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SVÍTÁ NA LEPŠÍ ČASY !
JEN TO BUDE CHTÍT
JEŠTĚ TROCHU TRPĚLIVOSTI…

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
celá naše země se pozvolna a opatrně snaží vrátit do normálního života.
Postupně se otevírají dosud uzavřené obchody, některé děti se chystají zpátky do
školy či školky a jejich rodiče do svých zaměstnání. Denně s napětím sledujeme
vývojové křivky počtu nově nakažených a přejeme si, aby avizovaná druhá vlna nákazy
nedorazila.
I naše obec se pozvolna vrací do normálu a já pevně doufám, že se bude jednat
o přechod trvalý. I když ta doba všemožných omezení byla ukrutně dlouhá, prosím
všechny ještě o trochu té trpělivosti a i o to, abychom nadále dodržovali všechna
omezení, která ještě zůstávají v platnosti. Odměnou nám všem by mohlo být léto bez
koronaviru a bez všech ostatních omezení, které nám doposud ovlivňovala náš
svobodný život...
Váš starosta obce
Na základě zvolňujících epidemiologických opatření mohlo být konečně i svoláno
odložené Veřejné zasedání zastupitelstva obce. Vzhledem k bezpečnostním opatřením při
konání této akce, nebyla účast veřejnosti doporučena, proto pro ty, kteří raději zůstali doma,
níže uvádíme kompletní zápis z tohoto zasedání.

Zápis č. 1/2020
z Veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 27. 4. 2020 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončilo ve 20:15 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů
bylo přítomno 14 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Zasedání se zúčastnili 4 občané obce. Zasedání proběhlo za zvýšených bezpečnostních a
hygienických opatření z důvodu nouzového stavu na velkém sále.
Přítomní zastupitelé: Ing. Jaromír Frühling (starosta obce), Antonín Kiml (místostarosta
obce), Petr Krejčí (místostarosta obce), Jan Plátěnka, Tereza Cholevová, Ing. Martina Ježková,
Milan Kopačka, Mgr. Pavel Pavlásek, Jarmila Rysová, Josef Sakáč, Vít Hofmann, Roman
Sudík, Mgr. Hana Laňová, Mgr. Tomáš Procházka.
Omluvení zastupitelé: Zdeněk Vinš
K bodu l. a 2.
VZZO zahájil a řídil starosta obce pan Ing. Jaromír Frühling.
Schválení, popř. doplnění programu
Starosta obce Tmaň seznámil přítomné s navrženým programem.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
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Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola z minulého VZZO a zpráva kontrolního výboru
Zpráva z finančního výboru
Zpráva z činnosti Rady obce
Podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy
venkova (změna určení)
7. Rozpočtové změny č.3/2020
8. Úprava jednacího řádu
9. Diskuse
10. Závěr a usnesení

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navržení návrhové komise a schválení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Hana Laňová a Jarmila Rysová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Tomáš Procházka a Jan Plátěnka.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelů zápisu:
Pro: 14
proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo do návrhové komise Mgr. Hanu Laňovou a Jarmilu Rysovou
a ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Procházku a Jana Plátěnku.
K bodu 3.
Kontrola usnesení z minulého VZZO a zpráva kontrolního výboru
Paní Tereza Cholevová přednesla kontrolu usnesení z minulého VZZO a zprávu kontrolního
výboru.
K bodu 4.
Zpráva finančního výboru
Pan Vít Hofmann přednesl zprávu finančního výboru.
K bodu 5.
Zpráva z činnosti Rady obce
Starosta obce přednesl zprávu z Rady obce.
K bodu 6.
Podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy
venkova (změna určení)
o dotace původně určena k výstavbě areálu SDH – zde však lze výstavbu zahájit až po
schválení nového územního plánu
o proto se finanční prostředky přesunou na dětské víceúčelové hřiště Na Boru, aby se
dotace stačila vyčerpat
o ve středu se vyhlásí výběrové řízení, podklady zpracovává Ing. Lubica Kotoučková,
zakázka malého rozsahu na kompletování, výstavbu víceúčelového dětského hřiště Na
Boru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
fondu obnovy venkova na výstavbu „Dětského víceúčelového hřiště v lokalitě Na Boru“. Toto
schválení nahrazuje původní určení dotace ze dne 16.9.2019.
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Hlasování o podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu
obnovy venkova na výstavbu „Dětského víceúčelového hřiště v lokalitě Na Boru“, kdy
nahrazuje původní určení dotace ze dne 16.9.2019.
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 7.
Rozpočtové změny č. 3/2020
o přesunutí finančních prostředků z SDH na víceúčelové dětské hřiště
o přijetí finančního daru od Vápenky Čertovy shody a.s. ve výši 50.000,- Kč
o vyčlenění částky 1.000.000,- Kč na vytvoření kamerového systému
V poslední době v obci dochází k poškozování majetku, ale i k situacím ohrožující život
a zdraví občanů. Na území obce dochází stále častěji k porušování zákona v souvislostí s
konzumací alkoholu i omamných psychotropních látek a to nejen v soukromých prostorách,
ale i na veřejnosti. V souladu s právními normami, byla vytvořena skupina SOS Tmaň, která
ve spolupráci s Policií ČR bude i nadále na jednání ohrožující život, zdraví a majetek dohlížet.
Pan Mgr. Tomáš Procházka se vyjádřil k instalaci kamerového systému. Instalace kamer
výrazně pomáhá k ochraně a bezpečnosti občanů. Kamery budou namířeny na problematické
body a klíčové uzly obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje Rozpočtové změny č. 3/2020 v předloženém znění.
Hlasování o rozpočtových změnách č. 3/2020 předloženém znění.
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 8.
Úprava jednacího řádu zastupitelstva obce Tmaň
o o změnu jednacího řádu požádal zastupitel (radní) Mgr. Pavel Pavlásek s variantou
automatického jmenovitého hlasování při žádosti kteréhokoliv člena zastupitelstva
o starosta vydefinoval 4 varianty jmenovitého hlasování vhodného pro úpravu jednacího
řádu v bodě 16 v odstavci Hlasování
o 12 zastupitelů se přiklání k navrhované variantě č. 4 – trvalé komplexní jmenovité
hlasování, uváděné v tabulce, jenž vždy bude součástí zápisu
o ostatní varianty získaly menšinovou podporu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje nový Jednací řád zastupitelstva obce Tmaň v předloženém
znění s platností od schválení tohoto usnesení. Úpravy v jednacím řádu nastávají v bodě 16,
v odstavci Hlasování.
Hlasování o úpravě jednacího řádu zastupitelstva obce Tmaň v předloženém znění.
Pro: 13
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno třinácti hlasy a jeden proti.
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K bodu 9.
Diskuse
K bodu 10.
Závěr a usnesení
Starosta obce Tmaň předal slovo předsedkyni návrhové komise paní Mgr. Haně Laňové, která
přednesla ke kontrole jednotlivé návrhy usnesení.
Protože byl program VZZO vyčerpán, ukončil starosta schůzi VZZO v 20:15 hod. A na
úplný konec poděkoval všem těm zastupitelům, kteří v době nouzového stavu nabídli svoji
pomoc a pomohli nám společně se vzniklým Krizovým štábem obce a některými dalšími
občany čelit této, pro nás všechny nové a jistě nepříjemné záležitosti.
Poděkování patří například panu Mgr. Tomášovi Procházkovi za náročnou kontrolu
dodržování všech nařízení k omezení pohybu osob. Paní Mgr. Haně Laňové za domácí šití
roušek. Paní Jarmile Rysové za komerční zajištění dostatečného množství roušek pro naše
občany. Panu Josefu Sakáčovi za pomoc s přípravou napájení kamerového systému.
Místostarostům za činnosti v krizovém štábu. Poděkování také patří všem zaměstnancům obce,
kteří svoji činnost vykonávají po celou dobu nouzového stavu, jmenovitě například náročné
práci pečovatelek z DPS a paní Jaroslavě Kinclové na poště.
Tabulka jmenovité hlasování:
Usnesení číslo:
Výsledek hlasování:
PRO (A)
PROTI (N)
ZDRŽEL SE (Z)
Celkem:
Jaromír Frühling
Antonín Kiml
Petr Krejčí
Hana Laňová
Pavel Pavlásek
Vít Hofmann
Tereza Cholevová
Tomáš Procházka
Jarmila Rysová
Josef Sakáč
Jan Plátěnka
Martina Ježková
Milan Kopačka
Zdeněk Vinš
Roman Sudík

1/2020
Schváleno
14
0
0
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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2/2020
Schváleno
14
0
0
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
nepřítomen
A

3/2020
Schváleno
13
1
0
14
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A

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.

Buzek ze Tmaně
Na naší cestě časem tmaňské historie se dnes zastavíme na začátku patnáctého století
a připomeneme si postavu Buzka ze Tmaně, který hrál po celou dobu husitských bouří
v našem kraji pozoruhodnou roli a stál věrně na straně katolické a císaře Zikmunda. Byl mezi
četnými obránci hradu Karlštejna. K tomu nám poslouží text Václava Krejčíka z jeho práce
Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí, jenž Buzkovi ze Tmaně věnoval jedenáctou
kapitolu.
Než se dostaneme k Buzkovi ze Tmaně, musíme si pro lepší pochopení historických
souvislostí té doby přiblížit určitá historická fakta.
V březnu roku 1422 Velký kníže litevský Vitold se odhodlal s vědomím polského krále
Vladislava přijmout nabízenou českou korunu a vyslal do Čech svého synovce knížete
Zikmunda Korybuta, jako správce země české. Kníže Zikmund přitáhl s vojskem sebraným
v Polsku na Moravu a pak do Čech. Do Prahy dorazil 17. května 1422 a snažil se o zavedení
pořádku a usmíření nepřátelských stran v Praze. Zikmund Korybut byl sice na straně pod obojí,
ale Táboři a Žižka měli k němu z počátku nedůvěru.
Koncem května a začátkem června 1422 vytáhli Pražané s knížetem Zikmundem na
Karlštejn, který jim byl velmi nepohodlný. Byl to pevný hrad v moci královské posádky, který
neustále ohrožoval vojenské akce kališníků.
Brzy po smrti krále Václava IV. a zejména na počátku husitských bouří byly na Karlštejně
uschovány mnohé klenoty a drahocenné věci nejen státní, ale i klášterní. Bylo tam uschováno
mnoho drahých ornátů a jiných bohoslužebných úborů. Mnohé z nich byly z pěkného aksamitu
nebo jiné vzácné látky, zlatem krumplované, na některých byly zlaté perly. Kromě toho tu bylo
mnoho vzácných a drahých knih. Misionáři Pražského kostela tu měli zlatohlav dlouhý 6 a
široký 3 lokte. V říjnu 1420 přijel císař Zikmund na Karlštejn a z uložených drahých věcí mnoho
pobral, ztratil a ze země vyvezl.
Vojsko pražské a polského knížete Zikmunda Korybuta, bezpochyby dosti početné,
oblehlo Karlštejn 2. června 1422. Položilo se ve třech oddílech na vysokých vršcích kolem
hradu a vystavělo dle tehdejšího zvyku různé sruby a tvrze, obehnané příkopy, k ohrazení
svého ležení a k přerušení cest vedoucích ke Karlštejnu.
K boření zdí přivezli Pražané 4 pušky velké (děla), z nichž 3 měly názvy Pražačka,
Jaroměřka a Rychlice. Kromě toho 5 praků k házení velkých kamenů. Z Pražačky a Jaroměřky
bylo možno vystřelit jen sedmkrát za den. Z Rychlice, která měla jméno od rychlosti střelby,
bylo každý den vystřeleno třicetkrát. Jedna z pušek praskla hned po šesté ráně.
Za dobu obléhání bylo na Karlštejn vystřeleno přes devět tisíc ran, kterými byly vrhány
kameny na hrad. Mimo to se pokoušeli obléhatelé hrad zapálit hořící smůlou v soudcích,
kterých bylo hozeno celkem 22. Pevnost zdí karlštejnských a ostražitost obránců zachránila
však hrad, takže neutrpěl větších škod.
Posádka karlštejnská čítala prý 400 mužů, mezi nimiž bylo mnoho rytířské čeledi,
zvláště manů příslušných k hradu tomuto, kteří měli výsluhy (léna) v nejbližším jeho okolí.
Purkrabím na hradě byl pan Zdislav Tluksa z Buřenic, avšak vrchním hejtmanem při hájení
hradu byl Jan z Lestkova, seděním na Valdeku, někdy podkomoří království českého (1415–
1417), jenž si získal chválu za svou neúnavnou bedlivost. Z jiných přednějších byli na hradě
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Jan Študent z Tachlovic, Hynek z Valdeku seděním na blízké Litni, Jan Šváb z Jíkve, Ondřej
z Hořovic a Buzek z Tmaně.
Několikeré útoky oblehatelů prováděné ve dne i v noci, byly vždy odraženy se ztrátami
lidu pražského i Poláků. Velké výhody poskytovali obleženým jejich tajní vyzvědači v ležení
nepřátelském, kteří jim obyčejně napřed dali vědět, co se proti nim chystalo. Další neúspěch
při dobývání hradu přivedl nejspíš oblehatele ke zkoušení divného prostředku, nikdy jindy
neslýchaného, totiž aby posádku smradem přinutili hrad opustit. K tomu účelu byly z Prahy
přiváženy soudky naplněné mršinami a nečistotami ze záchodů a metány z praků do hradu.
Bylo jich napočítáno nejméně 1822. Účinek prý byl, že z přílišného smradu některým
obleženým zuby vypadaly, jiným se hýbaly. Později si prý obstarali proti tomu lék z Prahy,
obstarali si též nehašené vápno, kterým mršiny zasypávali.
Oblehatelé se zvláště snažili pobořit dolejší věž na hradě, ve které je hluboká studna a
zkazit posádce hradu vodu, což se jim však nepodařilo. V boji o tuto studnu učinili obležení
ukrutný žert s jedním bojovníkem, který jim náhodou padl do zajetí. Přivázali jej totiž k makovici
dolní věže a dali mu do rukou oháňku, aby prý odháněl kameny střílené na věž. Chtěli tak
zkusit, zda by Pražané ze slitování nad ním upustili od střelby na tuto věž. Když však Pražané
se střelbou nepřestali a přivázanému se za celý den nic nestalo, zase ho odvázali.
Asi po dvouměsíčním obléhání Karlštejna, kdy hrozil vpád slezských knížat do Čech,
zanechal kníže Zikmund jen část svého vojska před Karlštejnem a odtáhl do východních Čech.
V říjnu téhož roku se oblehatelé s posilami znovu pokoušeli několika útoky o dobytí
Karlštejna. Obhájci hradu podnikli dokonce úspěšný výpad. Obléhání skončilo příměřím:
„Pražané a vše strana k nim příchylná přiznali, že vstupují se Zdeslavem Tluksou a
všemi pány na Karlštejně zavřenými v příměří křesťanské od sv. Martina nyní minulého (11.
11.) až do sv. Martina nejprve příštího a ten den celý až do západu slunce.“
Purkrabí Zdeslav odejel pak ke králi Zikmundovi prosit o peníze. Jeho bratr Kuneš, dále
Študent, Buzek ze Tmaně a karlštejnský děkan vnikli 2. února 1423 do hrobu sv. Palmacia
v Karlštejně, kde vylámali stříbrné plechy a navážili z nich 14 hřiven. Vzali tehdy monstranci
stříbrnou, pozlacenou, na níž byl obraz sv. Kateřiny, z truhlice v kostele sv. Palmacia, v níž
byly uloženy poklady kláštera zbraslavského. Z téže truhlice vzali a vylámali stříbrné plechy
z rubu tabule, na níž byly hlavy a nějaká ruka, stříbrem obloženy. Byly to ostatky sv. Kosmy,
Dimiana, Klimenta, Pankráce, Theodora a Prokopa, které zmíněnému klášteru daroval král
Václav. Pak rozlámali zlatý kříž, patřící kostelu vyšehradskému. Zlato a stříbro po částech
prodávali a hradili nad náklady spojené s obranou hradu.
Náš oddaný katolík Buzek ze Tmaně nechyběl ani při uzavírání příměří mezi válčícími
stranami. K prvnímu jednání došlo po 8. 11. 1422, kdy bylo uzavřeno příměří mezi posádkou
hradu Karlštejna a husity až do sv. Martina roku 1423:
„My, Zdeslav Tluksa z Buřenic, purkrabie hradu Karlštyna, Jan z Lestkova, seděním na
Valdece, Jan Študent z Tachlovic … Kuna ze Sulevic, Buzek ze Tmaně, Hospříd z Hostivice …
jistci běhu dolepsaného vyznáváme … že sme s slovútným kniežetem Sigmundem Litevským,
s pány rytieři, panošemi, zemany, pány Pražany i městy, tvrzemi i se vší stranú k nim příchylnú,
i s těmi se všemi, kdož by pro ně chtěli učiniti anebo nechali bezelsti v příměřie křesťanské
vystúpili sme a vstupujem moci tohoto listu. Slibujíc naši dobrou volí a věrú, bez všie lsti
jednostajně a společně s tiem hradem Karlšteinem, s Valdekem s Hořovici …“
K dalšímu jednání došlo roku 1424. Zástupci strany pod jednou se v září sešli v Žebráce
a zástupci Pražanů a Táborů v Berouně. Obě strany se pak sešly ve Zdicích, kde 1. října
uzavřely písemnou úmluvu o příměří. Páni pod jednou neměli tehdy žádnou naději, že by mohli
odolat spojené moci Pražanů a Táborů, nebo že by mohli očekávat cizí pomoc, a proto museli
souhlasit i s tím, že uzavřené příměří nikterak nebránilo husitům v boji proti císaři Zikmundovi.
O rok později se Buzek ze Tmaně zúčastnil ve Vožici jednání o obnovení příměří mezi
katolíky a kališníky:
„My Hanuš z Kolovrat, seděním na Krašově, v držení hradov Žebráka a Točníka, Fridrich
Kolovrat, seděním na Libštaine, Jan Hanovec ze Švamberka seděním na Třebli … Ondřej
Hevlec seděním na Hořovicích, Zdeněk Tluksa z Buřenic purkrabie na Karlštaině, Jan
z Lestkova seděním na Waldece, Buzek ze Tmaně seděním v Hudlicích, Hospřid z Hostivic,
Předbor z Radyšína, Nikl Rýbnic, jistci i rukojmě, i se všemi svými služebníky, s hrady s tvrzemi
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i posádkami, jichžto my v držení jsme: vyznáváme tiemto listem všem, ktož jej uzřie neb čtúce
uslyšie, že sme svobodně a dobrovolně v pravé a křesťanské příměřie vnikli a vstúpili, a mocí
tohoto listu vnikujem a vstupujem, s osviecenym knížetem a pánem, panem Sigmundem,
knězem Litovským, a naduostojnějším knězem Konradem z boží pomoci arcibiskupem
Pražským, s múdrými a opatrnými purkmistry, konšely a obcemi měst Pražských, i se všemi
obcemi Táborskými, Orebskými a městy, s pány, rytieři, panošemi k zákonu božiemu a k nim
příchylnými, i se všemi, ktož by pro ně učiniti chtěli nebo nechali beze lsti. Kteréžto příměřie
slibujem dobrú naši věrú beze všie zlé lsti za se (sebe) i za naše všechny služebníky držeti a
zachovati od sv. Havla nynie minulého až do sv. Havla v rok přištieho, a ten den celý až do
západu slunečného, pode cti a pod věrú a pod ztracením šesti tisiecov kop grošů dobrých
střiebrných rázu (ražby) Pražského. A jestliže se nám v tom příměřie státi nechtělo, tedy máme
jim osm nedělí napřed po slovutném panoši a dobře osedlém v zemi této věděti dáti do Prahy
na rathús …“
Tato ukázka znění mírové smlouvy jistě postačí k tomu, abychom si učinili představu o
tehdejším jednání. Zvláště si však musíme všimnout toho, že Buzek ze Tmaně je zde již
uváděn jako majitel Hudlic, které dostal od císaře Zikmunda za věrné služby.
V roce 1426 koupil Jan z Dubče plat na Kolodějích a Buzek ze Tmaně jako důležitá
osoba na Karlštejně s purkrabím na kupní smlouvu „… své pečeti na svědomie (svědectví)
toho vyznanie (prohlášení) k tomuto listu přitiskli …“
Buzek ze Tmaně byl samozřejmě též členem tzv. „Plzeňského landfridu“, který byl
nejvytrvalejší v odporu proti husitům. Byl to jistý počet pánů a měst kraje Plzeňského a
z okolních krajů, kteří po bitvě u Ústí nad Labem 28. října 1426 uzavřeli mezi sebou jednotu
k společnému odporu proti kacířům. Představeným jednoty byl Hynek Krušina ze Švemberka,
hejtman kraje Plzeňského. Dále bylo v jednotě celé Chebsko, Tachovsko a Loketsko. Na
západ pak královské hrady Žebrák, Točník, Zbiroh, Týřov, Křívoklát a Karlštejn s tvrzemi
zemanů k němu příslušných jako ve Tmani, Třebotově, Tachlovicích, Hostivicích, Lidicích a
v dalších.
Znovu se tu setkáváme s tím, že panoš Buzek ze Tmaně je uváděn jako karlštejnský
man a za tuto manskou povinnost že ve Tmani držel tvrz. Asi se nikdy nepodaří toto upřesnit,
neboť více se o něm žádné zmínky nevyskytují a není vyloučeno, že v roce 1434 zahynul,
snad v bitvě u Lipan, kde karlštejnští obránci bojovali v řadách panské jednoty.

Buzek ze Tmaně jako literární hrdina
Spisovatele Josef František Karas se narodil v Tišnově (4. prosince 1876 – 19. února
1931). Byl označován za průkopníka českého historického románu na Moravě a ve své době
byl čtenější než Alois Jirásek. V roce 1923 vyšel jeho historický román V plamenech, který
ilustroval Věnceslav Černý. Vydal v Praze Nakladatel Jos. R. Vilímek, Spálená ulice 13, tiskem
Unie v Praze. Právě v tomto jeho románu vystupuje Buzek ze Tmaně.
… Buzek ze Tmaně byl chytrý, obratný, a především paměť měl dobrou. Nerad vešel
do Olomouce, do biskupova paláce, avšak musel, nic jiného nezbývalo, neboť biskup mu
vzkázal, že chce s ním promluvit, nežli co proti Hunčovicím podnikne, musel přijít, chtěl-li
dohodu o odměnu. Než vešel, několikráte si chodce prohlédl a hned mu byl nápadný nějaký
jednooký chlapík s kobzičkou. Takový byl nedávno na Hunčovicích, možno, že to nic není,
neboť hudcové jdou krajem jako žebráci, za chlebem, jsou dnes tady, zítra onde, ale také
možno, že ten, jehož v Hunčovicích zahlédl, měl něco za lubem. Když vyšel z residence, viděl,
že ten s kobzou za ním se plíží, a polekal se, nevěděl, co dělat. Možno, že strahuje tu pro
husity, možno, že pro biskupa — nevěděl a neodvážil se zavolat stráž, jež biskupův palác
hlídala; neměl důkazů a bál se řečí. Učinil pouze to, co bylo nasnadě: Buzek podstrčil jednomu
biskupskému žoldnéři zlatý, aby toho pobudu s klípcem na oku zdržel, nežli za roh zajde —
žoldnéř provedl to s žilou v ruce, zahnal Plavce na opačný konec města, avšak Buzek už byl
znepokojen, už v Olomouci neměl stání a brzo se vrátil do tvrze. Nerad, byl by raději ujel někam
daleko, ale biskup slíbil, že do tří dnů přitrhne, nemusel se vrátit, aby pro biskupa mohl učinit,
co se dá. Nepokoj Buzka vyháněl ze zbrojnice, netěšil ho nápoj, omrzely se kostky. Stál na
cimbuří, když Plavec se blížil, avšak jakmile na něho pohlédl, hned sjel se zdi dolů. Nabyl
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jistoty, že v tom něco vězí, že ten jednooký pro husity šlakuje, že jej pozná a zradí. A pak …
Nedomyslil … Skryl se za hromadou dřeva a skulinou hleděl, co jednooký počne; když viděl,
že mluví s Pardusem, že Pardus rozčilený, že spolu jdou do hradu, k Dobšíkovi, skočil do
zbrojnice jako srna, spěšně vytáhl purkrabího Močihubu z Královic od poháru a duhového
Závise Neutuchu z Malení od loutny, na níž brnkal novou píseň seladona týraného paní Snů.
— Na koně! — pošeptal jim.
— A proč? — ptal se Závise.
— Neptej se, brachu. Budou nás honit.
— Kdo? Kdo? — divil se Močihuba.
— Huskové! Všecko prozrazeno. Celá hra v pekle. O hrdla,braši, nyní běží!
— Hrome! A právě načali soudek medoviny, aspoň desítileté!, bručel purkrabí.
— Mlč a na koně! — poručil Buzek.
Vraníka a dvě hnědky, na nichž přijeli do Hunčovic, snadno nalezli ve stáji, i sedla.
Nečekali na čeleď, sami koně počali strojit, spěchali, neboť Buzek je neustále pobízel, neustále
potichu klnul. Strach o hrdlo rostl, za několik okamžiků seděli v sedlech a vyrazili z brány.
Nikdo jich nezdržoval, teprve když octli se za vsí, vyběhl Dobšík a nařizoval čeledi, aby osadila
brány a nikoho ven bez glejtu nepropouštěla. Avšak jeden ze zbrojnošů sděloval, že právě
vyjel z hradu pan Buzek se dvěma soudruhy a koně bodah, jako by je třas hnal.
— To jsou oni! — volal Plavec.
— Ano, Buzek je ryšlavý. Na koně! Za nimi!
Po chvíli vyjel z Hunčovic hrubý houf, v čele Pardus s Plavcem. Za branou rozdělili se
ve tři ramena, jež v daném okamžiku měla uprchlíky obklíčit. Pardus stíhal mistrně, než sady
a hájky ztěžovaly mu rozhled.
Buzek ze Tmaně když na koně sedal, věděl, že Hunčovičtí brzo počnou honit, že honci
mají dobré koně a mezi nimi že několik znamenitých lukostřelců. Proto nejel přímou cestou,
chtěl protivníky zmást, svést ze stopy, minul velkou oklikou Mezice i Náklo, kdež s husity drželi,
polními cestami spěchal ke Skrbeni, k Horce, avšak zde jeho stopa zmizela, jako by se byl i
se soudruhy do země propadl. Sešel náhle s očí prvnímu houfu, neviděl ho druhý, třetí
nadarmo čekal na něj u Olomouce. Jan Pardus nedovedl si vysvětlit, kam se Buzek poděl, a
také Plavec hlavou vrtěl, přemýšlel, ale nedomyslil se jiného, leč že Buzek má zde někde
pomocníky, u nichž se skryl.
Olomoučtí, když doslechli, že nedaleko potulují se husitští koněberkové, vypadli z bran
a Pardus chtě nechtě musel ustoupit. Avšak Plavec s ním nejel, slezl z koně, řekl, že se v
novém přestrojení vrátí do Olomouce, a houštinami spěchal ke svojí skrýši. Byl už nedaleko
polospadlé rybárny. Najednou sebou škubl, jako by jedovatého hada uviděl, a už ležel na zemi,
hlavu za ohromným lopouchem, nohy v husté vrbině. Zaslechl lidské hlasy a z otevřeného
okénka rybárny vyhlédla právě ryšlavá hlava, knír veliký, hustý. Plavec za lopouchem přikrčil
se jako myš, jež kočku zahlédla a už nemá pokdy skočit do díry. Poslouchal. Jeden z oněch
lidí zaklel:
— U ďasa, u toho nejstaršího! Kam jsi nás to zavlekl, Buzku? Zde i lišky dobrou noc dávají,
myslím! Tohle je pěkná residence.
— A co jí vytýkáš?
— Krov letí.
— Nech jej letět, starý.
— Hnízdo mravenců nalezl jsem v koutě — hlásil druhý, podle hlasu mladý člověk.
— Však tě nesnědí, duhový panáku.
— Oho! Buzku!
— Mlč, buď rád, že jsem ti hrdlo zachránil.
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— Ale panna Jitka už se na mne usmívala, už mi přála, a to všechno pryč. Novou píseň jsem
pro ni složil, překrásnou, chcete-li, hned vám ji zapěji. Avšak, kde je moje loutna? Bože, ztratil
jsem ji! — vzdychal ten, jehož Buzek nazval duhovým panákem.
— Koupíš si jinou. A tato samota pro nás výborným je objevem, štěstí, že jsem zahlédl lidské
stopy, jez nás sem dovedly. Do Olomouce nyní nemožno, zpozoroval jsem, že nás honí třemi
proudy, že nám cestu k Olomouci zastupují. Zahlédl jsem lesklé hroty jejich sudlic, a to mi
stačilo, víc mi nikdo nemusel povídat. A že bych nerad seznámil se s některou z oněch sudlic,
vedl jsem vás do křovisk.
— A co zde? Co myslíš?
— V klidu poležíme do rána a pak do Olomouce, tam spása, biskup se nás ujme.
— Avšak té panny mi líto.
— A mně té medoviny. Mrchy, sami všechno vychlastají a my tu huby sušíme.
— Zítra nám zle nebude!
Plavec věděl už dost. Uvažoval, co s nimi. Že sám na tři ozbrojené rytíře odvážit se
nemůže, věděl. Mohl by zpět, do Hunčovic, pro lid, avšak den by se ztratil, nežli by sem
koněberky dovedl. Najednou bleskl mu hlavou šelmovský nápad. Věděl, že je tu nahoře,
nedaleko, staré, zapomenuté stavidlo. Nebožtík Sobota je zřídil s hejčínským porybným, proč
Plavec nevěděl, ale tolik věděl, že by stačilo vytáhnout stavidlo, aby voda z Moravy zalila celý
tento kout, rybárnu, olšinu, všechny cesty k návratu zahradila. A tam ti asi by zpívali truchlou
písničku, kdyby uviděli znenadání proud bystré vody, jejich brloh obkličující!
Plavec dlouho nerozmýšlel. Spěchal k stavidlu, kus olše, bleskem roztříštěné, posloužil
mu za páčidlo, třikrát napjal svaly k prasknutí, po čtvrté podařilo se mu hnout stavidlem a silný
proud vody vskočil jako blesk na nízký břeh. Voda šuměla, hlučela, rozlévala se do daleka a
za okamžik od rybárny zaznívaly úzkostlivé výkřiky, nářek a klení. Koně, volně pasoucí se v
olšině, vodou zastrašení, uprchlí a žádné proklínání nedovedlo jich zpátky přivolat, nebo široký
proud vody jinam obrátit. Voda už sahala rytířům nad kolena, a ještě jí přibývalo. …
autor Jaroslav Horáček

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři,
aktuální informace související s přijatými mimořádnými opatřeními naleznete –
www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz pro mateřskou školu.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Znovuotevření naší školy a školky
MŠMT vydalo dne 30. 4. 2020 manuály pro znovuotevření škol a školských
zařízení. Naše základní škola i mateřská škola může díky pomoci zřizovatele, zajistit
a dodržet nastavená přísná hygienická pravidla. Zahájení provozu naší základní
školy a mateřské školy je stanoveno na 25. 5. 2020. Zákonní zástupci žáků a dětí
budou o konkrétních podmínkách přijetí dětí zpět do školy a následném provozu školy
informováni emailem.
Vedení ZŠ a MŠ Tmaň
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 10. DÍL
70. výročí objevu Koněpruských jeskyň
14. září roku 1950 se po běžném odstřelu ve stěně Houbova lomu objevil otvor. Ze skupiny
přítomných lomařů Josefa Mareše, Františka Štěpána a Jiřího Jiránka ze Suchomast,
tmaňského Karla Chvojky a vinařického střelmistra Duhy vlezl dovnitř jako první nejmenší z
nich Karel Chvojka. Jeho první slova, když po chvíli vystrčil hlavu na povrch, podle pamětníků
údajně byla: „ Volové, tam jsou jeskyně!“
Zvědavost nedala,
dovnitř vnikli i
ostatní. Dostupné
prameny mluví o
tom, jak sjížděli
dolů po zadnici po
kluzkém jílu, jak
dospěli k závalu, jak
našli boční chodby
jeskyně, atd, atd.
Více informací lze
najít na internetu.
Stačí zadat heslo
Koněpruské
jeskyně, a můžete
prohlížet až do
aleluja.
Dnešní fotografie
okolí jeskyň z roku
1949 – rok před
jejich objevem jsou
převzaty
z internetu.

Novější snímky na http://www.brdy.info/kapitoly/konepruske_jeskyne.php
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V Houbově
lomu
byl
koncem 50. let minulého
století
natáčen
film
Vojtěcha Jasného Přežil
jsem svou smrt. V místech
dnešní naučné stezky Zlatý
kůň byly tehdy vybudovány
proslulé
mauthausenské
schody (po natáčení byly
zlikvidovány);
v bezprostřední
blízkosti
lomu byla v roce 1982 při
natáčení filmu Tři veteráni
postavena celnice, v níž
exceloval Milan Lasica.
Na horním snímku si určitě dokážete představit dnešní přístupovou cestu od parkoviště
k hlavní
budově
Koněpruských jeskyň.
Na dvou snímcích vlevo jsou
záběry
z blízkého
lomu
Kobyla. Těžba v něm byla
ukončena již v roce 1929, v 50.
letech byla sice na pár let
obnovena,
poté
byla
ponechána přírodě. Lom je
volně přístupný, vede jím
naučná stezka Zlatý kůň,
přístup do lomu je cca 50m
dlouhým tunelem. V lomu je
několik menších jeskyň – jedna
z nich, cca 20 m dlouhá
Zlomená jeskyně posloužila
v roce 2017 režiséru Markovi
Najbertovi při natáčení filmu
Čertí brko.

autor František Procházka
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Z DĚNÍ V OBCI…
Zásobník vody v areálu hřbitova
Ještě jednou se vracím k nádrži, kterou jsme letos na jaře vybudovali v těsném
sousedství hřbitovní zdi, na parkovišti, které je součástí tohoto areálu. Hlavním
smyslem bylo zajištění vody pro všechny návštěvníky hřbitova, k údržbě hrobů svých
nejbližších. Loňské letní měsíce nás definitivně přesvědčily o tom, že původní studna
tuto vodu nezajistí a tak jsme hledali náhradní řešení. Původní pumpu jsme tedy
přesunuli na vhodné místo a pod ni umístili dostatečně velkou nádrž, která bude
pravidelně doplňována vodou z lomu. Ale jedno české přísloví říká, že každý dobrý
skutek má být po zásluze potrestán…
A tak jsem si
v minulém týdnu, od
jedné osoby z Tmaně,
vyslechl
několik
nepěkných slov o tom, že
se z této nádrže (pumpy)
napily jejich děti, a že
pokud by se jim snad
něco přihodilo, jen tak se
z toho nevykroutím. Voda
z lomu je naštěstí pouze
silně vápenatá a já věřím,
že děti jsou v pořádku.
Nehodlám příliš rozebírat
to, co dělaly děti bez
dozoru
na
hřbitově
v době nouzového stavu,
protože důležitější samozřejmě je, že se jim snad nic vážného nestalo a jsou zdravé.
Pumpu jsme pro jistotu ještě ten den opatřili několika cedulemi zakazující pití této vody,
i když tam nikdy v minulosti tyto cedule být nemusely a to i proto, že provozní Řád
veřejného pohřebiště obce Tmaň, stejně jako provozní řády jiných hřbitovů, uvádí ve
svém článku IV, v bodě 7 následující: „Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu
pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda, je určena k provozním
účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně i na
pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v nádobách z areálu
pohřebiště.“ Tento Řád veřejného pohřebiště je vyvěšen v tištěné podobě přímo na
hřbitově a i na webových stránkách obce.
Přeji tedy všem, aby nádrž (pumpa) sloužila co nejlépe k účelu, ke kterému byla
zřízena, a prosím všechny, aby v případě, že náhodně zjistíte, že je nádrž prázdná,
jste nás ihned na obci kontaktovali a my se pokusíme ještě ten den vodu doplnit.
starosta obce
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Sběrný dvůr
Jak si jistě mnozí z vás
povšimli, probíhá v současnosti
v areálu Sběrného dvora rozsáhlé
třídění zemité skládky. Desítky let
navezeného odpadu, který se sem
svážel ze staveb obecních i při
výstavbách našich rodinných
domů, byl již kapacitně na samé
hraně
udržitelnosti
a
tak
nezbývalo, než se vrhnout do jeho
přetřídění. Kromě likvidace asfaltů
a jiných materiálů z výstavby
silnice
na
Travnatce,
bylo
zahájeno
třídění
jednotlivých
frakcí a jejich separace od zeminy.
V první fázi bylo takto přetříděno prvních 4 000 tun tohoto materiálu a nyní
probíhá druhá etapa, která zahrnuje stejné množství. Po těchto etapách tak bude
přetříděna necelá polovina toho, co se zde za desítky let nashromáždilo a po odvezení
zeminy vznikne nová volná plocha, jež by měla vystačit na další období. Jednotlivé
frakce jsou nyní k dispozici pro případné zájemce a budeme se je snažit i využít při
nejbližších projektech obce, například jako podkladů při výstavbě hřišť, nebo je využít
k terénním úpravám cest.

Provoz Sběrného dvoru je i v době nouzového stavu beze změn. Občané našich
obcí ho tedy mohou využít každou středu od 15:00 do 18:00 hodin a každou neděli od
9:00 do 11:00 hodin.
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KULTURA
V DOBÁCH NOUZOVÉHO STAVU

ČESKÁ DVANÁCTKA VE TMANI
Co je to Česká dvanáctka ?
Hitparáda nových českých písniček populární hudby.
V každém pořadu se vám představí celkem 12 písní, z toho každý týden tři novinky, které
nahradí tři nejhůře postavené písně žebříčku. Moderátor vždy uvádí autory hudby i textu
a jméno interpreta. Hlasovat pro své oblíbené hity můžete zasláním SMS. Jen tak totiž
může být zajištěna vyváženost a hodnotnost hlasování. Více informací najdete na webu
hitparády:
https://dvojka.rozhlas.cz/ceska-dvanactka-7230427
Stanice Český rozhlas Dvojka vysílá Českou dvanáctku od 4. června 2017. Projekt
navazuje na stejnojmenný pořad, který se do roku 2007 vysílal na stanici Radiožurnál.
Co mají společného Lucie Vondráčková, Stanislav Hložek, Petr Kolář či Petr Janda ?
Ti všichni v této soutěži prezentovali v posledních dvou týdnech svoje písně, ti všichni však
skončili v poli poražených, protože vítězem posledních dvou kol se stala Aneta Špačková se
svým prvním velkým hitem Neměnná…!

Takže velká gratulace od nás všech a hodně úspěchů v další kariéře !!!
Vy všichni, kteří jste příznivcem naší Anety, nezapomeňte každý týden do středeční
půlnoci zaslat soutěžní SMSku ve tvaru HIT (mezera) 1–12 (číslo je vždy totožné
s aktuálním pořadím v žebříčku, takže v tuto chvíli je to číslo 1) na číslo 900 11 03.
Cena jedné SMS je 3 Kč.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT VE TMANI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v květnu 2020 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 23. května 2020 v 16:30 hodin.
V dubnu byla dokončena celková rekonstrukce jižních bočních dveří do kostela
sv. Jiří zahájená v lednu letošního roku. Dnes to je hlavní vchod do kostela. Jedná se
o původní dveře zhotovené před třemi sty lety. Jejich stav byl poslední kosmetickou
vadou na opraveném kostele sv. Jiří, která proběhla v letech 2000-2002. Rekonstrukce
proběhla pod pečlivou kontrolou památkářů a podíleli se na ní skuteční mistři svého
oboru – truhlář, kovář a zedník specializující se na opravy uměleckých památek – a
jim patří poděkování za odvedenou práci, kterou se podařilo vrátit tmaňskému chrámu
jeho původní krásu. Oprava vstupních dveří byla umožněna díky sponzorskému daru
dárce, který si přeje zůstat v anonymitě.
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 mše sv., je kostel Narození Panny Marie ve Zdicích,
kde jsou v týdnu mše sv. ve středu v 16:30 hodin odpoledne a v neděli v 8:00 hodin
ráno.

autor Jaroslav Horáček
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Církev československá husitská
DUBEN 2020
Velikonoce ve Sboru Jiřího z Poděbrad
Navzdory pandemii se přeci jen otevřely tentokrát virtuální dveře Sboru na FB stránkách:
@ccshtman mohli zájemci, ještě stále mohou, navštívit sbor, vyslechnout si některé pasáže z
Písma týkající se Velikonočního týdne. I letošní ročník celonárodního Čtení Bible byl s
tmaňskou účastí.
Dva koncerty „v rouškách“ ze Sboru přinesly radost mnohým, kteří mají rádi kulturu, písničky i
vážnou hudbu.
Ten první se konal na Květnou neděli
5. dubna a byl živě vysílán na FB
stránkách obce Tmaň. S nápadem
přišla Aneta Špačková. Společně s
Lukášem Veselým zahráli od 17 hodin
živě pro dobrou náladu.
Druhý koncert pro radost se konal v
neděli 12. dubna na Hod Boží
Velikonoční do 17:30 a je na FB
stránkách obce Tmaň. Předcházela
mu POBOŽNOST CČSH s varhanním
doprovodem Petra Tvrdka vysílaná na
stránkách náboženské obce (viz.
výše).
Účinkovali:
na
varhany
duchovní Petr Tvrdek, dále na varhany Iveta Tvrdková a na různé flétny patnáctiletý Petr
Tvrdek jr.
Děkujeme velice všem hudebníkům za jejich odhodlání a chuť i přes nesnadnou situaci udělat
druhým lidem.
Děkujme obci a panu starostovi za možnost živého vysílání na stránkách obce.
Dne 26. dubna 2020 se konala tradiční tmaňská „Jiřská“ pouť, ale tentokrát, v roce kdy si naše
církev připomíná 100 let od svého vzniku, byla opravdu netradiční. Jednalo se o bohoslužbu
slova s varhanním doprovodem bratra Stanislava Duška opět vysílanou online na stránkách
NO CČSH ve Tmani. Mohli jsme tak oslovit i více věřících než by smělo v této době uvolnění
v čase pandemie společně přijít na bohoslužbu. Připomněli jsme si 600. výročí od narození
Jiřího z Poděbrad. Sbor dostal k tomuto výročí obraz českého husitského krále a od bratra
Erika Šilhavého zvon ke dveřím v modlitebně na zahájení bohoslužby. Zvon pochází ze
španělské vsi Finisterra (Konec země – před objevem Ameriky Kryštofem Kolumbem se lidé
domnívali, že toto je konec světa), kam dorazila mezi lety 1465- 1467 mírová výprava Jiřího z
Poděbrad vedená lvem z Rožmitálu. Výprava měla dokázat Západní Evropě, že v Čechách žijí
křesťané, kteří si říkají HUSITÉ, že nejsou žádnými kacíři a neznabohy.

KVĚTEN 2020
Dne 8. května SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v 15 hodin.
S poděkováním za ukončení II. světové války. Tentokráte i s modlitbou za Boží ochranu v době
pandemie. Bohoslužba se koná místo tradičního a již po léta pořádaného koncertu. Vzhledem
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k současné situaci a dále trvajícím omezení se koncert bude konat až při příležitosti NOCI
KOSTELŮ – dne 12. června 2020 společně s výstavou obrazů Václava Sokola Orbis Pictus
věnovanou J. A. Komenskému)
Dne 15. května od 17 hodin
„Charlotta
Masaryková“–
komponovaný pořad k výročí
manželky
1.
prezidenta.
( Účinkující: historici, herci a
hudebníci z Prahy). Stále v
jednání... Pokud se uskuteční
online, budeme informovat.
Dne 24. května proběhne od 16
hodin BOHOSLUŽBA
Na Ministerstvo kultury ČR byla
předána žádost o dotaci na další
část repase oken, kterou jsme
museli změnit a aktualizovat.
Velice si přejeme, aby vše kladně
dopadlo a neustali jsme tak v
obnově Sboru. Děkujeme Pražské
diecézi CČSH, která nám pro tento
rok 2020 poskytla finance na
spoluúčast renovace vstupních
bočních dveří a kněžiště. V době,
kdy se vše mění, jsme rádi, že
máme naději na další postupné
opravy i podporu. Děkujeme.

Dětské centrum světlušky
Milé děti, celý duben jsme byli v kontaktu jen virtuálně a já se na Vás moc těším.
S největší pravděpodobností to bude se začátkem uvolnění opatření a návratem do škol.
Sledujte s rodiči stránky DC Světlušky na FB: @svetluskytman.
Vím, že Vám už kamarádi pořádně chybí. Však si to zase užijeme
TÁBOR SVĚTLUŠEK 2020 – ZRUŠEN NENÍ!!!!
Hlásit se můžete na 10 denní tábor.
Vzhledem k tomu, že se stále vše mění a ještě přesně neznáme podmínky, za jakých tábor
bude moci proběhnout, vyhrazujeme si možnost změny termínu konání tábora. Bližší
informace a přihlášky na jana.jeska@seznam.cz. Platby se tedy posouvají na konec května
2020. Počet míst je omezen – zbývá cca. 7 míst pro děti od 6 do 13 let .
autor Jana Šmardová
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SPORT
FOTBAL
HOŘKÉ VÍTĚZSTVÍ NAŠEHO TÝMU V SEZÓNĚ 2019 – 2020
Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na
celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke
dni 8. dubna 2020. Pokud dojde ze strany LFA k dohrání profesionálních soutěží, bude
zachována směrem k ČFL a MSFL, prostupnost týmů.
Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla
pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Aktuální pokyny pro tréninky amatérských mužstev kopané (zdroj FAČR 30.4.2020):
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli
řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby
ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se
mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2
metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu
přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i
končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby
byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních
sportovištích zpřístupnit WC.
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci
přistoupíme později
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v květnu 2020 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

1.5.2020
2.-3.5.2020
8.5.2020
9.-10.5.2020
16.-17.5.2020
23.-24.5.2020
30.-31.5.2020

Zubní lékař / adresa ordinace

MUDr. Vladimíra Veselá
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Dagmar Vrbová
Beroun, Talichova 825
MUDr. Iva Závorová
Žebrák, Pacovského 277
MUDr. Marie Zímová
Hostomice, Tyršovo nám. 225
MUDr. Juliia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Martin Fiala
Beroun, Holandská 123
MUDr. Jana Besserová
Beroun, Mládeže 1102

Telefon

601 371 200
311 624 375
311 533 447
311 583 140
311 513 313
728 961 496
311 625 765

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V květnu 2020 bude otevřeno takto:
Pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude
zavřeno. V pátek dne 8. května 2020 (státní svátek – Den vítězství) bude zavřeno.
Nastalo jaro a v naší nabídce máme 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.
Prodej balkonových rostlin a zeleninové sadby.
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 .
Těšíme se na vaši návštěvu!
Přivítáme vás v příjemném prostředí plném skalek, jezírek s rybami a lekníny, můžete
u nás tedy i v současné ne zrovna jednoduché době – příjemně relaxovat.
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 6. května 2020.
Cena výtisku 5 Kč
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