči, bylo vřelé, důstojné a pro děti
též hravé a zábavné.
Náboženská obec ve Tmani zde byla též malými husity hojně zastoupena.
Děkujeme bratru biskupovi za pozvání a krásně prožitý den.

Dětské centrum Světlušky při Náboženské obci
Církve československé husitské
8. září 2019 se děti z DC Světlušky opět zapojily do
charitativní akce na „Rambajsfestu“. III. ročník se konal na
podporu Nadace Žirafka a tmaňské děti byly opět
připraveny pomoci. Tentokrát s divadelním představením
„Škola hrou“, která je jejich vlastním dílem.
Po deseti letech se uskutečnilo neuvěřitelné
setkání. Paní doktorka Milena Dokoupilová, primářka
Novorozeneckého oddělení Nemocnice Hořovice (na
pódiu) a dítě, které zachránila. Bylo to nečekané,
nepřipravené setkání. Větší poděkování než to, že dítě je
živé, zdravé a pomáhá na akci nadaci, která zachraňuje
děti, nelze vymyslet.
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Dne 12. a hlavně 14. září 2019 se konal III. ročník výtvarné dílny „Po stopách Mikoláše
Alše ve Tmani“. „Za chlebem“ jako na
skice českého umělce, jsme se naštěstí
vydat nemuseli, nejprve jsme tvořili u
Sboru, ale slunečné počasí nás vylákalo,
jako každý rok za krásami Tmaně a okolí.
Datace na jedné skice M. Alše z
Tmaně je 1909 a i z dobových písemností
je patrné, že tento rok je tím
pravděpodobně prvním, kdy malíř poprvé
Tmaň navštívil. I v divadelním představení
„Škola hrou“ se děti o Alšovi ve Tmani
zmínily.
110 let od Alšovy první návštěvy
Tmaně jsme tedy oslavili výtvarně a
pokusili se s dětmi a tentokráte i s jedním
dospělým amatérsky zachytit současnou
podobu staveb, míst i momentální nálady
v krajině. Chvíle, které se nebudou
opakovat.
Při práci nás navštívil jeden
pamětník a podělil se s námi o své
postřehy z dětství, pověděl nám, kde stál
altánek, odkud Aleš kreslil lom a kostel i
spoustu dalších zajímavostí z tmaňského
života. Altánek již neexistuje, jen
vzpomínka na něj a zbytky základů v
zemi, ale tmaňský zámeček, i když jako
ruina, zatím stojí. Místo, kde byl malíř
vítán, stavba, která si zaslouží lepší osud
a naši pozornost.
Výtvarná dílka z „alšovské dílny“ i fotografie z projektu EHD (Dny evropského
dědictví) 2017-2019, jež budou jednou dokladem naší doby, jsou vystavena od 28. září 2019
do 28. října 2019 ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
Jak naložíme s dědictvím? Chceme,
aby šly jednou naše děti za chlebem jinam
nebo aby pečovaly o své rodiště a měly zde
krásné zázemí. Zeptejme se jich a veďme je
také vidět krásu v maličkostech, k touze po
obnově věcí, které mají historickou i duchovní
hodnotu a pěstujme v nich lásku ke svému
rodišti. I tím, že se přijdeme podívat na jejich
práci, je velmi povzbudíme. Budou vidět, že
má smysl dělat dobré věci a že jsou důležití
občané své obce.
Foto – Řemdih z průčelí Sboru- k vidění 28. září 2019 – 28. října 2019 na výstavě; po opravě
bude vrácen na své místo.
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Děti z DC Světlušky děkují Anetě Špačkové
za krásný hudební zážitek a krásnou spolupráci.
Foto z charitativního koncertu Rambajs cafe parku v
roce 2018 s Anetou Špačkovou.

30. září 2019 se Světlušky vydaly do Speciální školy v Žebráku. „Škola hrou“ pobavila
místní děti a věříme, že také podnítila jejich zájem o poezii, historii, přírodopis a výtvarnou i
hudební výchovu trochu netradiční hravou formou. Děkujeme ZŠ a MŠ Tmaň za uvolnění
dětí z vyučování.
V říjnu se mohou mezi nás přihlásit další děti od 6 do 12 let
Budeme se seznamovat s řemesly, fotit i dál
krásné kouty Tmaně i okolí, hrát divadlo, podnikat
výlety.
V říjnu nás opět čeká výlet do Muzea
československých legií v Praze (kde byly Světlušky
vyznamenané odznáčkem se Štefánikem za projekt
„Milan Rastislav Štefánik – pohledem ke hvězdám“),
vzpomínka na prof. Krbce na hřbitově v Praze a další
akce.

Světlušky pozdravil také armádní generál. Setkání s
armádním generálem Ing. Petrem Pavlem je v jednání a jistě
bude událostí pro celou Tmaň.

Těšíme se každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 a na víkendové akce, které budou
vyhlašovány průběžně.
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ
Náš tým dospělých stále bez ztráty bodu !!!
3. kolo – 7. 9. 2019

Vižina – TJ VČS Tmaň

2:5 (2:2)

Sestava: D.Šlégr – M.Fiala, R.Haas (81.M.Hora), J.Foltýn, L.Hrubý
(45.J.Sulík) – J.Večeřa (83.D.Překlasa), J.Rys, R.Šedivý, M.Smíšek (63.O.Choc) –
K.Červenka, V.Kincl,
Náhradníci: M.Fiala st., F.Doskočil
Branky: 17. F.Weiss, 30. D.Tomi – 8. M.Smíšek, 24. K.Červenka, 49. M.Smíšek, 75. V.Kincl
(PK), 85. K.Červenka
Povinné vítězství, které se nerodilo vůbec snadno. Domácí nastoupili poprvé v sezóně
v kompletním složení a na jejich hře to bylo znát. Až zlepšený výkon ve druhém poločase
přinesl kýžené góly.
4. kolo – 14. 9. 2019

TJ VČS Tmaň – Vysoký Újezd 4:1 (3:0)
Sestava: D.Překlasa – M.Fiala, R.Haas, F.Doskočil, J.Sulík (76.L.Hrubý) – M.Kincl
(46.T.Hebeda), J.Rys (81.M.Hora), R.Šedivý, M.Smíšek (89.M.Fiala st.) – K.Červenka,
V.Kincl
Náhradníci: J.Foltýn, S.Svoboda
Branky: 19. M.Smíšek, 21., 28., 70. V.Kincl – 84. S.Pýcha
První konfrontaci našeho týmu s kvalitnějším soupeřem jsme rozhodli třemi brankami již
v prvním poločase. Po přestávce při nás stálo i několikrát štěstí a nutno přiznat, že výsledek
zcela neodpovídá průběhu zápasu, který byl vyrovnanější.
5. kolo – 22. 9. 2019

Tetín B – TJ VČS Tmaň 1:5 (0:3)
Sestava: D.Šlégr – T.Hebeda, R.Haas, R.Šedivý, 76.L.Hrubý (85.O.Svoboda) – M.Smíšek,
J.Rys, M.Kincl, D.Překlasa (89.M.Fiala st.) – K.Červenka, V.Kincl
Náhradníci: J.Zikmund, J.Frühling
Branky: 65. S.Bača – 15. V.Kincl, 30. M.Smíšek, 42. V.Kincl, 58. K.Červenka, 69. V.Kincl
Naše mužstvo zajíždělo k tomuto utkání bez osmi hráčů kádru, kteří chyběli z pracovních či
zdravotních důvodů. Přesto torzo týmu zvládlo zápas v poklidu a již v prvním poločase
rozhodlo o svém vítězství.
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6. kolo – 28. 9. 2019

TJ VČS Tmaň – Zdice B 2:1 (1:0)
Sestava: D.Překlasa – M.Fiala, R.Haas, F.Doskočil, J.Sulík – M.Smíšek (90.T.Hebeda),
J.Rys (89.J.Foltýn), R.Šedivý, L.Fišer – M.Kincl (70.K.Červenka), V.Kincl
Náhradníci: D.Šlégr, L.Hrubý, S.Svoboda, M.Fila st.
Branky: 39. a 85. R.Šedivý – 47. V.Štefan
Utkání podzimu, ve kterém se před návštěvou 150 diváků sešla dvě doposud neporažená
mužstva. Tvrdé utkání, ve kterém měl náš tým především v prvním poločase mírnou
převahu, rozhodly dvě střely Radka Šedivého. V nervózním závěru navíc hosté přišli o dva
vyloučené hráče a především vedení týmu Zdic se s prohrou smiřovalo velmi těžko.

TABULKA SOUTĚŽE PO ODEHRANÉM 6.KOLE

K dalšímu utkání zajíždí náš tým v sobotu 5. října 2019 do Osova. Začátek utkání je v 13:00
hodin.
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OPUSTIL NAŠE ŘADY

INFO OBCE
Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V říjnu 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 zavřeno
•

V pondělí 28. října 2019 (státní svátek – Den vzniku samostatného československého
státu) bude zavřeno.
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
jsou v říjnu 2019 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin
takto: Termín
Zubní lékař / adresa ordinace
Telefon

5.+6.10.2019
12.+13.10.2019
19.+20.10.2019
26.+27.10.2019

MUDr. Jiří Burka
Chyňava 49
MUDr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245
MUDr. Pavla Blechová
Karlštejn, Zdravotní středisko
MUDr. Blanka Burková
Beroun, Pod Kaplankou 508

311 691 131
311 513 453
311 681 533
311 610 225

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. října 2019.
Cena výtisku 5,- Kč.
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