OBZOR
Informační časopis
Ročník XXXII.

Únor 2020

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…

Číslo 2/2020 (359)

Vážení spoluobčané,
dnes bych rád své úvodní slovo věnoval dvěma lidem, kteří byli a jsou součástí
naší obce a na které můžeme býti právem hrdi, i když důvody zmínky o nich zde, jsou
zcela rozdílné.
starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
(panu Jindřichu Svobodovi)
Milý Jindro,
rády bychom Ti touto cestou poděkovaly za 13 let Tvé trpělivosti s našimi každodenními
požadavky týkající se údržby, malých, ale i velkých oprav a vylepšení v naší škole.
Úkoly na Tebe kladené často vyžadovaly nejen trpělivost, kreativitu, ale i důvtip, jak je vyplnit
k naší naprosté spokojenosti.
Myslíme si, že jsi dokázal občas i nemožné.
I když bylo úkolů opravdu hodně, pracoval jsi vždy s plným nasazením a chutí.
Budeme ještě dlouho vzpomínat na Tvůj smysl pro humor a drobné připomínky, při našich
ranních poradách.
Ještě jednou moc děkujeme, užij si zaslouženého odpočinku, bude jistě aktivní, a ať Ti berou!
My všechny ze školy

JEDNA Z NÁS…
23. leden 2020 byl velkým dnem Anety Špačkové. Ve večerních hodinách byl totiž na
internetové stránce YouTube slavnostně spuštěn její první videoklip. Píseň „Neměnná“ si hned
získala mnoho příznivců a tak gratulace putuje jistě nejen od nás, ale i od mnoha posluchačů
a fanoušků Anetky.
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Z HISTORIE OBCE
850 let od první písemné zmínky o Tmani
Letošní rok je výjimečný v historii Tmaně. Připomínáme si významné výročí naší
obce, a to 850. výročí první písemné zmínky o naší obci. První zmínka o Tmani je
z roku 1170, kdy byla sídlem bratrů Havla a Budislava. K nim se váže list Časty,
komořího českého krále, kterým dává ves Bykoš strážci hrobu sv. Václava. V tomto
dopise se ke Tmani snad váže pouze to, že zde jsou uvedena jména … Havel z Cinan
s bratrem svým Budilovem … Jméno Cinan se stalo malou záhadou. Historici se však
shodli, že s ohledem na ostatní jména uvedená v dopise, jež jsou z blízkého okolí
Bykoše, nejpravděpodobnější vysvětlení, jak správně identifikovat tento název, je číst
ho jako Tmaň, neboť nepřesným zapsáním mohlo vzniknout zkomolení jména.
Pojďme si společně připomenout toto významné výročí v historii naší obce a
v jeho odkazu hledat nápady a myšlenky pro úspěšné pokračování v díle
předcházejících generací, díky jimž je dnes Tmaň dobré místo k bydlení.
Vraťme se o deset let zpátky. V sobotu 23. října 2010 jsme si připomínali
významné výročí naší obce – a to 840. výročí první zmínky o naší obci. V roce 2009
zastupitelstvo a rada obce se rozhodly vydat knížku v souvislosti se zmiňovaným
výročím – publikace, jaká do té doby o Tmani vydána nikdy nebyla. Uplynul více než
rok usilovné práce nad jejím textem, bylo nutno shromáždit fotodokumentaci a vybrat
ty nejvíce vypovídající dokumenty a fotografie. Museli jsme se vyrovnat i
s nedostatkem písemných archivních dokumentů k některému popisovanému období,
bylo třeba získávat údaje i z jiných pramenů. Jak se to podařilo – tak o tom může
nejlépe hovořit ten, kdo má uvedenou knihu doma.
Máme konec ledna a začátek února roku 2020, ale výročí 850 let od první
písemné zmínky o Tmani si budeme připomínat celý kalendářní rok 2020.
Čtenářům OBZORU nabídneme v letošním roce postupně několik příspěvků
věnovaných nejdůležitějším momentům vývoje Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavík. Na úvod našeho vzpomínání na 850 let naší obce si v prvním
příspěvku věnovanému k tomuto významnému výročí Tmaně připomeneme
události před deseti lety.
Oslavy připomenutí 840 let od první písemné zmínky o Tmani
V sobotu 23. října 2010 se naše obec oblékla do slavnostního hávu. Na tento
den připadlo nejenom posvícení, ale především se centrem pozornosti staly oslavy
organizované u příležitosti připomenutí 840 let od první písemné zmínky o Tmani.
Obecní úřad společně se společenskými organizacemi působícími v obci připravil na
sobotu celodenní program, v němž si mohl každý vybrat podle svých zájmů.
V půl deváté byly oslavy zahájeny slavnostní vernisáží výstavy v sále Kulturního
domu o historii a současnosti života v obci spojené se křtem nově vydané knihy o
Tmani. Návštěvníky vernisáže uvítal starosta obce Antonín Plátěnka. Ve svém krátkém
vystoupení hovořil o bohaté historii Tmaně, na níž můžeme být právem hrdi a kterou
si v tento den připomínáme. Zmínil se o cestě, kterou bylo třeba ujít, než vznikla kniha
o Tmani, která byla předmětem křtu. K němu pozval vedle kronikáře obce Jaroslava
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Horáčka vzácné hosty – ředitele akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing.
Václava Korbela a ekonomického manažera akciové společnosti Vápenka Čertovy
schody Ing. Jana Lejdara. Všichni čtyři symbolicky popřáli nové knize o Tmani velký
zájem čtenářů. V závěru svého vystoupení pozval starosta obce Antonín Plátěnka
návštěvníky vernisáže nejenom k prohlídce výstavy instalované v sále Kulturního
domu, ale připomněl i hlavní body programu připraveného na tento den. Na výstavě
bylo možno zakoupit nově vydanou knihu o Tmani, stolní kalendáře na rok 2011 –
„Berounsko – města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích – V. díl“,
pohlednice a další upomínkové předměty.
Následně delegace složená z představitelů obce – starosta Antonín Plátěnka,
místostarosta Josef Sakáč, uvolněný člen rady obce Václav Macourek, ředitelka
Základní školy a Mateřské školy Tmaň Mgr. Růžena Kybikásová a zástupci Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň ve vycházkových uniformách – položila květiny u pomníku
padlých na Louníně, ve Tmani a na obecních hrobech na místním hřbitově.
Po prohlídce výstavy měl každý možnost zvolit si kam půjde. Velký zájem byl o
tmaňskou školu, kde pedagogický sbor připravil Den otevřených dveří. Možnost
prohlédnout si vybavení naší školy využilo velké množství návštěvníků. Zasvěcený
výklad učitele v základní i mateřské škole nebo ve školní družině jim přiblížil
každodenní život tohoto školního zařízení. Hosté se zapisovali do pamětní knihy, ve
školní družině svými hlasy rozhodovali o nejkrásnější básničce věnované Tmani,
jejímiž autory byli žáci a žákyně základní školy. Na chodbách byly umístěny panely
přibližující konkrétní akce konané v obou školách, velký zájem vzbuzoval u
návštěvníků historický koutek se starou školní lavicí … bylo se na co dívat a kdo chtěl
uvidět vše, co bylo v nabídce, musel počítat s tím, že si bude muset na prohlídku
školního areálu rezervovat poněkud více času. Ale určitě to stálo za to!
Velký zájem byl i o prohlídku Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé
husitské. Početnější než obvykle byla i návštěva bohoslužeb, které od půl jedenácté
sloužil pražský biskup Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. s ostatními duchovními
vikariátu. Po bohoslužbách v době od 13:00 do 14:00 hodin zněla Sborem živá
varhanní hudba.
Ve východní části obce bylo středem oslav fotbalové hřiště, kde od 10:15 hodin
hráli fotbalisté TJ VČS Tmaň mistrovský zápas desátého kola okresní soutěže III. A
třídy s Karlštejnem. Hráče obou týmů zcela určitě potěšil neobvyklý zájem diváků, kteří
se v souvislosti s tmaňskými oslavami buď přímo do ochozů nebo do jeho nejbližšího
okolí dostali.
V těsném sousedství fotbalového hřiště byla pro návštěvníky připravena další
dvě zastavení. O tomto víkendu se ve Tmani slavilo posvícení a do obce přijely
atrakce, které se okamžitě staly středem zájmu, především našich dětí. Bylo to
v proluce mezi fotbalovým hřištěm a bytovkami starého sídliště a našlo se tam i místo
pro stánky trhovců. Z tlampačů zněla hlasitá hudba šířící se široko daleko … to však
nebylo s ohledem na probíhající oslavy na škodu, a sportovní diváci i fotbalisté, kteří
jsou na takovou zvukovou kulisu při utkání zvyklí pouze o přestávce mezi oběma
poločasy, a jinak během zápasu do jejich uší doléhají pouze tóny píšťalky sudího, daný
stav respektovali.

4

Na poli v prostoru severozápadně od hřiště měli návštěvníci možnost prohlídky
těžké techniky používané při nakládce a dopravě rubaniny ve Velkolomu Čertovy
schody – damper Caterpillar 775F, který uveze 65 tun vápence a kolový nakladač
Catepillar 988H. Děti se mohly podívat i do kabin obou strojů a vyzkoušet si tak roli
strojníků tohoto strojního zařízení. Hezkou vzpomínkou pro každého, kdo si vzal
s sebou fotoaparát, určitě bude snímek před kolem nákladního vozidla Caterpillar,
které je v poměru větší než dospělý člověk.
Rovněž do Zahradnictví Tmaň přišlo daleko více lidí než o obvyklém víkendu.
Svoji návštěvu využili nejenom k prohlídce příjemného prostředí plného skalek, jezírek
s rybami a lekníny, ale byl zaznamenán i zvýšený prodej celého širokého sortimentu,
které Zahradnictví nabízí. Ti, kteří zde byli poprvé a současně mají i doma svoji
zahrádku, možná našli inspiraci a není vyloučeno, že se sem třeba někdy v budoucnu
opět vrátí něco koupit.
V odpoledních hodinách byl otevřen římskokatolický kostel sv. Jiří na místním
hřbitově. Bylo zajímavé sledovat velký zájem návštěvníků o tento objekt. Někteří kostel
proběhli, tu a tam se na něco zeptali. Někteří se přišli do kostela setkat a popovídat si
se známými. Nicméně většina z nich věděla, o jaký typ objektu se jedná a při vstupu
se pokřižovala, a poté co se setmělo a byly zapáleny svíce, počali i usedat do lavic a
modlit se. Řada z nich zůstala i na mši sv., kterou od sedmnácti hodin sloužil farář
Žebrácké farnosti, do které spadá i Tmaň – P. Zbigniew Ponichtera.
Po setmění kolem devatenácté hodiny se nad Tmaní rozzářil slavnostní
ohňostroj, a to byl signál, že se oslavy přiblížily ke svému závěru. Po ohňostroji
následovala posvícenská taneční zábava, která již byla jakýmsi odreagováním za
náročným dnem zejména pro ty, kteří se podíleli na jeho organizačním zajištění. Vše
bylo pro obecní úřad navíc poněkud komplikovanější s ohledem na organizaci tohoto
dne, neboť bylo třeba ještě souběžně zajistit v přístavbě kulturního domu důstojný
průběh druhého dne druhého kola senátních voleb na Berounsku a Hořovicku.
Návštěvníci oslavy organizované u příležitosti 840 let od první písemné zmínky
o Tmani oceňovali, že právě proto, že se nejednalo o žádnou pompézní akci, ale byla
cíleně zaměřena na širokou veřejnost, měla sama o sobě důstojný průběh a ukázala
občanům Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík zajímavou a poutavou formou
vysokou úroveň občanské vybavenosti nabízející se všem generacím – od těch
nejmladších až po ty dříve narozené. V této oblasti máme být právem na co hrdi. Ani
na okamžik však nesmíme zapomínat, že současnost je pouze okamžik na cestě
z minulosti do budoucnosti a každá generace musí tvořivým způsobem přiložit ruku
k dílu, aby při oslavách dalších významných výročí a mezníků v historii obce mohly být
konstatovány taková kladná hodnocení, jako je tomu letos s odkazem na dosavadní
společenský a hospodářský vývoj Tmaně – kdy bez ohledu na momentálně vládnoucí
režim v zemi – se všichni funkcionáři stojící ve vedení obce od druhé poloviny
devatenáctého století až do dneška vždy snažili onu pomyslnou káru dostat poněkud
dále. A to je dobře!
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ –7. DÍL
Sbor Jiřího z Poděbrad
Necelé dva roky po vzniku Československé republiky byla 8.1.1920 založena nová církev s názvem
Církev československá. Státního uznání se jí dostalo vyhláškou ministerstva školství a národní osvěty
ze dne 15.10.1920.
Tmaň se v té době stala první obcí této církve na Berounsku – možná i díky přátelství tehdejšího
tmaňského římskokatolického faráře Antonína Kouly s jedním z jejích zakladatelů doktorem teologie
Karlem Farským.
Ten přijel 25.10.1920 dopoledne sloužit mši v kostele sv. Jiří, odpoledne přednášel na veřejné schůzi
v hostinci u Boušků o nové církvi, po jeho přednášce prohlásil Antonín Koula, že přestupuje k církvi
československé a stal se tak jejím prvním farářem na Berounsku. (Traduje se, že Antonín Koula byl i
autorem názvu církve).
Faráře následovala
většina obyvatelstva
z celého okolí (Tmaň
75 %, Koněprusy 80 %,
Křižatka a Lounín
téměř 100%). Nová
církev
si
pro
bohoslužebné účely
ponechala
římskokatolický
kostel sv. Jiří a farní
budovu. Spor, který z
toho vzniknul, trval
několik roků, a když
byl 1. 7. 1924 soudně
ukončen ve prospěch
církve
římskokatolické,
musela rada starších
CČs kostel i farní
budovu vrátit zpět
menšinové
církvi
římskokatolické.
Situace byla řešena
výstavbou vlastního
kostela, ke kterému
byl položen základní
kámen 26. dubna o
10. hod. dopolední.
Postaven
byl
nákladem téměř půl
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milionu korun a k bohoslužebným účelům byl slavnostně otevřen již v říjnu 1926. Název Sbor Jiřího z
Poděbrad byl zvolen s ohledem na udržení tradice poutí na sv. Jiří, kterému je zasvěcen
římskokatolický kostel.
Snímky na předchozí straně jsou z roku 1926, krátce před dokončením stavby.
Další dva snímky jsou z počátku padesátých let minulého století

Na prvním je uprostřed tmaňských občanů tehdejší farář, pozdější biskup církve československé
husitské, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze Rudolf Horský.

Na posledním snímku jsou spolu se staršími občany účastníci tzv. nedělní školy.
Možná se na nich někteří dosud žijící poznáte. Je nás tam minimálně šest.
autor František Procházka
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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
Dopoledne s „DOPRAVKOU“
Dne 7.1. 2020 měli žáci páté třídy 4 hodiny dopravní výchovy s Tomášem
Kvasničkou, kde probírali různé věci o bezpečnosti na silnici. Například jak se mají
chovat cyklisti a chodci, jak se řídí křižovatky, nebo o bezpečí v autě - třeba jak se
správně poutat. Také se dozvěděli, že na silnici patří jezdci na zvířatech, do chodců
patří i kolečkové brusle, do stezky pro cyklisty patří dokonce i počasí!
Dále se seznámili s dopravními značkami, kruhovými objezdy, železničními
přejezdy, křižovatkami, učili se, jak se chovat na silnici, chodníku nebo na kole.
Nakonec také malovali značky a zkoušeli různé testy na internetové stránce
www.zakruta.cz.
Česká televize
V pátek 17. ledna a v pondělí 20. ledna vyrazila téměř celá naše škola na výlet
do Prahy. Cílem bylo sídlo České televize. I když nás Praha přivítala poněkud
zamračenou oblohou, my jsme si náladu rozhodně zkazit nenechali.
V České televizi se nás ujali její dlouholetí zaměstnanci, kteří nás provedli hlavní
budovou, promítli nám film o ČT a vyprávěli nám spoustu zajímavostí.
Měli jsme možnost proniknout do zákulisí natáčení Kouzelné školky, prohlédli jsme si
některá studia, potkali jsme různé zajímavé lidi, vyzkoušeli si klobouky a paruky
pohádkových kostýmů a dokonce jsme pracovali s kamerami i čtecím zařízením.
Viděli jsme také velmi hezkou a zajímavou interaktivní výstavu, kde jsme se snažili
přijít na kloub nelehkému kvízu a jako vítězové se posadit na královský trůn, což se
nám nakonec opravdu povedlo.
Celý den jsme si náramně užili a notně unaveni jsme se vrátili zpět do Tmaně.
Recitujeme s radostí
Již tradičně probíhala na naší škole recitační soutěž. Letos jsme si vybrali
veselé básničky pro děti a byl to super tah, protože se nám učily skoro samy.
Po třídních kolech proběhlo 30. ledna, těsně před rozdáváním pololetního vysvědčení,
školní kolo, do kterého se "prorecitovali" vždy tři nejlepší z každé třídy a porota opět
neměla jednoduchou úlohu. Všichni recitátoři byli oceněni a titul nejlepší recitátor
obdržel vždy jeden žák z každé třídy. Vítězům gratulujeme a všem recitátorům moc
děkujeme za snahu, odvahu a krásné básničky. Publiku děkujeme za potlesk a
povzbuzování svých kamarádů a všem za prima atmosféru!
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Vysvědčení máme v kapse
Dne 30. ledna 2020, byl den "Dé" - rozdávalo se pololetní vysvědčení.
Pro některé z dětí to bylo úplně poprvé, ale stálo to za to! Všichni prvňáčkové odcházeli
s úsměvem na tváři, protože si za své půlroční snažení odnášeli krásná vysvědčení se
samými jedničkami.
Většina z nás měla velkou radost z pěkných známek, ale určitě jsme se všichni
těšili na pololetní prázdniny, i když jsou pouze jednodenní.
Plavecký výcvik
Jako každoročně pořádáme plavecký výcvik žáků naší školy v BAZÉNU HOŘOVICE.
Výcviku se budou účastnit žáci II. a III. třídy. Plaveckou výuku zahájíme ve středu
5.5.2020. Po dobu plavání budou upraveny rozvrhy všech tříd takto – středa bude
vyměněna za čtvrtek.
autor Mgr. Marcela Závorová

Mateřská škola
V novém roce jsme zahájili školní docházku ve čtvrtek 2. ledna. Děti nám
sdělovaly svoje zážitky z vánočních prázdnin a „Ježíškovské nadílky.“
Leden je měsíc nových začátků a nadějí, ale i novoročních předsevzetí. I s
dětmi jsme si dali různá předsevzetí.
V tomto měsíci na nás také, jako každý rok, čekala spousta pohádek. Na
začátku roku vždy začínáme tématem Z pohádky do pohádky. Děti se blíže seznámí
jak s klasickými, tak i s některými novějšími pohádkami. Paní učitelky si pro děti vždy
připraví i divadelní představení. Ale ani děti nezahálí a mají možnost vyzkoušet si
zahrát některou z pohádek.
Aby radosti nebylo málo, opět nás začala navštěvovat „pohádková babička“.
Paní Kantorová chodí dětem pravidelně každou středu předčítat.
Pro děti bylo v lednu domluveno i kouzelnické představení a bublinková show.
Bohužel ze zdravotních důvodů kouzelníka je akce přesunuta na únor.
S dětmi se také těšíme na návštěvu zdravotníků, kteří k nám přijedou
s oblíbeným programem Krvinka. V rámci programu se s dětmi vydáme na putování
světem lidského těla. Děti poznají základy biologie a dozvědí se mnoho zajímavých
informací o stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav. Program je veden vtipnou
a zábavnou formou. Je také plný úkolů a her.
V únoru nás s dětmi čeká také Karneval. I tato akce bude plná úkolů, her a
soutěží. Moc se těšíme na rozzářené obličeje dětí, ale samozřejmě i na masky, ve
kterých děti dorazí.
autor Veronika Bejlková
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Rodiče u zápisu předloží:
- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021
podepsanou oběma zákonnými zástupci,
- rodný list dítěte a jeho kartu pojištěnce ZP,
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
10

Z DĚNÍ V OBCI…
Druhý letošní ples se blíží !!!
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v lednu 2019 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 22. února 2020 v 16:30 hodin.
Aktuální ohlášky nebo informace o životě 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.
Vánoce u sv. Jiří 2019.
Stejně jako v předchozích letech se v úterý 24. prosince 2019 v deset hodin
dopoledne otevřel kostel sv. Jiří … Opět se rozdávalo Betlémské světlo, pekly se
vánoční oplatky, naléval vánoční punč, zapalovaly se svíčky za bližní, kteří nás už
opustili, děti opět obdivovaly keramický betlém, zpívaly se zas koledy, povídalo se,
přálo hezkých svátků, inu, bylo milo …
Každý rok nás udivuje, jak rychle a krátce po letních prázdninách přichází
vánoční doba – od loňska se vše opět dramaticky zrychlilo, předvánoční pracovní a
nákupní shon mnohému na radosti nepřidá, o to hezčí je vidět, kolik lidí se na Štědrý
den v kostele sv. Jiří ve Tmani zastaví a připomene si důležitost slavení Vánoc.
Tříkrálová sbírka 2020.
Pro křesťany doba vánoční končí 6. lednem následujícího roku, tedy svátkem
Tří králů neboli Zjevení Páně. V sobotu 11. ledna po obědě již počtvrté od roku 2016
na Louníně a Na Boru vyšly dvě skupinky dětí v bílých pláštích s papírovými korunkami
a za doprovodu nástrojů u každého domu zazpívaly koledu My tři králové jdeme k vám.
Kdo chtěl, dovolil králům „požehnat“ dům nápisem K+M+B 2020. Děti tentokrát
koledovaly s větší chutí než v minulých letech díky příznivému počasí a také díky
milému přijetí od mnoha obyvatel obce. Dostaly dobroty a teplý čaj. Mnohokrát za to
děkujeme! Lounínská skupinka letos vykoledovala 4.294,- Kč a skupinka z Travnatky
3.154,- Kč. Výtěžek z celé berounské oblasti bude věnován terénní pečovatelské
službě Farní Charity Beroun.
Oprava vstupních dveří do kostele sv. Jiří na jižní straně.
V úterý dne 28. ledna 2012 byly demontovány vstupní dveře do kostela sv. Jiří
na jižní straně s cílem jejich opravy. Teď si je vezmou do svých rukou zkušení umělečtí
kováři a truhláři, aby jim vrátili původní podobu. Celá oprava se může uskutečnit pod
ochrannými křídly památkářů díky sponzorskému daru anonymního dárce.
Nenastanou-li nepředpokládané komplikace v průběhu vlastní opravy dveří, tak ty by
se měly vrátit opravené v plné kráse na své původní místo v dubnu před letošní poutí.
autor Jaroslav Horáček
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Církev československá husitská
Zástupci Náboženské obce CČSH ve Tmani se účastnili slavnostní bohoslužby
11. ledna konané k 100. výročí vyhlášení vzniku naší církve v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí. Celá akce byla důstojná, účastnili se jí též zástupci dalších
církví z ČR, ale i z dalších zemí. Vše živě vysílala ČT. Po skončení bohoslužby se
faráři vedeni svým patriarchou Tomášem Buttou a biskupy vydali k pomníku Mistra
Jana Husa, aby zde položili květinu a společnou modlitbou a zpěvem hymny uctili
památku svého bratra v Kristu. Další květina i ztišení bylo věnováno 27. Českým
pánům, kteří byli popraveni před staroměstskou radnicí po bitvě na Bílé hoře.
Pro pozvané se konalo ještě setkání v Brožíkově sále Staroměstské radnice.
Kdy byla předána pamětní medaile též předsedovi Československé obce legionářské
Pavlovi Budínskému a tajemníkovi ČsOL Milanovi Mojžíšovi. Gratulujeme za NO
CČSH ve Tmani a těšíme se na další spolupráci s ČsOL v roce 2020.
16.1.2020 jsme ve Sboru Jiřího z Poděbrad uctili modlitbou památku Jana Palacha.
19.1. 2020 jsme se s mnohými setkali v Berouně na pozvání sestry farářky Markéty
Macháčkové, která po bohoslužbě uspořádala přednášku doktora Jaroslava Hrdličky
ke 100. výročí založení CČSH. Na další přednášku doktora Jaroslava Hrdličky (UK)
a též profesora Jana Blahoslava Láška (UK) se můžete těšit v jarních měsících v
Berouně a Tmani.
Pravidelné bohoslužby v únoru:
v neděli 9. února od 16:00
v neděli 23. února od 16:00
s varhanním doprovodem Ing. Stanislava Duška
Sbor Jiřího z Poděbrad se každým dnem
krůček za krůčkem pozvedá a věříme, že práce na
rekonstrukci budou postupovat dále. Děkujeme za
přízeň těm, kteří byli již v minulém Obzoru
jmenováni. Nyní za dokončení první etapy repase
oken
a
dveří
děkujeme
ještě
jednou
Památkovému odboru MěÚ Beroun, Ministerstvu
kultury a truhlářskému mistru panu Stelšovskému.
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Dětské centrum Světlušky
Milé děti, milí přátelé, milé Světlušky, v letošním roce 2020 se koná již III. ročník
obnoveného MASOPUSTU ve Tmani.
Děkujeme OÚ Tmaň a kapele Třehusk, že nás v tomto počinu k návratu k
tradicím v obci Tmaň podpořili a podporují. Jsme rádi, že se zapojujete i Vy, ať už v
průvodu s maskou nebo také občerstvením pro průvod či příspěvkem na Dětské
centrum Světlušky.
Zimní provoz DC je nákladnější na energie a DC jako nezisková organizace je
závislá právě na sbírkách, dotacích, štědrosti a pochopení dárců. Obdarovávání je
vzájemné.
Děti jsou v centru spokojené a mohou pro Vás třeba upéci na Masopust chutné
koláčky, které se naučily připravit. Přijďte se pobavit a ochutnat jejich výrobky.
2. února 2020 - na HROMNICE navštívíme s dětmi Dětskou dílničku, kterou
pro nás připravila sklárna WAGA v Malkově. Sraz je v 9:00 u Sboru Jiřího z Poděbrad.
Do Málkova jdeme pěším výletem ( pití, svačinu s sebou – návrat upřesníme).
Srdečně zveme na schůzku ve čtvrtek 6. února 2020 otevřenou všem novým
kamarádům, kteří by se s námi chtěli pustit do příprav na Masopust.
Další schůzky pravidelně ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 (dle potřeby i déle).
Informace na FB: @svetluskytman

autor Jana Šmardová
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ

V úterý 4. února 2020 zahájí oficiálně náš tým dospělých v tělocvičně naší školy
zimní přípravu na jarní sezónu, ve které by se mužstvo rádo pokusilo vybojovat postup
do vyšší soutěže. Kádr týmu se příliš neliší od podzimní soupisky.
Kromě úterních tréninků v tělocvičně jsou v únoru v plánu i sobotní výjezdy do
Všeradic na hřiště s umělou trávou a v plánu je i přípravné utkání v nafukovací hale na
Strahově proti týmu z Lipenců (20.2.2020 od 20:00 hodin).
7. března 2020 odjíždí část týmu na zimní soustředění do Bedřichova, jehož
program bude zaměřen především na zvýšení fyzické kondice. Hned druhý den po
návratu ze soustředění, v neděli 15. března 2020, sehraje náš tým na domácí půdě
přípravné přátelské utkání proti týmu ze Zadní Třebáně a následující víkend již zahájí
svoji jarní sezónu naostro, mistrovským zápasem proti rezervnímu týmu Chyňavy.
Rozpis mistrovských zápasů našeho týmu TJ VČS Tmaň pro jarní sezónu 2020
Kolo

Datum

Čas

Místo

Soupeř

12.

21.3.2020

SO

12:00

Doma

CHYŇAVA B

13.

29.3.2020

NE

12:00

Venku

ZDEJCINA

14.

4.4.2020

SO

13:30

Doma

VIŽINA

15.

12.4.2020

NE

13:30

Venku

VYSOKÝ ÚJEZD

16.

18.4.2020

SO

14:00

Doma

TETÍN B

17.

25.4.2020

SO

14:00

Venku

ZDICE B

18.

2.5.2020

SO

14:00

Doma

OSOV

19.

9.5.2020

SO

14:00

Doma

CHRUSTENICE

20.

17.5.2020

NE

14:00

Venku

SVATÁ

21.

23.5.2020

SO

14:00

Doma

CHODOUŇ

22.

31.5.2020

NE

14:00

Venku

SRBSKO
autor Jaromír Frühling
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v únoru 2020 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín

1.+2.2.2020
8.+9.2.2020
15.+16.2.2020
22.+23.2.2020
29.2.+1.3.2020

Zubní lékař / adresa ordinace

MUDr. Alena Pániková
Beroun, Hradební 152
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. armády 895
MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3

Telefon

607 065 760
728 349 403
728 349 403
311 685 674
727 836 818

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V únoru 2020 bude otevřeno takto: pondělí – čtvrtek bude zavřeno, v pátek
od 9:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce,
truhlíky, květináče, mísy, keramiku, svíčky atd.
Nabízíme různé druhy dřevěných krmítek pro zimní přikrmování ptáčků.
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 .

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:
Frühling Jaromír, Horáček Jaroslav, Vinšová Petra, Závorová Marcela, Soukupová Jiřina.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 4. února 2020.
Cena výtisku 5,- Kč.
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