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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
ochota darovat nejcennější tekutinu pro zdraví a často i záchranu života je
projevem humánního vztahu k ostatním lidem. Proto všem dárcům patří dík nejen od
těch, kterým svojí vlastní krví pomohli, ale samozřejmě také od celé naší společnosti.
I nemalá část občanů naší obce jsou dobrovolnými dárci krve. Stalo se již tradicí, že
těm, kteří překročili některý z pomyslných milníků počtu dobrovolných odběrů,
poděkujeme i my, jménem obce i jménem Vás ostatních. I letos tento den nastane při
prvním Veřejném zasedání zastupitelstva obce, na který Vás tímto co nejsrdečněji zvu.
Přijďte i Vy zatleskat těm, kteří tímto způsobem zachraňují lidské životy.
starosta obce
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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. 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.
Kniha o Tmani
V únorovém OBZORU jsme si připomněli oslavy u příležitosti 840 let od první písemné zmínky
o Tmani, které se konaly v sobotu dne 23. října 2010. Dnes se k těmto oslavám ještě jednou
vrátíme a připomeneme si knihu s jednoduchým názvem Tmaň, jejíž křest byl proveden právě
v tento den. Je to vůbec poprvé v historii naší obce, kdy byla podobná publikace vydána.
Jejímu vydání předcházela více než roční práce shromažďování fotografií a dokumentů,
studium literatury, kronik a další dostupné dokumentace. Editorkou textu byla paní Markéta
Vysloužilová z pražského Vydavatelství MAROLI. Chceme-li představit našim čtenářům tuto
publikaci, bude asi nejlepší a nejvíce vypovídající uvést názvy jednotlivých kapitol:
• První seznámení s Tmaní.
• Když ještě Tmaň nebyla Tmaní.
• Od první zmínky po současnost.
• Tmaňské památky. Vzdělávání povinné i nepovinné – školství ve Tmani. Místa a
profese, které především živily zdejší obyvatele.
• Když zazní „HOŘÍ!!!“ – kapitoly z historie Sboru dobrovolných hasičů.
• Cvičící Tmaň – sport ve Tmani.
• Spolky, sdružení …
• Vzpomínky na Tmaň osobní i literární – osobnosti, jež se zapsali do historie obce.
• Lounín – kapitoly z historie.
• Něco navíc …
• Tajemná Tmaň – pověsti spojené s naší obcí.
• Starostové, předsedové a opět starostové obce
• Kronikáři obce.
Jednotlivé kapitoly mají bohatou fotodokumentaci, a s určitostí lze říci, že s ohledem na
množství snímků zejména z druhé poloviny 20. století, najde na nich pozorný čtenář zcela jistě
buď přímo sebe, nebo někoho ze svých příbuzných nebo sousedů. Fotodokumentace je
v černobílém provedení, osm stránek fotografií je v barvě. Kniha je dobře graficky zpracovaná,
je vytištěna na kvalitním papíře – má proto všechny předpoklady stát se ozdobou domácí
knihovny ve všech domácnostech ve Tmani, na Louníně, v Havlíčkově Mlýně a Slavíkách.
Na závěr jedna dobrá zpráva pro všechny, kdo tuto knihu zatím ještě doma nemají!
Knihu Tmaň, která ačkoliv vyšla již před deseti lety, stále nic neztratila na své
aktuálnosti, lze zakoupit na Obecním úřadě ve Tmani nebo na místní poště.
– prodejní cena je 199,- Kč za výtisk!
Když Tmaň ještě nebyla Tmaní …
Chceme-li poznat vše, co se dělo na katastrálním území naší obce a jejím nejbližším okolí,
musíme se vrátit několik set milionů let zpět před rok, v němž si připomínáme první písemnou
zmínku o Tmani. K tomuto výletu, který nám poslouží k seznámení se s dalekou minulostí, kdy
Tmaň ještě nebyla Tmaní, použijeme úryvky z prvních kapitol prvního dílu knihy Vyprávění o
Tmani u Berouna a jeho okolí tmaňského autora Václava Krejčíka.
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Aby naše vyprávění začalo skutečně od počátku, musíme se vrátit o 400 milionů let do dlouhé
geologické doby zvané prvohory, a to na rozhraní údobí silur a devon. V té době bylo rozsáhlé
okolí Tmaně zaléváno poměrně mělkým a teplým mořem, jehož vody nebyly ještě tak slané,
jako vody dnešních moří. Nad hladinami vod nebyl ještě žádný život. Naprosté ticho nad
mořem bylo však rušeno silnými bouřemi, kdy prudké deště bičovaly rozbouřenou hladinu vod.
Život na zemi byl tehdy pouze ve vodě, kdy žily obrovské spousty živočichů s vápenitou ulitou.
Jejich odumřelá těla klesala ke dnu, kde se mísila s usazujícím se jílem. Za miliony let se tak
vytvořily mocné vrstvy vápencových usazenin.
Byly to tehdy prvoci, mořské houby, červi, medúzy, lilijice, hvězdice, mechovky, korýši a
hlavonožci. Vznikali první obratlovci, podobní rybám.
Koncem prvohor (před 220 miliony let) byla velká horotvorná činnost, která zvedla dno moře a
voda ustoupila. Mocné vápencové usazeniny tvrdly v kámen – vápenec. Při další horotvorné
činnosti – vrásnění – se jednotlivé vrstvy vápencových usazenin prohýbaly a bortily. Na Zlatém
koni došlo dokonce k překrytí mladších devonských vrstev staršími vrstvami silurskými.
Lomové stěny nám odhalily tajemství vzniku vápence a jeho další osudy. Nespočetné
množství někdejších obyvatel dna silurského a devonského moře zůstalo ve své původní
podobě zakleto v kámen.
Mocné vápencové usazeniny nacházíme na všech vyvýšeninách okolí Tmaně. Nejmocnější
vrstvy jsou na skalách (Kotýz, Zlatý kůň – 466 metrů nad mořem), kde je velmi čistý uhličitan
vápenatý, který se usilovně těží a rok od roku skály podstatně mění svůj vzhled. V těchto
devonských vrstvách se kromě otisků lastur drobných živočichů nacházely též části trilobitů,
kteří již v devonu vymírali. Na temeni Hory (485 m n. m.) se ve větším množství nacházely
lastury hlavonožců (Orthoceras, Cirthoceras). Rovněž na Koukolovce (470 m n. m.) jsou
značné vápencové usazeniny. V devonských břidlicích „Na Ručičce“ se často nacházejí otisky
graptolitů (jako nakreslených tužkou).
V dalším geologickém období se na souši již rozmnožovaly rostliny nahosemenné,
z obojživelníků vznikali plazi, obrovití ještěři a koncem druhohor první savci.
Po tyto dlouhé miliony let působily na povrch země prudké deště, mráz a vítr. Rozrušovaly
horninu, kterou voda stále odplavovala. Vytvářela se hluboká údolí a opět na jiných nízko
položených místech se horniny usazovaly. Tak se i okolí Tmaně po dlouhé věky postupně
utvářelo k dnešní podobě.
Kromě rozrušování zemského povrchu vykonala voda i velké dílo uvnitř mohutných
vápencových vrstev. Voda po dlouhé věky rozpouštěla vápenec, z některých míst jej
odplavovala a jinde zase usazovala a tím vytvořila ve vápenci nádherné a velkolepé chodby,
jeskyně a propasti, zdobené krásnou krápníkovou výzdobou, stalagmity, stalaktity,
záclonkami, varhany, lesklými sintrovými polevami krabatícími se v tisíce vrásek a drobných
záhybů, sintrovým vodopádem, kamennými růžemi bez vůně a dalšími skvělými výtvory.
Rozsáhlé jeskynní bludiště na návrší Zlatý kůň a Kotýz vznikalo, jak se někteří badatelé
domnívají, z větší části v třetihorách v období miocén, tedy před 30–25 miliony let. Krápníková
výzdoba byla tvořena kyselým uhličitanem vápenatým, rozpuštěným ve skapávající vodě ze
stropu. Až je to neuvěřitelné, i kámen má svůj život a v krasových jeskyních je jeho krví voda.
Tuto vodou vytvořenou krásu odhalujeme postupně. Celé návrší Kotýz a Zlatý kůň, zvané též
Hřebena, skrývá jistě ještě další tajemství jeskynních systémů, která snad budou s postupující
těžbou vápence odhalené.
Pracovníci lomu Koník, mistr Mareš se Štěpánem, Duhou, Jiránkem a Chvojkou ze Tmaně
znovu našli 14. září 1950 vchod do jeskynního labyrintu na Zlatém koni. Došlo tam
k hodnotným nálezům, a proto byl v jeskyních prováděn až do roku 1958 systematický
vědecký výzkum z podnětu prof. Petrboka, kterého lomaři dobře znali.
Tyto jeskyně byly známy i v dřívějších dobách, i když jen asi krajní prostory, a nikoliv do takové
hloubky, jako dnes. Již v roce 1822 uvádí Laurenz Albert Dlask v knize Versuch einer
Naturgeschichte, že v době deštivého počasí hledají v jeskyni úkryt pastýři pasoucí stáda na
Zlatém koni. Píše o malém otvoru v hliněných usazeninách, kterým se lze protáhnout po břiše
do systému prostor a chodeb, vyzdobených krápníky. Tyto vchody byly později zavaleny sutí
a hlínou.
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Jeskyně byly známy i berounskému učiteli Michlovi, který o nich psal roku 1834 v České včele.
Dále se o nich zmiňují J. Wenig a J. Krejčí v práci „Die Umgebung Prags“ z roku 1859 a F.
Katzer v roce 1902 v díle „Geologie von Böhmen“. V roce 1925 o nich psal řídící učitel
Budrman z Koněprus a ani netušil, jak byl blízko pravdě, když uváděl, že jeskyně má asi další
patra.
Mnozí staří pamětníci v Koněprusích i z okolních vesnic vyprávěli, že v době jejich mládí
někteří z nich dlouhé hodiny bloudili v Koněpruských jeskyních a odkud vedla dnes již
neznámá podzemní cesta až do Černé rokle nad obcí Koněprusy.
Systematický vědecký výzkum jeskyní na Zlatém koni nám umožňuje nahlédnout do dějů
dávno minulých ve čtvrtohorách, kdy se vyvinul pračlověk. S výzkumem Koněpruských jeskyní
byl proveden též průzkum Kotýzu, západní části návrší.
Kotýz je mohutný skalní výběžek, v jehož severozápadní části je kamenná brána, kde se říká
„Ve vratech“, nebo též „Axamitova brána“ (J. Axamit kopal na Kotýzu kolem roku 1910). Je to
dosti hluboká prohlubeň na kraji skály s jakousi branou, kterou lze do prohlubně vstoupit z boku
skály. Byla to kdysi prostorná jeskyně, jejíž klenba se propadla v době raně historické a tím se
vytvořila prohlubeň a zůstala jen brána jako zbytek jeskynního stropu.
Toto jeskynní torzo směrově navazuje na příčnou puklinu, procházející návrším, na jejímž
protějším vyústění se vytvořil obdobně přes trhlinu most, zvaný Jelínkův (B. Jelínek popisoval
Kotýz v roce 1881).
Kosterní zbytky zvířat nalezené v jeskyních na Zlatém koni a Kotýzu nám prozrazují, že zde
ve čtvrtohorách žily mnohé druhy stepní, lesostepní i lesní formy. Žili tu opice rodu Macaca,
paviáni, sloni, obávaná vymřelá šelma tygr šavlozubý, jeskynní lev a další kočkovité a
medvědovité šelmy.
Z pozdějších dob meziledových pochází lebka nosorožce srstnatého, kosti tura, jeskynní
hyeny, koně, jeskynních medvědů, jelena, svišťů a dalších drobných obratlovců. V dobách
ledových nebylo naše území trvale zaledněno a jeskyně skýtaly vhodný úkryt pračlověku i
některým zvířatům.
V dobách poledových se i na našem území rozšířila step. Po dalším oteplení se krajina
postupně měnila v lesostepní, a nakonec se okryla hustými smíšenými lesy. Nejprve se
objevovaly břízy, pak borovice, smrk, dub, buk, jedle, habr, líska apod. Modřín není původní
rostlinou, byl až v minulých staletích přivezen ze vzdálených krajů.
Na Kotýzu byly nalezeny též lidské kosterní zbytky, patřící člověku pleistocénnímu
antropologické formy Homo sapiens fossilis (člověk rozumný vymřelý) ze starší doby kamenné
– mladšího paleolitu, tedy stáří 40 – 60 000 let. Při výzkumu nebyly nalezeny stopy, které by
ukazovaly na trvalé osídlení jeskyně, a proto se má za to, že pravěcí lidé byli v jeskyni
pohřbeni, nebo se sem nešťastnou náhodou zřítili vysokým komínem z povrchu návrší.
Nález lidských pozůstatků byl doprovázen objevem kamenných nástrojů pravěkého člověka,
vyrobených z černých liteňských břidlic a křemenného úštěpu se stopami retuší (úprav) na
jeho povrchu. Kus ploché zvířecí kosti, v horní části zašpičatělý a v dolní části opatřený
zřetelným zářezem, nalezený spolu s kamennými nástroji sloužil patrně jako špička kopí.
V horní části provrtaná ulita mořského mlže, přinesená nejspíše odněkud z pobřeží
Jaderského moře, bývala bezpochyby ozdobou pravěkých lidí.
I na Kotýzu v tzv. Děravé jeskyni byly nalezeny zbytky lidského osídlení ze stejné doby. Bylo
nalezeno téměř 260 kusů nástrojů pračlověka. Nejčastěji se vyskytovala kamenná rydla.
Výrobní surovinou byly liteňské černé břidlice, pazourek, opál, radiolarit a zrnité křemence.
Bylo nalezeno též několik hrudek ovětralé železné rudy, jichž mohl být používáno jako červené
barvivo a břidlicové destičky (z Mitek?) a rytinami zvířat. V jeskyni Ve vratech byly nalezeny
drobné pazourkové úštěpy a kosti jeskynního medvěda.
Uplynulo další tisíciletí. Hluboké a stinné pralesy v našem kraji byly jistě starým lidským rodům
velkou překážkou pro osídlování. Původní lidská sídliště byla jen v povodí řek a též první
stezky vedly podél řek a větších potoků. Okolí Tmaně bylo z počátku asi mimo tyto cesty.
Teprve když bylo hustější zalidnění, začaly lidské rodiny pronikat i do odlehlejších míst. Snad
pronikaly povodím Vltavy, Berounky, Litavky, Suchomastského potoka až pod Kotýz, který je
uchvacoval svou přírodní krásou.

5

V Děravé jeskyni na Kotýzu byla kromě pozůstatků z paleolitu a neolitu nalezena též kulturní
vrstva z doby halštatské. V osmdesátých letech devatenáctého století zasáhla i na Kotýz
rušivá ruka člověka. Byla tu zakládána pole, vysázeny ovocné stromy. Kamenitá půda a
nepřístupnost však způsobily, že z polí a sadů nezbyla ani památka. Ve střední části Kotýzu
býval rybníček, na jehož jílovitém dně se za umělou hrází zadržovala po deštích voda.
V oranici bývalého pole se nacházejí četné úlomky střepů narudlé barvy, hrubé bez ozdob,
pocházející z doby halštatské kultury.
Hradiště na Kotýzu přežívalo halštatskou kulturu a existovalo i v době laténské, jak o tom
svědčí četné nálezy střepů.
Kotýz a Zlatý kůň jsou opředeny mnoha pověstmi, jejichž ústředním motivem je téměř u všech
vyprávění o zlatých pokladech v útrobách vrchu. Badatelé se domnívají, že tyto pověsti vznikly
už v době, kdy území našeho státu bylo osídlováno galskými kmeny. K nejstarším patří pověst
o zlaté studánce a čarodějnici Mikudě, dále pověst o zlatých vlasech a železné ruce. Krolmus
v roce 1851 nazývá Kodiš (Kotýz) ve svém spise jako „proročiště pohanské“, které prý bylo
v jeskyni Ve vratech. V té době tam ještě byly dva vchody do dalších jeskynních prostor. Tyto
vchody jsou dnes zasypány sutí.
Vůbec nejstarší publikovanou zprávu o Kotýzu najdeme v díle Boh. Balbína 1679 Miscellanea
historica Regni Bohemiae, že nedaleko obce Tmaň je návrší, kde na povrch místy vystupuje
holá skála, na které jsou k spatření otištěné stopy lidské, zvířecí, a ty lidské, že možno rozlišit
na stopy mužů, žen, jezdecké obuvi, bosých nohou, malých i velkých. Dnes víme, že jsou to
jevy způsobené postupným krasověním horniny, nebo činností rostlin.
Kdy vlastně došlo k slovanskému osídlení Tmaně, se nedá ze žádných pramenů zjistit, mohou
být pouze dohady.
Za doby keltského osídlení bylo na Kotýzu hradiště, které mohly ještě dále užívat germánské
kmeny, proniknuvší na území Čech. Život na hradišti však nutně vyžadoval, aby v blízkém
okolí byla obdělávána půda, která by poskytovala potřebnou obživu. Není tedy vyloučeno, že
již za keltského a germánského osídlení byla proti Kotýzu v prostoru, kde se říká „Ve vestcích“
malá zemědělská osada.
Po odchodu Keltů a Germánů pronikl do středních Čech slovanský kmen Čechů a obsazoval
v povodí řek hlavní sídliště opuštěná předchozími obyvateli. Obnova starých opuštěných
sídlišť byla jistě méně pracná, než klučení a vypalování hustých lesů a namáhavá úprava půdy
na ornou.
Je vysoce pravděpodobné, že již v 5. nebo 6. století pronikla nějaká slovanská družina podél
Litavky a Suchomastského potoka do míst na severovýchod od starého kostelíka, kde obnovila
opuštěné staré sídliště.
O slovanském osídlení mezi 5. a 7. stoletím by totiž svědčily žárové hroby na místě starého
hřbitova okolo kostelíka. V té době žárové pohřby s popelem v mělce ukládaných popelnicích
u pohanských Slovanů byly běžné. V pozdějších staletích pod vlivem šířícího se křesťanství
hlavně v 9. a 10. století jsou u Slovanů pouze pohřby kostrové.
Již v roce 1881 psal Břetislav Jelínek v Památkách archeologických a místopisných o
tmaňském hřbitovu: „Když se hlouběji zakope, uhodí se vždy na popel hustě a střepinami
nějakých nádob promíšený, ano – jak mě hrobník tvrdil, nalezl tu nádoby téměř celé a při
kopání hrobky páně Sklenářovy – bezkonečně dlouhou drátěnou jehlu s mosazí, jejíž rukověť
mnohými knoflíky opatřena byla. Není pochyby, že tu se žárové hroby nacházejí a toto
pohanské pohřebiště, že se zaniklou někdy osadou „Na vescích“ jedno sídlo tvořilo, jehož
obyvatelé v dobách potřeby na protějším Kotýzi nepochybně útočiště na Hradišti vyhledávali.“
Škoda jen, že některé vykopané nádoby se nedostaly k vědeckému zkoumání, které by určilo
jejich stáří a původ.
Nezbývá nám tedy než domněnka, že Slované osídlili prostor Tmaně brzy po svém příchodu
do Čech. Byla to jistě jen malá usedlost a okolí bylo zarostlé hustými tmavými lesy ...
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 8. DÍL
Podskalí – údolí Suchomastského potoka z 50. let minulého století

Na posledním snímku této strany je pohled na údolí Suchomastského potoka v průhledu kotýzským
Jelínkovým mostem.
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Dnešních pár fotografií je věnováno jednomu z dříve nejmalebnějších koutů tmaňského okolí –
Podskalí.
Po pravé straně silnice ze Tmaně do VČS - zhruba naproti dnešní správní budově - stával mlýn, byly
zde i hospodářské budovy. Po roce 1948 byl mlýn státem vyvlastněn a uzavřen, do prostoru
hospodářských budov bylo umístěno tehdy nově zřízené Strojně traktorové družstvo.
Na levé straně, naproti mlýnu bývala patrová vila, zpočátku ponechaná poslední majitelce mlýna,
postupně ale pronajímaná k bydlení tmaňských občanů.
Loukami údolí, jímž vedla také cesta do Králova Dvora, protékal po její levé straně Suchomastský
potok, který byl bohatý na pstruhy a raky a v některých místech tvořil zajímavé meandry. Na jeho
levé straně býval malý hájek s loveckou chatou jednoho z tmaňských sedláků pana Josefa Špačka,
po pravé straně silnice se téměř až k Havlíčkovu mlýnu tyčily nádherné skalní útvary.
V souvislosti s výstavbou velkolomu Čertovy schody bylo ale celé Podskalí v podstatě
zlikvidováno. Potok byl uzavřen do podzemních kanalizačních rour, údolí zavezeno, na jeho místě
postaveno seřazovací nádraží VČS a k němu příslušející železniční vlečka, v prostoru VČS byly
odstřeleny i některé skály podél silnice.
Spolu s tím byl postupně zlikvidován i mlýn, hospodářské budovy, vila i lovecká chata. Přerušena
byla i cesta ze Tmaně a Suchomast do Králova Dvora a Koněprus.
Samota Podskalí tak někdy kolem roku 1960 zanikla.
Dnes již není udržována ani cesta z VČS přes Havlíčkův mlýn – je pro automobilový provoz zcela
uzavřena a postupně zarůstá.
Kousek této cesty pod Kotýzem je na posledním snímku.
I uzavřený úsek bývalé cesty je ale – zejména na podzim - malebný a nádherný.

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
Plavání nám začalo
Od středy 5. února opět jezdí naši druháci a třeťáci do Plaveckého bazénu
Hořovice, kde se učí plavat s prima učiteli. Moc se tam všichni těšili. Plavání si ten den
bezva užili a už se těší i na další lekce, které je čekají. V létě pak předvedou všem,
jací se z nich stali výborní plavci!
Kouzelník mezi námi
V pondělí 17. února prožili moc pěknou kouzelnou a bublinovou hodinku žáci
první a druhé třídy spolu s dětmi z mateřské školy. Pan kouzelník, který přijel za dětmi,
uměl přičarovat nejen peníze, ale i balonky a pizzu. Také si někteří mohli vyzkoušet
jaké to je kouzelničit.
Po kouzlení byli svědky krásné bublinové show. Malé, velké, ale i hranaté
bubliny, které slečna vytvářela, vesele poletovaly a poskakovaly okolo všech. Prostě a
jednoduše, dnes se všichni ocitli v kouzelném bublinovém ráji.

TAMTAM Afrika
V úterý 25. února 2020 proběhlo v naší škole představení hudebníků africké
taneční skupiny TAMTAM, kteří pocházeli z republiky Kongo. Nejprve se děti
dozvěděli, jak vypadá africká škola, jak se slaví svátky, která zvířata zde volně žijí a
spoustu dalších zajímavostí o Africe. Naučili se také pár kongžských slovíček,
proběhlo i několik soutěží, ve kterých vítězové obdrželi malé suvenýry přímo z Afriky,
ale hlavně si mohli s nimi zabubnovat, zazpívat a zatančit v africkém rytmu, který
všechny úplně strhl. Zatančily si i naše paní učitelky, dokonce se přidal i pan učitel,
což žáci ocenili velikým potleskem.

autor Mgr. Marcela Závorová
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Mateřská škola
Začátek února byl v naší mateřské škole ve znamení jarních prázdnin. Spousta
dětí odjela na hory, aby si alespoň tam užila letošní sníh. Ti, kteří zůstali ve školce, ale
nemuseli zoufat. Sněhovou nadílku jsme sice dětem nepřipravili, ale na děti čekala
spousta her a zábavy.
Po
jarních
prázdninách
nás
navštívil kouzelník se
svým
představením.
Nejen,
že
dětem
předvedl
opravdu
zajímavá kouzla, ale pro
děti
připravil
i
bublinkovou show. Bylo
to jedno z nejhezčích
představení, které jsme
ve školce zažili.
V únoru
jsme
začali také jezdit do
Solné jeskyně v Králově Dvoře. Návštěvy těchto jeskyní mají blahodárný vliv na naše
zdraví. Pomáhají při léčbě horních a dolních cest dýchacích (astma, chronické záněty
průdušek, apod.), ale i při dermatologických problémech (např. alergie, lupénka atd.).
Ve třídě předškoláků se tento měsíc věnovali projektu s názvem Medvědi
v různých částech světa. Děti se seznámily s jednotlivými druhy medvědů a jejich
zastoupením na naší planetě.
Ve druhé třídě, u Sluníček, jsme si pro změnu zahráli hodně pohádek. Všichni
se vystřídali v roli herce i diváka, a připravená představení jsme si pořádně užili.
Největší ohlas měly pohádky „Šípková Růženka“ a „O Koblížkovi“.
A co nás čeká v březnu? Děti se již nemohou dočkat tradičního karnevalu. Už
teď nám vypráví o tom, jaké masky s rodiči doma připravují.
Začátkem března vyrazíme s dětmi také do Naučného střediska ekologické
výchovy. Středisko se jmenuje Čabárna a zaměřuje se na environmentální výchovu a
vzdělávání. Pro děti je rezervován program s názvem Co se děje v trávě. Děti si zahrají
na motýly a seznámí se s jejich životem, ale i s životem ostatního hmyzu. Dozví se
také, jak moc je každý hmyz důležitý.

autor Veronika Bejlková
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KULTURA
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Z DĚNÍ V OBCI…
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Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
V sobotu dne 25. ledna 2020 od 11.00 hodin se konala na Louníně Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň, která hodnotila činnost tmaňských hasičů v roce 2019 a přijala
plán činnosti na letošní rok.
Program Valné hromady SDH Tmaň
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti (volba návrhové, volební a mandátové komise)
3. Zpráva starosty o činnosti sboru za rok 2019
4. Zpráva vedoucí mladých hasičů
5. Zpráva o hospodaření sboru za rok 2019
6. Zpráva předsedy revizní komise
7. Diskuse
8. Vyznamenání
9. Volby
10. Návrh plánu práce
11. Návrh a usnesení valné hromady – bude vytištěno a členům rozneseno.
12. Závěr
13. Volná zábava a občerstvení
Zpráva starosty br. Víta Hofmanna o činnosti sboru za rok 2019
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté!
Setkáváme se zde, po roce, na výroční valné hromadě SDH Tmaň, abychom zhodnotili činnost
našeho sboru za uplynulý rok a zároveň si stanovili cíle na rok 2020.
Náš sbor, který má k dnešnímu dni 72 řádných členů, z toho 10 žen a 23 mladých hasičů
odpracoval celkem 230 brigádnických hodin. A to na údržbě výstroje a výzbroje, údržbě
hasičského areálu, požární nádrže a dětského hřiště. Při přípravě kulturních akcí bylo
odpracováno 36 brigádnických hodin.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů disponuje následující požární technikou:
nákladním automobilem Tatra 815 CAS32 8200, technickým automobilem VW Transporter
a dopravním automobilem Ford Tranzit. Motorovou stříkačkou PS-12 SPORT, PS-12 zásah,
pojízdnou stříkačkou DS-16 a stříkačkou PPS-8 s vybavením, umístěnou v hasičárně na
Louníně. Dále elektrickým agregátem, elektrickým kalovým čerpadlem, osvětlovací sadou
a dýchacími přístroji. Dále jsme obdrželi novou pilu a benzinové kalové čerpadlo. Veškerá
technika je v provozuschopném stavu. Jednotka čítající 9 hasičů během roku absolvovala
4 výjezdy, 2 technické asistence a drobné výpomoci na Vápence a Velkolomu Čertovy Schody.
V našem sboru v uplynulém roce byly svolány 4 schůze výboru, 1 výroční valná hromada
a 4 pracovní schůze.
Usnesení výroční valné hromady ze dne 26. 1. 2019 bylo průběžně plněno.
Rok 2019 byl jedním z klidnějších, naše činnost byla zaměřena zejména na přípravu mladých
hasičů.
SDH provedl, zúčastnil se a zajišťoval během roku, mimo pravidelné činnosti následující akce:
Dne 26. ledna výroční Valná hromada na Louníně.
V pátek 15. února jsme započali s přípravou 105. hasičského bálu, který se konal následující
den od 20:00 hodin. Ples se vydařil, proběhl bez zranění a tak jsme mohli jít nad ránem pokojně
domů.
Na začátku dubna jsme vyčistili požární nádrž a upravili okolí po zimním období. Odzimovali
jsme hasičský areál a připravili jej pro výcvik mladých hasičů.
V sobotu 20. dubna jsme připravili areál na akci pálení čarodějnic, které se konaly 30. dubna.
Dne 11. května náš sbor uspořádal soutěž okrsku, umístili jsme se na 2. místě z pěti.
V sobotu 1. června jsme se podíleli s ostatními místními spolky na pořádání dne dětí. Pro děti
byl na fotbalovém hřišti připraven bohatý program plný soutěží a sladkých odměn.

14

V sobotu 15. června SDH Bohutín opět pořádal memoriál, kde jsme nemohli chybět. Muži se
umístili na 2. místě. Ženy byly 2. ze 3 družstev.
V pátek 26. července jsme vyrazili na akci Hasičská fontána v Bohutíně, kde jsme shlédli
krásné nově koncipované představení.
Ve dnech 16. -25. srpna jsme tradičně uspořádali soustředění Mladých hasičů v Bohutíně
u Příbrami.
Počasí se vrátilo ke starému zvyku a tak jsme celou cestu vezli průtrž mračen z domova až na
Příbram. Během stavby se naštěstí chvílemi umoudřilo a tak jsme mezi kapky deště vystavěli
tábor.
Během pobytu již bylo střídavě oblačno a to jak na nebi, tak na zemi, a tak jsme museli omezit
některé činnosti, ale o to více byl program nabitý. Děti se bavily, týden utekl jako voda a zpět
domů se nám nechtělo. Letos jsme opět pokročili v technice, obec nás vybavila novým stanem
a tak jsme měli již plnohodnotnou kuchyň bez stísnění a kuchařky měly vše potřebné po ruce.
Po odjezdu dětí nás ještě čekal poslední úkol a to zrušení tábora a úklid. Ukázalo se, že toto
máme již tak dokonale nacvičené až se v činnostech předbíháme. Domů jsme dorazili všichni
v pořádku.
Sobota 12. října byl den konání XIV. ročníku memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani, který
byl opět vzhledem k nedostatku vody v požární nádrži proveden útokem z kádě, avšak bez
přípravy vybavení operativně. Dorazilo 9 soutěžních družstev a jedno družstvo dětí na ukázku.
Počasí bylo opravdu teplé a tak se akce vydařila. Muži se umístili na 1. místě a ženy také na
1. místě, putovní pohár zůstal letos doma.
V pondělí 28. října jsme uspořádali Lampionový průvod obcí při zhasnutém osvětlení.
V sobotu 30. listopadu jsme asistovali s přípravami na rozsvícení vánočního stromku
a s následným úklidem.
Dne 13. prosince jsme provedli zimní kontrolu a zazimování techniky, a při již tradičním malém
posezení členů, včetně mládeže a rodičů, jsme za promítání fotografií, hudby, a malého
občerstvení, zhodnotili průběh roku 2019.
V sobotu 21. prosince absolvovali čtyři členové naší jednotky cvičení v POLYGONU HZS
Příbram.
V letošním roce se zaměříme na obnovu zásahové výstroje, odbornou přípravu a přezkoušení
členů jednotky. Naší prioritou však bude příprava mladých hasičů a úprava zázemí areálu u
požární nádrže.
V roce 2019 byly předány blahopřání a věcné dary k životnímu jubileu těmto členům: Pavlu
Foltýnovi, Marii Křivohlavé, Václavovi Macourkovi a Pavlu Štětkovi. Ještě jednou
blahopřejeme.
Za přípravu a organizaci všech akcí a zejména hasičského soustředění chci poděkovat
vedoucím MH a personálu hasičské polní kuchyně za přípravu stravy. Dále ostatním členům,
bez kterých by soustředění nemohlo být realizováno.
Závěrem děkuji výboru naší organizace, soutěžním družstvům, mladým hasičům a všem
členům za aktivní účast. Dále bych chtěl poděkovat radě a starostovi obce panu Frühlingovi
za pomoc při modernizaci techniky, děkuji všem sponzorům za podporu v naší činnosti.
V neposlední řadě též děkuji místním občanům, kteří přispěli k činnosti našeho sboru. Každé
pomoci si vážíme a věřím, že nám zachováte přízeň i v letošním roce.
Děkujeme.
Zpráva o činnosti kolektivu MH Tmaň přednesená sestrou Martinou Ježkovou
Vážení hasiči a milí hosté,
dovolte mi, abych vás seznámila s činností našeho kolektivu mladých hasičů v roce 2019.
Celkový počet přihlášených dětí v kolektivu: 23, stabilně dochází 16 dětí, pokles dětí
v kolektivu byl bohužel zapříčiněn přechodem dětí z místní ZŠ do ZŠ v Berouně, kde kvůli
dojíždění některé děti nestíhaly schůzky.
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Počet schůzek za rok 2019: 56. Schůzky v loňském roce probíhaly zejména v tělocvičně,
hasičském areálu, klubovně a v areálu fotbalového hřiště. Mimo schůzky se mladí hasiči
účastnili také soutěží a exkurze.
V lednu se mladí hasiči zúčastnili výroční Valné hromady sboru. V únoru se podíleli na přípravě
105. hasičského bálu. V loňském roce jsme bohužel vynechali akci Loučení se zimou.
Na pátek 1. března se nám konečně podařilo naplánovat exkurzi na letiště Václava Havla.
S MH se na exkurzi vydali nejen vedoucí, ale také několik členů SDH z řad dospělých. Nejvíce
nás zajímala samozřejmě požární stanice, do které jsme se mohli podívat. Byla nám
předvedena technika, která je na letišti připravena v případě mimořádných událostí. Kromě
požární stanice jsme autobusem projeli téměř celé letiště, celá prohlídka byla komentovaná, a
tudíž jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Za realizaci této exkurze velice děkuji
Vítkovi a obci Tmaň za poskytnutí dotace na tuto akci! Velice si toho vážím!

V březnu a dubnu probíhala na hasičských schůzkách příprava na blížící se hru Plamen.
V měsíci dubnu se již tradičně zapojujeme, v rámci brigády, do akce Ukliďme Česko. Tato
akce se tentokrát uskutečnila v sobotu 6. dubna. Hlavní část úklidu probíhala stejně jako
předešlé roky v Hoře. A stejně jako předešlé roky se naše igelitky naplnily víc než dost.
V sobotu 11. 5. se náš kolektiv zapojil do akce Dobročinný jarmark v Chodouni, na který nám
věnovali drobné věci k prodeji nejen rodiče našich MH, ale též MŠ Tmaň a několik občanů
z naší obce, za což všem velice děkujeme. Společně jsme tak přispěli na dobrou věc.
V loňském roce se naši dorostenci nezúčastnili okresní soutěže, a tak jsme je zapojili alespoň
do soutěže okrskové, kde si s námi dospělými zasoutěžili, a vůbec to nedopadlo špatně.
V sobotu 11.5, kdy se okrsková soutěž konala, se v domácím prostředí předvedlo družstvo
mužů, které za účasti dorostenců vybojovalo 2. místo!
V sobotu 1. 6. se na Tmani uskutečnila oslava Mezinárodního dne dětí. Během dopoledního
programu na fotbalovém hřišti naši žáci předvedli divákům požární útok s netradičním
příjezdem – v hasičském voze. Poté následovalo kropení hřiště a přítomných diváků. ☺
O víkendu 8. a 9. června se mladší i starší družstvo zúčastnilo jarního kola Hry Plamen
v Hýskově. Musím zde podotknout, že do Hýskova jezdíme velice rádi, panuje tam velice
přátelská atmosféra s výborným zázemím a skvělou organizací, jarní kolo Hry Plamen nebylo
výjimkou. Co se týče našich výkonů na soutěži, nemůžu říci, že výkony byly perfektní, byly
průměrné a to ve všech disciplínách. Tak se naše družstva umístila ve středu tabulek, mladší
žáci 6. místo z 12 a starší žáci 7. místo ze 13 družstev. Výsledky však byly zcela odpovídající
tomu, kolik jsme v jarní části věnovali přípravě. Ano, v loňském roce jsme kvůli vytíženosti
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vedoucích moc nenatrénovali. I tak jsem však s výsledky spokojená, snaha i motivace všech
soutěžících byla obrovská a to je to hlavní.
V pátek 14. 6. nás čekala ještě poslední soutěž – Noční hry v Hýskově. Soutěžili jsme opět
s oběma družstvy. S následujícím umístěním: mladší žáci 9. z 20 družstev, starší žáci se kvůli
drobnému zaváhání na „koši“ umístili na místě 10. z celkových 19. Opět průměrný výkon
našich družstev, soutěž jsme si však za krásného večerního počasí moc užili.
O prázdninách se uskutečnil již 7. ročník celotýdenního hasičského soustředění v Bohutíně.
Soustředění proběhlo v termínu od 17. do 24. srpna a účastnilo se ho 16 dětí a tři batolata.
Soustředění proběhlo bez komplikací, počasí vyšlo tak akorát, a tak se mohly trénovat pod
širým nebem hasičské disciplíny, ale i pod stanem některé z dovedností. Nechyběla též
celotáborová hra Zpátky do pohádky, kterou si užili nejen děti, ale i vedoucí. Jako každý rok
při organizaci velice pomohli místní obyvatelé a přátelé z Bohutína.
Ještě bych k soustředění ráda řekla pár slov. Týden, který v létě vedoucí místo odpočinku
někde u vody věnují organizování programu pro děti a zajištění chodu celého tábora není nic
samozřejmého a já si vážím všech, kteří se na této akci podílí a to jakoukoli formou, vím, že
to není samozřejmé. Každý z vás to dělá dobrovolně a bez jakéhokoli nároku na odměnu
ba naopak věnujete tomu svůj čas, svou dovolenou a občas také své nervy a já vám za to moc
děkuji.
Po letní přestávce a hasičském soustředění jsme v září opět zahájili hasičské schůzky. Celé
září jsme se intenzivně věnovali přípravám, především na podzimní kolo hry Plamen.
V sobotu 14. září jsme se vydali na soutěž do Drahlovic, kde jsme si zopakovali požární útok
a štafetu 4x60 m. Tentokrát se lépe dařilo starším žákům, kteří obsadili 1. místo. Mladší žáci
obsadili místo třetí, avšak poslední. Odpoledne v Drahlovicích si naši mladí hasiči moc užili.
Dne 5. října jsme se vydali na podzimní kolo hry Plamen do nedalekých Zdic. Jako obvykle
jsme měli zastoupení jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších žáků. Počasí bylo ryze
podzimní, a tak se střídal déšť s větrem i sluncem. Za takových podmínek nebylo lehké
soutěžit. Naši žáci se však i za těchto podmínek dokázali umístit na skvělých místech. Mladší
žáci na místě druhém a starší žáci na místě pátém, v obou kategoriích ze 16 družstev. Snaha
a výkon, který naši mladí hasiči ve Zdicích předvedli je pro nás vedoucí parádní odměnou. Do
jarní části tak vstupujeme s nadějí na dobré umístění.
Na sobotu 12. října byl naplánován XIV. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani.
V průběhu soutěže měli diváci možnost shlédnout ukázku z činnosti našich mladých hasičů,
kteří předvedli požární útok a také si zkusili netradiční štafetu.
Na podzim se uskutečnilo školení vedoucích mladých hasičů v Cheznovicích, kterého se
kromě mé osoby účastnili naši 3 dorostenci, z kterých se tak stali instruktoři. V současné době
jsou tak vyškoleni všichni naši dorostenci. Jejich aktivní činnosti v kolektivu si moc vážím a
doufám, že i nadále na schůzky budou docházet.
U příležitosti 101. výročí založení samostatné Československé republiky se náš kolektiv vydal
v rámci páteční schůzky položit věnec na pomník padlých na Louníně. V pondělí 28. října náš
sbor organizoval Lampionový průvod u příležitosti tohoto státního svátku. S MH jsme se
samozřejmě také zúčastnili.
Dne 23. listopadu nás čekala ještě jedna soutěž. Se třemi hlídkami jsme vyjeli na první ročník
branného závodu do Králova Dvora. Všechny tři hlídky byly přihlášeny do kategorie starších
žáků, kde se celkem účastnilo 7 hlídek. Naši MH se umístili na 1., 6. a 7. místě.
Na poslední schůzce v roce 2019 proběhlo v kulturním domě již tradiční malé vánoční
posezení mladých hasičů s vedoucími a s promítáním fotek z uskutečněných akcí v roce 2019.
Stejně jako v roce 2018 tak i v loňském roce se nám nepodařilo zorganizovat žádnou výpravu,
doufám, že v tomto roce už tento nedostatek prolomíme a konečně se zase někam s MH
vydáme!
Závěrem bych ráda konstatovala, že v loňském roce uplynulo 10 let od doby, kdy jsme obnovili
hasičský kroužek, který bez přestávky funguje dosud. V podstatě ve stejném složení
pracujeme společně celou tu dekádu, zažili jsme společně nemálo akcí, závodů, brigád, výprav
či výletů a zase jsme tu - v dalším roce a začátkem nové dekády. Přeju nám mnoho dalších
dekád a díky za to, že ten náš kolektiv máme. ☺
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Usnesení Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Tmaň
Valná hromada souhlasí:
1. Se zprávou o činnosti hasičského sboru a stavu techniky, přednesenou
starostou sboru bratrem Vítem Hofmannem.
2. Se zprávou o činnosti mladých hasičů přednesenou
sestrou Martinou Ježkovou.
3. Se zprávou o hospodaření sboru přednesenou
bratrem Miroslavem Fialou.
4. Se zprávou revizní komise o hospodaření sboru přednesenou
bratrem Josefem Sakáčem.
5. Se zvýšením členských příspěvků dospělých na 300 Kč a mládeže na 100 Kč.
6. S výsledkem voleb do Výboru SDH.
7. S plánem práce na rok 2020.
Valná hromada ukládá výboru Základní organizace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pokračovat v účasti na hasičských soutěžích.
Uspořádat tradiční 106. Hasičský ples a Pálení čarodějnic, MDD.
Zabezpečit konání XV. ročníku memoriálu Zasloužilých hasičů.
Uspořádat a zabezpečit Soustředění MH v Bohutíně.
Aktivně se podílet na veškerých akcích pořádaných obecním úřadem a
společenskými organizacemi.
Dokončit rekonstrukci vagonu a přístřešku v areálu cvičiště.
Dbát na udržování pořádku v areálu cvičiště, hasičské vodní nádrže.
Plnit uložené úkoly dle plánu práce.
Čtvrtletně svolat členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. (3. 1., 3. 4., 3. 7.,
2. 10. a 1. 1. 2021).
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Plán práce SDH Tmaň na rok 2020
LEDEN

Členská schůze – Valná hromada (25. 1. 2020)

ÚNOR

106. hasičský bál s tombolou (29. 2. 2020)
Účast na VVH okrsku

BŘEZEN

Loučení se zimou na Koukolově hoře (14. 3. 2020)
Účast na přípravách Dobročinného plesu (21. 3. 2020)
Motání hadic v Chaloupkách - děti (28. 3. 2020)
Brigáda v areálu cvičiště

DUBEN

Jarní údržba požární nádrže, sběr odpadků (5. 4. 2020)
Brigáda v areálu cvičiště
Příprava na hru Plamen – děti
Příprava na Okrskovou soutěž
Účast na Okrskové soutěži (25. 4. 2020)
Pálení čarodějnic (30. 4. 2020)

KVĚTEN

Hra Plamen II. kolo – děti (30. a 31. 5. 2020)
Brigáda v areálu cvičiště

ČERVEN

Účast na přípravách MDD (6. 6. 2020)
Soutěž dorostu Hředle (7. 6. 2020)
Noční hry v Hýskově – děti (19. 6. 2020)
Úklid odpadků
Výlet MH
Vyznamenání na VVH
Brigáda v areálu cvičiště

ČERVENEC Letní čistění požární nádrže a úklid hasičského areálu
Dle potřeby
SRPEN

Soustředění MH (15. – 22. 8. 2020)
Dle potřeby

ZÁŘÍ

Uspořádat XV. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů
Vyznamenání na VVH
Příprava na hru Plamen – děti

ŘÍJEN

Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu
Lampionový průvod
Hra Plamen I. kolo – děti

LISTOPAD

Podzimní čistění požární nádrže

PROSINEC

Příprava VVH

Celoroční úkoly:

-

schůze výboru ZO
schůzky MH, členské schůze
brigády v areálu cvičiště
brigády na údržbu výstroje a výzbroje
spolupráce se složkami a společenskými organizacemi působícími
v obci
uskutečnit členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci. tj. (3. 1., 3. 4.,
3. 7., 2. 10. a 1. 1. 2021).
autor Martina Ježková
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v březnu 2020 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 28. března 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 ze 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
Církev československá husitská ve Tmani srdečně všechny zve na bohoslužby do
Sboru Jiřího z Poděbrad.
V březnu v postním období se bohoslužby konají:
1. postní neděli 1. března 2020 od 16 hodin
4. postní neděli 22. března 2020 od 16hodin
O Velikonocích – v neděli 12. dubna od 16 hodina
Těšíme se na setkání.
Církev československá husitská pořádá dne 2. března 2020 slavnostní setkání
při příležitosti výročí prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky.
„Patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta společně s Kulturní
radou CČSH si vás dovolují pozvat k setkání při příležitosti letošního 170. výročí
narození Tomáše Garrigua Masaryka, které se koná pod záštitou předsedy
Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka v rámci projektu "Naše a evropská
společnost". V pondělí 2. března od 16 hodin v budově Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Praze.“
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Dětské centrum Světlušky
Masopust 2020
…je za námi a my jsme se přesunuli do doby, kdy se máme zamyslet, trošku se uklidnit,
ozdravět tělo stravou bezmasou nebo alespoň ten náš jídelníček trošku odlehčit, Vyčistit tělo i
mysl, uklidit v sobě i kolem sebe. Tak se teď trochu ohlédněme za Masopustem ve Tmani.
„Vážený pane starosto, milí spoluobčané a děti.
Velice Vám všem děkujeme,
bez Vás by uspořádání 3. ročníku
MASOPUSTU ve Tmani nebylo
možné.
Ti kdo přišli si obnovenou tradici
skutečně užili. Zastávek s
výborným občerstvením bylo
opravdu dost a ač je to k nevíře,
všechny dobroty se skutečně
snědly.“
Pan starosta předal vládu nad
obcí pro tento den do rukou
Masopusta, jehož role se letos
výborně zhostil žák páté třídy
Vojta Flek. Děkujeme Vojtovi, že
svou úlohu zvládl výborně až do
konce.
Poděkování patří též
hudební skupině Třehusk a všem maskám. Letošní téma bylo „DVOJICE“
a sešly se dvojice krásné, například Karel Čapek a Robot, Mach a Šebestová, řezník a prase,
zajíc a ježek, Pat a Mat, Smrt a Život, Bába s opicí v nůši, Pipi dlouhá punčocha s tátou pirátem
i další krásné masky. O obnovené tradici se mohli čtenáři dočíst v Našich novinách –
poberounském časopise vycházejícím 1x za čtrnáct dní (k dostání v obchodech, cena 7,- Kč).
Nechte se tedy inspirovat a již dnes zkuste vymyslet masku na příští rok 2021 na téma „FILM
A LITERATURA“ - tedy postavy z filmu a knížek.
Letošní masky by i toto téma splnily, ale jistě vymyslíte další krásné postavy. Světlušky již mají
spoustu nápadů.
Těšíme se s Vámi v hojném počtu v únoru 2021 na 4. Masopustu ve Tmani. Určitě bychom
byli moc rádi, aby se příští rok zapojilo i více dospělých a pokud máte chuť, připojte se též k
přípravám. Radost dětí je skutečnou odměnou.
Děkujeme za příspěvky, které jste věnovali při Masopustním průvodu pro děti z Dětského
centra Světlušky. Velice nám pomohou při našich aktivitách i zajištění chodu klubovny DC.
Pro ty, kteří se letos krásně zamaskovali je připravena speciální odměna – památka na
Masopust 2020 ve Sboru Jiřího z Poděbrad na Velikonoční pondělí. Přijďte si ji milé masky
vyzvednout od 9:00 do 10:00.
POMOC pro Ekocentrum zvířecí POHODA se úspěšně rozvinula. Děkujeme především Daně
Nesvadbové za zapojení do organizace.
Mnoho z Vás se zasloužilo o to, aby v Pohodě bylo opuštěným zvířatům co nejlépe. Akce je
jednorázová, ale POHODA bude o zvířata pečovat stále…
Děkujeme za Vaši finanční pomoc zaslanou na účet POHODY i za materiální zajištění, které
jste přinesli do Sboru Jiřího z Poděbrad nebo předali paní Nesvadbové.
Předání darů můžete sledovat v březnu 2020 na FB: @svetluskytman, v Našich novinách.
„POMÁHÁME SRDCEM“ je projekt DC Srdíčko v Žebráku, ke kterému jsme se touto akcí
připojili. Děkujeme Vám : )
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V březnu se scházíme opět ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 ve Sboru Jiřího z Poděbrad.
Děti zatím stále nic za schůzky neplatí.
Víkendové akce jsou průběžně vyhlašovány na FB a rozesílány sms.
Malujeme na výstavu k Velikonocům, čeká nás opět keramika i vycházky ven.
Krásné březnové dny! Potěšíme ženy květinou, připomeneme si osobnost Tomáše Garrigua
Masaryka a popřejeme učitelům k jejich svátku.
Jakou osobností byste chtěli být? Masarykem, Komenským, vědcem, lékařem, politikem,
filmovou hvězdou, slušným člověkem? Pomáhat sobě i druhým? Kdo jsem a kým chci být, co
pro to udělat? Témat k zamyšlení v době postní je až.
Pojďme si o tom povídat, malovat, zahrát, tvořit.
autor Jana Šmardová

Přihlášky do 31. března, platba zálohy do 30. dubna 2020
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SPORT
Kopaná TJ VČS TMAŇ

Nejbližší program týmu dospělých:
Neděle 15. března 2020 od 12:00 hodin

TJ VČS TMAŇ – TJ OSTROVAN ZADNÍ TŘEBÁŇ
přátelské přípravné fotbalové utkání

Sobota 21. března 2020 od 12:00 hodin

TJ VČS TMAŇ – SK CHYŇAVA B
mistrovské fotbalové utkání – 12. kolo IV. třídy OFS Beroun

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

1.3.2020
7.-8.3.2020
14.-15.3.2020
21.-22.3.2020
28.-29.3.2020

Zubní lékař / adresa ordinace

MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Ladislava Švábová
Hořovice, Po Nádražím 289
MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389, Alba
MUDr. Eliška Svobodová
Ordinace Buzuluk, Komárov
MUDr. Štěpánka Šedivá
Beroun, Havlíčkova 20

Telefon

727 836 818
311 513 375
311 512 119
311 572 386
311 611 241

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V březnu 2020 bude otevřeno takto:
Od 1. do 15. března 2020: 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.
Od 16. do 31. března 2020: pondělí – pátek bude otevřeno od 9:00 do 16:00 hodin,
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Nastává jaro a nabízíme 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 našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do
75 l, např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky
aj., bílou rašelinu, drcenou kůru, mulčovací kůru.
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní nezbytně nutné pro práce na zahrádce, truhlíky,
květináče, mísy, keramiku, svíčky atd.
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 2. března 2020.
Cena výtisku 5,- Kč.
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