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Vážení čtenáři,
po nezvykle teplém říjnu se nám již pomalu, ale jistě, hlásí paní zima. Přechodem na
zimní čas začíná tma již v pozdních odpoledních hodinách a ani rána nejsou o mnoho lepší.
Někdo má toto období rád, pro svoji krajinnou pestrost a barevnost, na jiné přichází v tomto
čase únava či deprese. Ti nejmenší již pomalu začínají vyhlížet čas vánoční a přemýšlejí, o co
si tentokrát za dárek pod stromeček napíší v dopise Ježíškovi. Ti starší zase většinou již
nostalgicky vzpomínají na letní sluneční dny a začínají se těšit na jaro, které je však v
nedohlednu. Přeji všem, aby té únavy i deprese bylo co nejméně a aby si každý na tomto
období našel něco pozitivního, veselého a optimistického. Ti, kteří nevědí, jak si ty dlouhé
pozdní večery zkrátit (a samozřejmě i všechny ostatní), zvu do našeho kulturního domu na
dvě velmi zajímavé besedy, o kterých se více dozvíte na straně 9.
S listopadem přichází kromě změny času a krátkého denního světla i časté sychravé
počasí doprovázené mlhou. Proto jsme rádi, že se již podařilo nainstalovat nové měřiče
rychlosti, které již fungují ve svém ostrém provozu. Ten první nahradil zastaralý nefunkční
radar, umístěný při příjezdu do obce před školou, ten druhý je nově nainstalován při příjezdu
z Lounína do Tmaně, kde si řidiči často neuvědomovali, že již jsou dávno v zóně s rychlostním
omezením pro obec. Doufám, že i jejich zásluhou si každý řidič uvědomí, že projíždí obcí a že
bezpečnost dětí i ostatních pěších je tím nejzásadnějším a nejdůležitějším.

Jaromír Frühling
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Z HISTORIE OBCE
Psal se rok 1930 …
Psal se rok 1930 a v lednu přednášel v Praze ředitel Mezinárodního úřadu
práce Albert Thomas o světovém problému nezaměstnanosti, která postihovala přes
50 milionů lidí. Dne 6. března 1930 vyhlášený Mezinárodní den boje proti
nezaměstnanosti se stal i v Československu počátkem organizovaného hnutí
nezaměstnaných. Dne 27. září 1930 začal XVI. sjezd Československé sociální
demokratické strany dělnické, který přijal nový program, jenž se zříkal ortodoxního boje
s buržoazií a s odůvodněním, že „proletariát není ještě tak silný, aby sám vzal vládu
do svých rukou“, se hlásil k nutnosti koaličních vlád.
Rok 1930 se do historie Československa na poli kultury zapsal jako rok, ve
kterém zemřela velká česká operní pěvkyně Ema Destinová a spisovatel Alois Jirásek,
v jehož díle vrcholí a zároveň se uzavírá obrozenecká tradice české literatury, režisér
Karel Anton natočil první český zvukový film Tonka Šibenice a vyšel román Karla
Poláčka Muži v ofsajdu.
Ze sportovních událostí za zaznamenání stojí fakt, že na nově vybudovaném
Masarykově okruhu u Brna se konaly první automobilové závody, fotbalový klub AC
Sparta angažoval prvního profesionála ze západní Evropy v naší kopané –
třiadvacetiletého Belgičana Raymonda Braine a SK Slavia jako jediný tým v historii
československého fotbalu získal mistrovský titul bez ztráty bodu.
Toto je několik základních skutečností vážících se s událostmi před 89 lety
v tehdejším Československu. Vraťme se však domů a nahlédněme na každodenní
život ve Tmani a na Louníně v roce 1930 v podobě, kterou nám zanechaly tři novinové
zprávy otištěné na stránkách regionálního týdeníku Berounský obzor.

Problémy Lounína se zajištění silničního spojení se světem …1
Ne docela bílá, ne šedivá, ale rozhodně ne hotová. Tato silnice má vést podle protokolů
z „Dražek“ (obec Tmaň) do Lounína. Má to být jediná spojka se světem – které se za
Rakouska Lounínští marně dovolávali. V roce 1927 se začalo povídat, že se na Lounín
silnice začne stavět a že bude brzo hotova, neboť je jí prý nutně třeba pro povozy
jedoucí od Králova Dvora, Berouna a Zdic. Vždyť jinak musely dělat velkou zajížďku
přes Tmaň nebo Chodouň. A skutečně. Tu a tam se objevily v polích kolíky, které
věštily, že se tu něco bude dělat. Kolíky však nezapustily kořeny, a tak, než došlo
k řešení, byly zase zaorány a vytahány. Po čase se zasázely jiné kolíky. Pak nastalo
rychlé jednání se zájemníky, přes jejichž pole má cesta jít. V roce 1928 koncem
listopadu se skutečně začalo pracovat na silnici. Co radostí! Na celé vytčené trati se
začalo kopat, vozili kámen na štět. Vše bylo brzo rozkopáno, navezeno a rozvrtáno.
Ráno šel dělník do práce a večer se již nemohl dostat na svůj dvorek pro velkou
prokopávku na silnici. Naplněn radostí, že práce jde kupředu, mlčel, domnívaje se, že
1
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za den, dva nebo i za dva týdny bude opět přístup k jeho obydlí upraven. Ale kdepak!
Najednou se přestalo na stavbě silnice pracovat a nepracuje se dodnes. Na intervenci
se teprve loni upravily přístupy k obydlím. Člověk, neznající zdejší kraj, má dojem, že
stojí před bojištěm v roce 1915. Samé zákopy. Betonové roury leží zde rozházeny jako
hlavně od děl. Proč se nepracuje? Letos je přece příznivá zima a taková
nezaměstnanost dělnictva! Každý by byl rád, kdyby už úřady „tím hnuly“. Lounínští by
byli rádi – vždyť mnohý z nich již přes tři měsíce nepřinesl domů krejcaru výdělku.
Majitelé pozemků by byli také rádi – vždyť dodnes nevědí, kdo jim způsobenou škodu
nahradí. Vyzýváme úřady, aby urychleně řešily tuto otázku s otázkou nezaměstnanosti
v našem obvodě! Neradi bychom se dožili ostudy, že by stavba takové silnice trvala
10 let!
Pomoc nezaměstnaným osobám2.
Krachem na newyorské burze koncem října 1929 propukla dosud největší krize
světového hospodářství v 19. a 20. století. Během několika týdnů se zhroutila
průmyslová výroba i světový obchod. Ještě v roce 1930 se krize projevovala
v československém hospodářství zatím jen slabě a částečně postihovala jen
zemědělství a s ním svázané obory spotřebního a potravinářského průmyslu. Státní
orgány však již s předstihem prozíravě přijímaly opatření na zmírnění dopadů
začínající hospodářské krize na obyčejné lidi.
Ministerstvo sociální péče zavedlo pro hořovický politický okres státní stravovací akci
pro osoby nezaměstnané a omezeně pracující a na provedení této akce bylo přiděleno
pro hořovický obvod správní 20.000 Kč, z čehož polovina byla již okresnímu úřadu
v Hořovicích poukázána, druhá polovina bude poukázána v příštích týdnech.
Současně byly okresnímu úřadu zaslány 5korunové poukázky na odběr potravin.
Do státní stravovací akce mohou být pojaty toliko osoby, které:
a) byly v námezdním poměru,
b) nyní jsou delší dobu nezaměstnané anebo delší dobu omezeně pracují.
Vyloučeny jsou osoby, které
a) pobírají podporu v nezaměstnanosti se státním příspěvkem,
b) osoby, které požívají podpory a jiných veřejných prostředků v té výši, že o jejich
výživu a výživu jejich rodiny jest postaráno.
Při přidělování poukázek jest především přihlíženo k rodinám a teprve v druhé řadě ke
svobodným osobám a zase především k nezaměstnaným živitelům rodin, kteří jsou již
delší dobu bez zaměstnání.
Přidělování poukázek provádějí obce za součinnosti odborových organizací.
Poukázky budou vydávány vždy na jeden týden, a to pro rodiny v hodnotě nejvýše 20
Kč týdně – a pro svobodné v hodnotě 10 Kč týdně.
Poukázky mají platnost po dobu 14 dnů ode dne vystavení.
Nebudou-li předloženy u družstva nebo obchodníka do 14 dnů ode dne jejich vydání,
pozbudou platnosti.
Na poukázky smějí být vydávány jen tyto potraviny: mouka, chléb, tuky, brambory a
cukr.
Okresní a obecní úřady budou dohlížet na to, aby potraviny na poukázky vydávané,
byly bezvadné jakosti.
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Družstva a obchodníci při stravovací akci spolupůsobící v údobích 14denních předloží
obecnímu úřadu poukázky, na které vydali potraviny a obec vyplatí jim peníz tomu
odpovídající.
Žádosti o poukázky přijímaly obecní úřady a mají být doloženy:
a) potvrzením o tom, že byl žadatel v námezdním poměru, kdy a kde,
b) potvrzením, že jest nezaměstnán, tj. že se marně o práci u okresní
zprostředkovatelny práce hlásil,
c) potvrzením o rodinných a majetkových poměrech od obce vydané.
Aby celá akce nebyla zdržována a bylo ji co nejdříve využito, okresní úřad v Hořovicích
po poradě se zástupci větších průmyslových obcí, se zástupci dělnictva z různých míst
a různého odvětví výrobního na schůzi konané v Hořovicích dne 31. července 1930,
rozdělil celý okres hořovický na 12 okrsků, ke kterým přidělil nejbližší obce a rozdělil
těmto okrskům poukázky.
Pro Lounín byl sídlem okrsku Králův Dvůr, kam byly zařazeny obce Počaply, Bítov,
Černín, Koněprusy, Levín, Trubín, Lounín, Trubská, Zahořany. Počet poukázek: 250
kusů.
Pro Tmaň byly sídlem okrsku Suchomasty, kam byly zařazeny obce Bykoš, Málkov,
Tmaň. K dispozici bylo 50 kusů poukázek.
Třetí a poslední příspěvek z roku 1930 nám nabízí pohled na Tmaň místního rodáka,
který po dvanácti letech navštívil rodné končiny3.
Každý rok o dovolené navštěvuji venkov, hlavně milé vesnice, louky a hory, jež mi
připomínají zašlé doby mého mládí.
Já vyrostl a také vesničky rostou, celé nové čtvrti dělnických domků v nich vznikají. Za
Rakouska dělníci na vesnicích ani nemohli stavět, ježto všechny pozemky patřily
velkosedlákům a velkostatkářům a tito, nevěříce, že by i pracující člověk si mohl pořídit
vlastní byt, neradi pozemky prodávali – vždyť doopravdy nestáli o to, aby se v jejich
obci stavělo.
Letos jsem vybral z Podbrdského kraje Suchomasty a Tmaň. Vždyť jsem zde byl
naposled v roce 1918 přesto, že jsem rodák ze Tmaně. Nebylo tolik času, dovolená
krátká a sotva stačila na to, aby se člověk podíval někam, kde ještě nebyl.
Kráčím Suchomasty, překvapen řadou nových domků, sokolovnou, úpravou
kanalizace a jsem zvědav, kam asi postavili novou obecnou školu, o níž se tolik radili
a o níž tolik usilovali již v dobách, kdy jsem byl ještě chlapcem. Hledám, hledám, křížím
všechna místa, školy však nenalézám. Co to? Nechci se ptát dospělých, abych je snad
neuvedl do rozpaků, ale moje zvědavost byla tak silná, že jsem zastavil devítiletého
kluka, který vyběhl z Novákova krámku.
„Poslechni, chlapče, kde tady máte školu?“
„Pane,“ odpověděl čiperně, „my ji tu máme jenom půl a druhou půli máme
zpachtovanou ve Tmani.“
To mne trochu rozladilo a zachtělo se mi říci někomu ze známých svoje mínění;
zastavil jsem se „u Vozehů“ na „jedno suchomastské“, doufaje, že tam někoho
naleznu, ale zklamán prázdnotou lokálu (všichni asi pracovali v poli nebo v továrně,
vždyť bylo 10 hodin dopoledne), ubírám se ke Tmani, svému milému rodišti.
Z okresní silnice vedoucí ke sv. Jiří, odbočuji po špatné polní cestě k „Chaloupkám“.
Jdu pomalu, přemýšlím o změnách, jež odevšad křičí. Zastavuji se před prvním
domkem. Odtud je přece krásný rozhled na novou čtvrť obce, uprostřed níž je sídlo
3
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sboru československé církve. Zamlžují se mi oči a říkám si: jak krásně je na venkově,
jak krásně se zde dýchá! Lituji jen, že silnice, které se konečně „Chaloupečtí“ občané
dočkali, není protažena až na okresní silnici směrem k Suchomastům.
Smírně naladěn, pokročím dále. Zarazil mne však strašný zápach záchodu, který je
vedle tohoto domku postaven jen tak z prken a vyúsťuje k cestě, kudy denně musí
přejít tolik lidí. Špatně se mi udělalo při pohledu na takto zřízený a postavený stánek
s otevřeným zadním otvorem bez žumpy. To jistě obecní zdravotní komise ze Tmaně
v tato místa nikdy nezajde. Vždyť by přece nemohla trpět, aby u vrat tohoto domku,
přímo na okresní silnici byla jáma s močůvkou, přikrytá jen shnilým dřívím, jež jest
zpola v močůvce potopeno
Pomyslil jsem si, že bych v noci nechtěl tudy jít, poněvadž bych snadno do této jámy
mohl spadnout, zlámat si nohy, ale ještě dříve se udusit.
Zmocnil se mne vztek nejen na zdravotní komisi, obecní správu, ale hlavně na občany
mojí rodné obce, kterou bych rád miloval, vždyť tito občané by neměli čekat na to, že
jim někdo nařídí, aby si žumpy a záchody nestavěli právě na silnici, a mohli by tak
učinit sami – kvůli sobě i kvůli bližním.
Rozmrzen odcházím do lesa, kde jsem si jako kluk hrával s kamarády na vojáky. Rád
bych se s někým sešel, ale je to marné. Každý je v práci, není času na povídání, neboť
život je těžký. V poledne jsem sešel z kopce za panskou zahradou, kolem rybníka a
zamířil do hostince u Pišlů. Čekal jsem někoho … Majitel hostince, který zde ostatně
není dlouho, mně kuse vypráví o nových událostech a nových poměrech.
Přišli neznámí. Při pivě hovořili o lecčems. Jeden z nich se rozčiloval, že do schůze
obecního zastupitelstva, která se patrně konala v tomto hostinci, přišel jeden člen
zastupitelstva zasedat bos a bez kabátu. Usmívám se a nevěřím. Leč přítomní mne
přesvědčují o pravdě. Táži se, co tomu říkal pan starosta. Odpovídají, že si snad toho
ani nevšiml, jinak by přece nedopustil, aby zasedání obecního zastupitelstva bylo takto
zesměšňováno, třebaže je ve stejné straně jako zmiňovaný člen zastupitelstva.
Bylo mi trpko v mém rodišti. Když po poledni přijel autobus, vsedl jsem do něj a ujížděl
k Berounu … Cestou jsem však přece litoval, že jsem nezůstal déle, že bych se byl
ještě ledacos dozvěděl.

autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 4. DÍL
POMNÍK PADLÝCH V 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Na horním snímku z druhé poloviny čtyřicátých let minulého století je pomník
na svém prvotním místě – na hrázi Veského rybníku, v ohybu silnice k Suchomastům –
nedaleko dodnes stojící budovy transformátoru.
Dolní dva snímky jsou z přemísťování pomníku padlých na současné místo před
školou - na jaře 1949.
Na následující straně je ve zkratce popsána hrubá historie pomníku. Podrobnější
údaje lze najít v přepisu tmaňské pamětní knihy zpracovaném současným kronikářem
obce Jaroslavem Horáčkem - Tmaňská čítanka V. Čítanka je spolu s dalšími dvanácti
díly ve formátu PDF k dispozici na OÚ Tmaň.
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Historie pomníku padlých (Svobody) jak ji zaznamenali v tmaňské kronice
kronikáři František Zajíček a Bohumil Dousek:
V neděli o posvícení dne 26. října 1919 byl na konci hráze Veského rybníka v ohybu
silnice k Suchomastům odhalen pomník »padlých (Svobody).«
Podnět k postavení dán byl řídícím učitelem Vojtěchem Tesařem a Václavem Malinou.
Ten, jsa kameníkem, spolu s ostatními kameníky: Václavem Vartýřem, Josefem a Antonínem
Duchoni, Janem Přibylem a Františkem Přibylem, Karlem Růžičkou a Josefem Štětkou pomník
zhotovili.
Na pomníku byla vyryta tato slova:

Na paměť prohlášení Česko – Slovenské republiky
19 28/10 18
1. listopadu 1924 odhalena byla na pomníku deska padlým vojínům ve válce světové.
Veškeré práce kamenické věnovali tomu též kameníci, kteří pomník zhotovili.

J.
K.
J.
J.
J.
F.

Padlým a umučeným ve válce:
1914
1918
Černý
J. Kabátník
J.
Dousek
F. Kapoun
J.
Foltýn
J. Malina
A.
Chvojka
A. Macourek
J.
Klika
V. Smetana
F.
Krejčík
E. Svoboda
V.
A. Štětka

Špírek
Tlach
Vartýř
Veselý
Veselý
Vejvoda

Slavnostní řeč promluvil řídící učitel a ruský legionář František Procházka za hojné
účasti občanstva. V dlouhé své řeči vzpomínal útrap našich vojínů ve válce a vyzdvihl nejen
zahraniční odboj, ale i lásku českého vojína k rodné zemi a ku svému národu. Obecenstvo hojně
plakalo.
Po 2. světové válce byla 24.6.1945 na pomníku nahoře připevněna plaketa ruského
vojáka s puškou, na pamětní desce byly vyryty roky 1938 a 1945 a jména tmaňských obětí druhé
světové války:

A. Krbec, V. Novák, K, Koželuh, L. Krejčová, O. Zbuzek
Později byla tato jména doplněna jmény tmaňských občanů židovského původu
umučených v německých koncentračních táborech:

Emil a Karel Reichovi, Rudolf Löwy, Josef Eckstein
Na jaře roku 1949 se obecní zastupitelstvo usneslo přemístiti pomník na nově upravené
místo v rohu u školy, ježto místo u rybníka nebylo vhodné, pomník tam byl stále zasypáván
padajícím uschlým listím a prachem a blátem ze silnice.
autor František Procházka
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Z DĚNÍ V OBCI…
LISTOPADOVÉ BESEDY V NAŠEM KULTURNÍM DOMĚ
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Podzimní report z dění v SDH Tmaň
Po prázdninové pauze jsme od září začali zase pilně
trénovat. Čekaly nás několikery závody. Jako první
se uskutečnily Hasičské hrátky v Drahlovicích,
kterých jsme se účastnili s mladšími a staršími žáky.
Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4x60 metrů
a požární útok. Naši předvedli průměrný výkon
(velkou roli hrála tréma) a obsadili pěkná místa, starší
žáci 1. místo ze 3 družstev a mladší žáci místo
3. taktéž ze 3 družstev.
5. října se naše družstva vydala do Zdic na zahájení dalšího ročníku okresní soutěže Hry
Plamen. Za podzimního počasí jsme vyběhli na závod
požárnické všestrannosti se třemi hlídkami. A všem se dařilo,
s minimem trestných bodů a pěknými časy přiběhli mladší i
starší žáci. Ovšem konkurence je v okrese rok od roku větší,
a tak naše výkony stačily u mladších žáků na 2. místo hned
za velikými konkurenty ze Zaječova z celkových 16 družstev.
U starších žáků je vzhledem k postupu do krajského kola
konkurence ještě větší a tam naše výkony stačily „až“ na 4.
místo, rovněž ze 16 družstev. V disciplíně štafeta dvojic se
nám sice podařilo odběhat bez trestných bodů, ale čas nebyl nejlepší a tak mladší obsadili 12.
místo a starší 6. místo z celkových 16 družstev. Celkově v průběžném pořadí máme poměrně
dobře vykročeno k pěkným výsledkům, o kterých se rozhodne v jarním kole, průběžné pořadí
mladší 6. a starší 4.
Hned o týden později jsme se všichni těšili na Memoriál
zasloužilých hasičů ve Tmani. Stejně jako loňský rok
nám vyšlo nádherné počasí. Tradičně jsme soutěžili
v požárním útoku a netradiční štafetě. Panovala
uvolněná atmosféra a závody hladce probíhaly. Našim
ženám i mužům se dařilo, po pěkných výkonech
obsadila obě družstva 1. místo. Na závěr odpoledního
klání předvedli ukázku naši mladí hasiči.
Ve dnech 19. a 20. října se naši vedoucí zúčastnili školení vedoucích mládeže. Naše řady
vedoucích se tak rozšířily díky účasti našich dorostenců o 3 instruktory a 1 vedoucího. ☺
Dne 28. října náš sbor uspořádal tradiční sváteční lampionový
průvod obcí u příležitosti státního svátku Dne vzniku
samostatného československého státu. Za účasti široké
veřejnosti se průvod vydal od hasičárny za svitu lampiónů ulicemi
Tmaně až k pomníku padlých před ZŠ. Zde mladí hasiči položili
věnec a kazatelka CČSH Jana Šmardová Koulová pronesla
krátkou řeč, po které si všichni přítomní společně zazpívali státní
hymnu. Průvod pak došel zpět k hasičárně, kde se účastníci mohli ještě občerstvit drobným
pohoštěním. Do akce se zapojilo mnoho občanů i formou výzdoby svých zahrad, balkónů či
oken, za což děkujeme a těšíme se na příští rok. Děkuji všem pořadatelům za organizaci
a občanům za účast.
Vzhledem k tomu, že nový rok je tu „co nevidět“, ráda bych Vás jménem SDH pozvala
na tradiční 106. Hasičský bál, který se uskuteční v sobotu 29. února 2020.
Těšíme se na účast!
autor Martina Ježková
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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 2019.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola Tmaň
•

•

•

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 ze 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 hasičské 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.
Ve středu 25. září k nám zavítalo Divadélko Gábiny a Katky s příběhem Oskárkovy
zpívánky. A jelikož se s hlavním hrdinou i oběma herečkami už známe, moc jsme
se na ně těšili. Tentokrát nás vzal Oskárek do světa hudby. Oskárek je totiž ptáček,
který měl problémy se zpíváním, takže jsme se společně s ním učili správně
používat mluvidla, trénovali jsme hlas a seznamovali jsme se s různými hudebními
nástroji. Nakonec všechno dobře dopadlo, my jsme naučili Oskárka zpívat, a ještě
jsme se báječně pobavili. Už se těšíme, až k nám zavítá příště.
Od začátku školního roku u nás probíhaly tři výtvarné projekty, které jsme hodnotili
v pátek. Tvořili jsme záložku do knížky, ztvárňovali jsme vesmír, tak jak si jej
představujeme, a také jsme malovali školu, kterou bychom chtěli navštěvovat.
Možná vás napadne, že když jsme měli namalovat školu, nechali jsme výkresy bílé,
prázdné ... Ale ne, my máme školu rádi, takže se nám malovala a kreslila nejlépe.
A moc se nám všem povedla.

Mateřská škola
•
•
•
•

•
•

I v letošním roce se předškoláci zapojí do projektu s názvem Ekohrátky v přírodě.
V těchto měsících navštěvuje třída předškoláků plavecký kurz Laguna Beroun.
S dětmi jsme také absolvovali zajímavou přednášku Doprava.
V mateřské škole začal první ročník podzimní výstavky s názvem Barevný
podzim. Rodiče a jejich děti, kteří rádi tvoří, přinesli do školky spoustu nádherných
výrobků a výkresů, které nyní zdobí chodbu školky. Všem zúčastněným děkujeme
za zapojení do projektu.
V říjnu jsme se s dětmi pustili do dlabání dýní.
Těšíme se také na Halloweenský karneval, kde si jistě užijeme spoustu zábavy.
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Projekt bezpečný internet
Jako každoročně, i letos jsme zahájili projekt Bezpečný internet, kde se naši
žáci seznamují s různými riziky a situacemi, které internet přináší i se způsoby, jak je
řešit, protože společným cílem rodičů i školy je uchránit děti před reálnými
nebezpečími, které zde hrozí a také naučit děti dodržovat daná pravidla pohybu na
internetu, kam se v dnešní době můžeme připojit kdykoli, a pak se toto médium stává
nejen výborným rádcem a společníkem, ale také nebezpečným protivníkem. K tomu
nám pomáhá celostátní projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI), kde se formou elerningových kurzů s touto problematikou mohou seznamovat nejen žáci, ale také
jejich rodiče a široká veřejnost. Připojte se k nám. Možno se přihlásit zde:
https://www.kpbi.cz
Vážení rodiče, Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality s názvem
„Videospoty pro rodiče malých dětí, týkající se elektronické bezpečnosti“, natočil 10
videospotů pro rodiče dětí zaměřující se na to, jak postupovat při seznamování svých
dětí ve věku 8 až 12 let s prostředím IT (počítače, mobily, užívání internetu apod.), jak
jim připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany. Možno se
přihlásit zde: https://www.kpbi.cz , kde v sekci PRO RODIČE naleznete v části
RODIČE V SÍTI uvedené spoty.

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

Další užitečné informace se můžete dozvědět na adresách:
• www.bezpecnyinternet.cz/
• www.seznamsebezpecne.cz
• www.bezpecne-online.cz/
• www.i-bezpecne.cz/
• www.pomoc-online.cz/
• Linka bezpečí
• http://kpbi.cz/
• Jak na internet

12

Vítání nových občánků
Ve čtvrtek 24. října proběhlo v přístavbě kulturní domu tradiční přivítání nových
občánků naší obce, kterému předcházelo velmi pěkné recitační vystoupení žáků z naší
základní školy v podání Kristýny Svobodové, Petra Nováka, Eliška Novákové a Elišky
Vinšové.
Poté již přišlo slovo na slavnostní uvítání aktuálních nejmladších ratolestí z naší
obce. V doprovodu svých rodičů i nejbližších příbuzných jsme tak v našich řadách
mohli přivítat a do kroniky nových občánků slavnostně zapsat (zprava) Hedu Šedivou,
Richarda Hofmanna, Michala Piskáčka a Václava Černého .
Přejeme jim do života hodně zdraví, štěstí a lásku svých nejbližších.

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v březnu 2019 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 23. listopadu 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.
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Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani srdečně zve v listopadu
2019 všechny do sboru Jiřího z Poděbrad na bohoslužby:
V sobotu 2. listopadu 2019 od 16 hodin se VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ s varhanním
doprovodem.
V neděli 10. listopadu 2019 od 17 hodin – Slavnostní shromáždění ke Dni válečných
veteránů – kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.
V neděli 17. listopadu 2019 od 11 hodin slavnostní BOHOSLUŽBA s varhanním
doprovodem a dále v neděli 24. listopadu 2019 od 17 hodin.
3. až 7. října 2019 byla též
zastoupena naše Náboženská obec při pietní
pouti
na
Duklu,
kterou
pořádala
Československá obec legionářská společně
s Ministerstvem obrany ČR. Navštívili jsme
21 míst, kde jsme uctili památku našich
padlých ať již z první, ale především z druhé
světové války. Nebyla to mnohdy jednoduchá
pouť. Podnikli jsme též 10 km dlouhou cestu
v terénu, kde se střídal pochod přes potůčky
s pastvinami, lesem, výstupem do kopců,
abychom našli místo, kde zemřeli naši čtyři
tankisté. A možná nebyly nejdojemnější
chvíle velkých ceremoniálů, kde bylo spousta představitelů států, ale ty chvíle nečekané,
zastavení srdečná a setkání neobvyklá a slzy vhánějící do očí. Prožitá svědectví těch, kdo tu
hledali v neznámé krajině hroby svých blízkých. To však by bylo na delší vyprávění a věřím,
že se podaří podat podrobnější zprávu či komentované promítání.
Je třeba též ocenit pořadatele větších pietních aktů na polské straně, kteří, i když
duchovní z České republiky nebyl v protokolu, okamžitě zareagovali na přítomnost farářky
Církve československé husitské a okamžitě dali prostor pro modlitbu a duchovní slovo v
češtině hned za svým duchovním.
Poté se okamžitě přihlásilo mnoho lidí, kteří přijeli ze Slovenska z Čech i Volyňských
Čechů s radostí, že zaznělo duchovní slovo v naší řeči, že i my si vážíme svých věrných bratrů
a sester. Odměna za cestu někdy namáhavou.
Pondělí 28. října 2019 se od 15 hodin konala tradiční slavnostní BOHOSLUŽBA
s varhanním doprovodem, kdy jsme vzpomněli vznik samostatného československého státu i
těch, kdo se o jeho vznik zasloužili.
Poděkovali jsme Hospodinu a v modlitbě jsme žádali o stálou laskavou ochranu.
Dostali jsme do opatrování mnohé. Bez zásluh, bez našeho přičinění, vykoupené prací, vírou,
láskou, odhodláním a mnohdy i krví našich předků.
Nastává doba, kdy na ně, příbuzné a blízké, ale i ty neznámé a vzdálené, kteří již odešli
do bezčasé věčnosti, vzpomínáme.
Víc než kdy jindy možná právě někdo spojí svou myšlenku na ně, na jejich život i na
jejich oběť, s objetí našeho Pána Ježíše Krista.
Kdo žije v Kristu a jemu chce se podobat v životě prožitém ne pro sebe sama, ale pro
druhé, ten jistě neprožije svůj život nadarmo. A nebude na něj zapomenuto jak v nebi, tak i na
zemi.
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Vzpomeňme tedy na ně s poděkováním, s láskou i s odpuštěním, kde je ho třeba a
odevzdejme je s důvěrou do rukou všemohoucího Hospodina.
„Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.“ (4. Ezdráš 2,34-35)
A tak ať již při „dušičkách“ 2. listopadu nebo v Den válečných veteránů 11. listopadu
nebo 10. a 17. listopadu ztišme se a rozjímejme o těch nejdůležitějších hodnotách, které nám
byly předávány a zkusme něco z toho předat svým potomkům, aby s upřímnou láskou na nás
jednou vzpomněli až bude naše pouť na tomto světě u konce.
Náboženská obec Církve československé husitské děkuje všem za podporu i pomoc.
V současné době probíhá repase oken ze získané dotace od Ministerstva kultury se
spoluúčastí Náboženské obce CČSH, již jsme obdrželi závazné stanovisko od památkářů ve
věci opravy řemdihu a můžeme tedy opravu dokončit dle jejich vyjádření. Připravuje se
renovace kněžiště v havarijním stavu a další drobné opravy. Oprava Sboru je opravdu běh na
dlouhou trať a tak jsme velice rádi za každý drobný nebo větší krok k vytouženému cíli –
opravenému Sboru.

Dětské centrum Světlušky
Světlušky se v říjnu věnovaly opět rukodělným tvořivým pracem.
Malování je stále baví a tak vznikl i první obraz k projektu o Janu Ámosu Komenském,
který ozdobí halu v listopadu, kdy si připomeneme „učitele národů“ a posledního biskupa
Jednoty bratrské (zemřel15. listopadu 1670 v Amsterdamu). Děkujeme Martinovi Kurcovi za
krásný obraz.
Všechny Světlušky i ty bývalé zaslouží poděkování za dobrovolný úklid listí kolem
Sboru i pomoc s oslavami a jako tradičně i za účast na pietním aktu 26. října 2019 na
tmaňském hřbitově, kde jsme již tradičně uctili památku profesora Antonína Krbce s
pořádajícími uniformovanými členy z.s, Prapor SOS Falknov nad Ohří a Obcí Tmaň.
Listopad 2019:
„Dušičky“ nejsou jen pro babičky a dospělé, ale i děti rády vyrobily světýlko pro blízké,
na které vzpomínají.
V sobotu 2. listopadu 2019 od 18:00 budeme rozsvěcet naše SVĚTÝLKA blízkým i
vzdáleným, těm kteří usnuli věčným spánkem na tomto světě a probudili se do světa nového,
který je pro nás velkým TAJEMSTVÍM.
V neděli 3.listopadu 2019 od 18:00 přijďte na Stínové divadlo – „TAJEMSTVÍ“ do
Sboru Jiřího z Poděbrad.
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 (14:00 - 15:45) - „Kdož jste Boží bojovníci“, výroba plošné
loutky ze dřeva, výroba rekvizity – palcát, řemdih.
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 (14:00 - 15:45) - J. A. Komenský – výprava za
poznáním, Bojovka - „Svět v obrazech“ (podle počasí) „o zlatý listopadový list“.
Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 (14:00 - 15:45) - nácvik Vánoční hry + práce
s keramikou.
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 (14:00 - 15:45) - pečení perníčků (cukroví) nácvik
vánoční hry.
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Pietní akt
V sobotu 26.10. 2019 se konal pietní akt na hřbitově - pocta prof. Antonínu Krbcovi
pořádaný uniformovanými členy z.s. Praporu SOS Falknov nad Ohří ve spolupráci s obcí
Tmaň.
Aktu, který byl opět důstojný, se zúčastnili
starosta obce Jaromír Frühling a zástupci OÚ, členové
Sboru dobrovolných hasičů Tmaň, zástupci Světlušek
i duchovní Církve československé husitské ve Tmani
a další občané, dospělí i děti, místní i přespolní.
Členové z.s. Praporu SOS Falknov nad Ohří
byli nastoupeni k čestné stráži, přivítali přítomné, bylo
proneseno duchovní slovo, po kterém falknovští
popsali osobnost a život Antonína Krbce, jeho skon
(byl zastřelen spolu s dalšími Čechy v napjaté době při
ochraně našich hranic, již zfanatizovaným kolegou
německé národnosti) a přiblížili tíživou situaci roku
1938, aby nedocházelo k mýlce, že Češi vydali svou
zemi lehce a bez odporu, jak to bývá mnohdy
prezentováno. Falknovští, pan starosta i Světlušky
položili květiny , byly zapáleny svíčky. Zazněl husitský
chorál „Kdož jste Boží bojovníci“, jim na počest,
hrdinům, kteří mnohdy nestačili podniknout bitvu, ale i
tak byli připraveni vstoupit do rizika ztráty života pro
svou vlast. Pamatujme, že nic není samozřejmostí a mít krásnou svobodnou zemi je obrovský
dar. Vzdali jsme čest minutou ticha i hymnou. V závěru muži v dobových uniformách vystřelili
slavnostní salvu.
Po pietním aktu následovalo pro členy historického spolku posezení u kávy na pozvání
pana starosty a zástupců obce na obecním úřadě. Děkujeme též za milé pozvání.
Byl to opravdu krásný den, počasí též
přálo zdaru celé akci.
Těšíme se, že nezapomínáme na
svou historii, své hrdiny, díky lidem, kteří vše
neúnavně,
zajímavou
formou
a
s
přesvědčením o správnosti a potřebě svého
konání připomínají.
Příště nás bude jistě zase více,
abychom ukázali, že si jejich dobrovolné a
neutuchající činnosti vážíme, ale hlavně, že
známe svého rodáka, po němž je nejen
pojmenována ulice ve Tmani, ale kterému byl
vypraven
státní
pohřeb
prezidentem
Edvardem Benešem. Takové pocty se
nedostane každému.
autor Jana Šmardová
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ
Podzimní neporazitelnost je velkým příslibem do jara !
7. kolo – 5. 10. 2019

SK Osov – TJ VČS Tmaň

2:5 (2:1)

Sestava: D.Překlasa – M.Fiala, R.Šedivý, J.Foltýn, L.Hrubý –
L.Fišer, J.Rys, M.Kincl (46.R.Haas), M.Smíšek – K.Červenka (86.D.Šlégr), V.Kincl,
Náhradníci: S.Svoboda, J.Frühling
Branky: 18. J.Hošťálek, 29. P.Záluský – 44. V.Kincl (PK), 46. M.Smíšek, 60.L.Fišer, 78.
V.Kincl, 86. V.Kincl
Utkání hrané ve velmi špatných povětrnostních podmínkách, které mělo zásadní vliv na průběh
obou poločasů, kdy byl silný vítr pro oba týmy jeden poločas dvanáctým hráčem v poli.
Důležitými okamžiky byl penaltový gól do šatny V.Kincla, po faulu na K.Červenku a branka
M.Smíška v první minutě druhého poločasu. Od tohoto okamžiku již mělo utkání jednoznačný
průběh a domácím s přibývajícími minutami docházely síly.
8. kolo – 12. 10. 2019

TJ Chrustenice - TJ VČS Tmaň

2:6 (1:1)

Sestava: D.Překlasa – M.Hora (46.J.Večeřa), R.Haas, J.Foltýn, T.Hebeda – L.Fišer, J.Rys
(76.J.Frühling), R.Šedivý, M.Smíšek – K.Červenka (46.V.Kincl), M.Kincl (75.J.Zikmund)
Náhradníci: L.Hrubý
Branky: 5.J.Šmíd, 55.J.Cintl – 35.R.Šedivý, 48.R.Šedivý, 58.V.Kincl (PK), 63.T.Hebeda,
77.L.Fišer, 87.V.Kincl
Další z utkání, do kterého jsme nevstoupili nejlépe, a brzy prohrávali. Obraně, která nastoupila
ve značně obměněném složení, oproti předchozím zápasům, chvilku trvalo, než se sehrála.
Ani zbytek týmu dlouho nevynikal nějakou souhrou a až tradičně druhý poločas a zlepšený
výkon v něm, změnil vyrovnané utkání, v naši jednoznačnou záležitost.
9. kolo – 19. 10. 2019

TJ VČS Tmaň – FK Svatá

3:0 (1:0)

Sestava: D.Šlégr – J.Sulík, R.Haas, J.Foltýn, J.Večeřa – M.Smíšek (73.O.Choc), J.Rys
(77.T.Hebeda), R.Šedivý, L.Fišer – K.Červenka, V.Kincl
Náhradníci: M.Fiala st., J.Frühling
Branky: 35.V.Kincl, 55.V.Kincl, 69.R.Šedivý
Vydařené domácí utkání, proti loňskému účastníkovi III. třídy, které mělo jednoznačný průběh.
Náš tým měl zápas jednoznačně pod kontrolou a hosté se nedostali prakticky do žádné šance.
Výsledek mohl být i o mnoho vyšší, nebýt mnoha zahozených vyložených šancí.
10. kolo – 27. 10. 2019
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TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň

2:5 (1:3)

Sestava: D.Překlasa – M.Fiala, R.Haas, F.Doskočil, J.Sulík – O.Choc (71.T.Hebeda), J.Rys
(58.J.Večeřa), R.Šedivý, L.Fišer (85.D.Šlégr) – M.Kincl (46.V.Kincl), K.Červenka (78.M.Hora)
Náhradníci: J.Foltýn, S.Svoboda, J.Frühling
Branky: 11.J.Hyrba, 69.J.Flachs – 12.K.Červenka, 34.L.Fišer (PK), 44.K.Červenka, 65.V.Kincl,
68.R.Šedivý
Opět utkání, které pro nás nezačalo nejlépe a domácí šli brzy do vedení. Naše odpověď však
byla tentokrát blesková a ještě do poločasu náš tým odskočil na rozdíl dvou branek. Druhou
část utkání již odehrál náš tým v poklidu a mohl si dovolit i postupnou obměnu pěti hráčů v poli.
11. kolo – 2. 11. 2019

TJ VČS Tmaň – TJ Srbsko

11:0 (11:0) nedohráno

Sestava: D.Šlégr – M.Fiala, R.Haas, j.Foltýn, J.Sulík – M.Smíšek (25.J.Večeřa), J.Rys
(30.O.Choc), R.Šedivý, L.Fišer (27.D.Překlasa) – V.Kincl, K.Červenka
Náhradníci: J.Hora, L.Hrubý, S.Svoboda, J.Frühling
Branky: 1.R.Šedivý, 9.M.Smíšek, 12.K.Červenka, 14.K.Červenka, 20.V.Kincl, 27.J.Sulík,
31.K.Červenka, 35.R.Haas, 41.K.Červenka, 44.D.Překlasa, 45.V.Kincl
Soupeř přijel k utkání pouze s osmi hráči a s cílem, dohrát poločas s co nejpřijatelnějším
výsledkem a poté zápas ukončit. Druhý cíl se jim podařilo splnit o něco lépe než ten první…
Přesto zaslouží obdiv za to, že v takovém počtu k utkání vůbec dorazili.

KONEČNÁ PODZIMNÍ TABULKA IV.TŘÍDY SKUPINY A

autor Jaromír Frühling
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Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V listopadu 2019 bude otevřeno takto: pondělí – pátek od 9:00 do 16:00 hodin a v sobotu
od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli 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.
Ke konci října byl zahájen prodej prostokořenných sazenic ovocných stromů.
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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků a vánočních dekorací na Sovíně (za rybníkem
směr Chodouň) bude probíhat jako každý rok denně od čtvrtka 5. prosince
2019 do pondělí 23. prosince 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin.
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 listopadu 2019 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin
takto:

Termín

2. - 3.11.2019
9. - 10.11.2019
16. - 17.11.2019
23. - 24.11.2019
30.11. - 1.12.2019

Zubní lékař / adresa ordinace

MUDr. Jiří Cajthaml
Drozdov 29
MUDr. Martin Fiala
Beroun, Holandská 123
MUDr. Petra Davidová
Beroun, Medicentrum
MUDr. Anita Hanáčková
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614

Telefon

605 420 898
728 961 496
775 595 704
734 583 076
728 349 403

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 4. listopadu 2019.
Cena výtisku 5,- Kč.
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