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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Milý spoluobčané,
máme za sebou podivné jaro, které si určitě nikdo z nás nikdy nepředstavoval
a které zcela určitě narušilo běžný život i plány každému z nás.
Dovolte mi, abych zde ještě jednou poděkoval všem těm, kteří nám pomohli toto
nelehké období překonat a kteří mají zásluhu na tom, že jsme ho zvládli bez nějakých
větších komplikací. Těm ostatním bych rád poděkoval za respektování všech
nepříjemných nařízení a omezení i za trpělivost, při jejich každodenním dodržování.
Pevně věřím, že léto už bude takové, jak má být a že si ho všichni užijeme podle
svých představ.
starosta obce
Vzhledem k nutnosti schválit některé dokumenty, se v krátké době podruhé za sebou,
sešlo zastupitelstvo obce Tmaň k Veřejnému zasedání. Pro ty občany, kteří se nemohli či
s bezpečnostních důvodů nechtěli zúčastnit, uvádíme níže zápis.

Zápis č. 2/2020
z Veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 1. 6. 2020 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončilo ve 21:15 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů
bylo přítomno 14 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Zasedání se zúčastnilo 15 občanů obce. Zasedání proběhlo za zvýšených bezpečnostních a
hygienických opatření 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, Mgr. Hana
Laňová, Zdeněk Vinš, Mgr. Tomáš Procházka.
Omluvení zastupitelé: Roman Sudík
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. Původní program navrhuje
starosta doplnit o dva body, jenž zařazuje v původním programu na konec projednávaných bodů
a před bodem diskuse. Jedná se o body č. 11 a 12.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Kontrola z minulého VZZO a zpráva kontrolního výboru
2

4. Zpráva z finančního výboru
5. Zpráva z činnosti Rady obce
6. Závěrečný účet obce Tmaň za rok 2019
7. Zpráva o kontrole hospodaření obce v roce 2019
8. Účetní závěrka obce Tmaň za rok 2019
9. Smlouva o dílo – víceúčelové dětské hřiště Na Boru
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11. Podání žádosti o dotaci „Přívětivý úřad – Efektivní veřejná správa“
12. Vesský rybník-projednání oplocení provedeného v době nouzového stavu
13. Diskuse
14. Závěr a usnesení
Navržení návrhové komise a schválení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Hana Laňová a Jarmila Rysová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Josef Sakáč a Vít Hofmann.
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 Josefa Sakáče a Víta Hofmanna.
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. a 7.
Závěrečný účet obce Tmaň za rok 2019 a Zpráva o kontrole hospodaření obce v roce 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad a Zprávu o
kontrole hospodaření za r. 2019, při které byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
charakter závažných nedostatků, a to: Porovnání skutečných příjmů vykázaných ve výkazu FIN
2-12 sestavenému k 31.12.2019 a výnosů ve Výkazu Zisku a ztrát sestavenému ke stejnému
datu bylo zjištěno, že v důsledku chybného účtování nesouhlasí vazby mezi položkami a účty
(pol. 1334, 1356, 1381, 1382 – účet 688, pol. 231 – účet 672).
Hlasování o Závěrečném účtu obce Tmaň za rok 2019 bez výhrad a Zprávě o kontrole
hospodaření obce v roce 2019.
Pro: 14

zdržel se: 0

proti: 0
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Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 8.
Účetní závěrka obce Tmaň za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje Účetní závěrku obce Tmaň za rok 2019.
Hlasování o Účetní závěrce obce Tmaň za rok 2019.
Pro: 14
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 9.
Smlouva o dílo – víceúčelové dětské hřiště Na Boru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje smlouvu o dílo na výstavbu dětského víceúčelového hřiště
v lokalitě Na Boru s firmou TUBEKO SPORT spol. s.r.o., jakožto s vítězem VŘ s nejnižší
nabídkovou cenou 1 111 039,- Kč včetně DPH.
Hlasování o smlouvě o dílo na výstavbu dětského víceúčelového hřiště v lokalitě Na Boru
s firmou TUBEKO SPORT spol. s.r.o..
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 10.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
o
o
o
o

Smlouva mezi Tmaní a Koněprusy byla uzavřena před 20 lety
Koněprusy uhradily na základě smlouvy finanční prostředky
Obec Koněprusy nyní zaslala návrh nových smluv
Koněprusy zatím nemají uzavřeny smlouvy s majiteli pozemků

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň odkládá projednání „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě“ mezi obcí Tmaň a obcí Koněprusy, související
s výstavbou Vodovodního přivaděče Koněprusy.
Hlasování o odkladu projednání „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneslužebnosti inženýrské sítě“.
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno třinácti hlasy a jeden se zdržel.
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K bodu 11.
Podání žádosti o dotaci „Přívětivý úřad-Efektivní veřejná správa“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje podání Žádosti o dotaci z Operačního programu
zaměstnanost, název projektu Přívětivý úřad-Efektivní veřejná správa.
o podat do 16.6.2020
o 95 % hrazeno z EU
o portály, zpravodaje, hlášení rozhlasu, internetové stránky, elektronická úřední deska
Hlasování o podání Žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost, název projektu
Přívětivý úřad-Efektivní veřejná správa.
Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 12.
Vesský rybník-projednání oplocení provedeného v době nouzového stavu
o zařazeno na žádost pana Mgr. Pavla Pavláska
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje stávající způsob oplocení Vesského rybníka s možností
jejího rekreačního využití pro veřejnost v denních hodinách, dle provozní doby uvedené na
oplocení.
Hlasování o stávajícím způsobu oplocení Vesského rybníka s možností jejího rekreačního
využití pro veřejnost v denních hodinách, dle provozní doby uvedené na oplocení.
Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 13.
Diskuse
Rozprava k územnímu plánu obce Tmaň:
o návrh územního plánu
o vyřešit pozemky, které jsem dostali od pozemkového úřadu
o zda trvají ještě podmínky
o pracovní schůzka zastupitelů
o poslat připomínky panu Mgr. Pavlu Pavláskovi
K bodu 14.
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 21:15 hod.
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Tabulka jmenovité hlasování:
Usnesení číslo:

4/2020

5/2020

6/2020

Výsledek hlasování:

Schváleno

Schváleno

Schváleno

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
Roman Sudík
Zdeněk Vinš

14
0
0
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

14
0
0
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
nepřítomen
A

14
0
0
14
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A

13
0
1
13
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Z

14
0
0
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

14
0
0
14
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

A
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7/2020

8/2020

9/2020

Schváleno Schváleno Schváleno

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.

Tmaňská větev rodu Trmalů z Toušic (1554-1623)
Asi nejslavnějším rodem, jenž spojil svoji historii s TmanÍ je rod Trmalů z Toušic a na
Tmani. Duch rodu Trmalů je s námi i dnes – jejich erb se stal základem, z něhož se odvozuje
znak naší obce. Od května 2008 do února 2009 vycházela jako příloha OBZORU práce Ing.
Vratislava Jan Trmala z Toušic - Rod Trmalů z Toušic – Tmaňská větev, z níž citujeme
následující pasáže.
Rod Trmalů z Toušic náleží mezi starodávnou šlechtu Českého království a měl své
původní sídlo v Toušici blízko Kouřimi.
Jméno vsi Toušice se objevuje v písemných pramenech poprvé již roku 1207 v
predikátu Jana z Toušic. Roku 1362 získala celou ves kapitula sv. Apolináře v Praze na
Větrově, Novém Městě a v majetku zdejšího zemanského rodu se uvádí pouze poplužní dvůr.
Ze zápisu ve Wáclawowých druhých deskách zemských z roku 1419 vyplývá, že Wachek
Trmal z Toušic a na Toušicích a jeho syn Prokop Trmal z Toušic a na Toušicích, v roce 1390,
drželi Toušické panství a v tomto roce již jeho část prodali Jakubovi z Třebovle. Z těchto údajů
je patrné, že Trmalové museli získat vladyckou tvrz Toušice někdy mezi rokem 1362 a 1390,
pravděpodobně někdy kolem roku 1375, možná i dříve.
Některé další první písemné zmínky o rodu Trmalů z Toušic se také nacházejí v archivu
města Kouřimi. Dokument z roku 1480 se týká vrácení dluhu Janovi Trmalovi ve výši 100 kop
grošů míšenských od Václava Vrbíka, který nemaje hotovost postoupil jako náhradu Janovi
Trmalovi čtyři rybníky na Kouřimsku. Dokument z roku 1517 obsahuje smlouvu mezi obcí
kouřimskou a vladykami Bohuslavem a Matějem Trmalem z Toušic o plat za zádušní mši v
kostele sv. Štěpána v Kouřimi. Z toho vyplývá, že někteří příslušníci Toušické větve byli
pohřbeni právě v tomto kostele.
Rod Trmalů z Toušic patří k staroštítné šlechtě pozdější. Toto rozdělení české šlechty
platí pouze do roku 1526. Šlechta, která vznikla po tomto roce, byla jmenována už pouze
panovníkem, jako dvorská šlechta, nebo jí byl tento stav udělen jako vyznamenání za zásluhy
pro panovníka, ale již neměla přístup na stavovské sněmy, takže se nepodílela přímo na
politice země. Jediným českým šlechtickým titulem, do roku 1526, byl titul „rytíř“, nebo
německy „Ritter“. Po roce 1526, tedy s příchodem Habsburků na český trůn (Ferdinand I.) se
objevují, zatím jen sporadicky i jiné tituly tehdy běžné v Evropě, jako baron, hrabě apod. Po
porážce českých stavů na Bílé hoře v roce 1620, kdy byla prakticky celá původní česká šlechta
zlikvidována, a byly zrušeny stavovské sněmy, do českých zemí přišla šlechta z Rakouska,
Itálie a Španělska, která užívala další tituly jako kníže, vévoda apod. Tomu se přizpůsobila i
zbylá česká katolická šlechta, která podporovala habsburského panovníka Ferdinanda II.
(Lichtenštejnové, Ditrichštejnové a jiní, kteří byli jmenováni knížaty atd.).
V rodovém erbu pánů Trmalů z Toušic se nachází zlatá dvouuchá nádoba s pěti květy
červenými vzhůru stojícími v modrém poli štítu a nad otevřenou helmou se zlatou mříží v
královském klenotu se šesti perlami se nachází tatáž zlatá nádoba se sedmi květy červenými
vzhůru stojícími. Přikrývadla jsou barvy modré a zlaté.
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Podle řady heraldiků je červeným květem myšlen karafiát, který byl v té době velmi
vzácnou rostlinou dováženou z Orientu. Heraldické barvy jsou modrá a zlatá. Modrá značí
věrnost panovníkovi a zlatá příslušnost k významnější šlechtě, stejně jako otevřená turnajová
helma se zlatou mříží, na rozdíl od uzavřené tzv. kolčí helmice méně významných rodů. K
tomu poznamenávám, že modrá barva obecně značí důvěru, tradici, věrnost a klid. Zlatá barva
je barva změny, působí povzbudivě a naznačuje touhu po naději a očekávání. Doplňující
červená barva karafiátů je pak výrazem síly, aktivity a odhodlání. V Nizozemsku v 16. století
byl karafiát považován za symbol lásky a urozenosti. V období secese se také vyskytuje v
dílech Alfonze Muchy a také jako symbol lásky a touhy po lásce.
Od roku 1445 držel tvrz Toušice s příslušenstvím, Jan Trmal z Toušic a na Toušicích
(snad vnuk Prokopa), který jest označován za pravého zakladatele rodu Trmalů z Toušic a
současně je často nazýván i pradědem rodu Trmalů z Toušic, protože mu byl v roce 1472
Královským Majestátem českého krále Wladislava II. Jagellonského potvrzen jeho
starošlechtický původ s titulem „rytíř“ a současně udělen i rodový erb. O této skutečnosti je
zápis v knize Diadochus, III. díl. O rytířských stavech, vydané v roce 1602, kterou sepsal polský
šlechtic Bartoloměj Paprocki z Hlohol, jenž žil v letech 1588-1610 v Čechách v politické
emigraci a zabýval se heraldikou.
Rytíř Václav Vlček z Nehvizdek, bratr Kateřiny Trmalové z Nehvizdek, manželky
Bohuslava Trmala st. z Toušic a na Drachkově, jsa poslední svého rodu pořídil v roce 1554
v Praze v domě „U husy“ na Příkopech, který patřil panu Zdeňku Meziříčskému z Lomnice
testament. Tímto testamentem odkázal své panství tmaňské a také ves Lounín se všemi
podanými, svému synovci Havlovi Trmalovi z Toušic, bratrovi Jana Trmala st. z Toušic a na
Drachkově. Takto vešel Havel Trmal z Toušic v držení tmaňského panství, tvrze a příslušenství
a založil tak nejvýznamnější Tmaňskou větev rodu Trmalů z Toušic, která přetrvala až do
našich časů. Ves Tmaň se nachází jižně od Berouna a v roce 1900 měla 634 obyvatel české
národnosti. Byl zde pivovar, lihovar, sladovna, cihelna a zámek z 18. stol. postavený na místě
původní trmalovské tvrze. Dodnes je zde také kostel sv. Jiří, který se však nachází na blízkém
návrší, mimo vlastní vesnici.
Tmaňská větev obsahuje čtyři generační řady a je nejvýznamnější Trmalovskou větví
z celé historie rodu Trmalů z Toušic. Havel Trmal z Toušic a na Tmani měl se svými dvěma
manželkami celkem devět dětí, a proto může být právem nazývá praotcem rodu Trmalů
z Toušic. V této Tmaňské větvi je obsažen rozvoj rodu s Havlem Trmalem z Toušic a jeho syny
v době předbělohorské, i jeho úpadek v době pobělohorské, který zasáhl jeho vnuky i jediného
pravnuka Jana Václava Trmala z Toušic.
Tmaňské panství bylo velké a bohaté a celá rodina Havla Trmal z Toušic byla zámožná.
Druhá manželka Havla Trmala z Toušic, Johanka roz. Vratislavová z Mitrovic, měla k dispozici
dva komorní kočáry s rodovými erby Trmalů a Vratislavů. V tmaňské tvrzi se nacházelo např.
šest postelí s nebesy, u stolu se užívalo stříbrné nádobí a zlacené konvice, lokajové měli
jednotný oděv v heraldických barvách Trmalů a Mitroviců.
Tmaňské panství mělo 13 lečích lesů, 2 000 korců osetých ploch (280 ha) vinice, mlýny,
pivovary, chmelnice, větší počet domácího zvířectva, např. 1300 ovcí, 50 vepřů, 30 krav a
deset koní atd. Podle konfiskačních listin z roku 1622 mělo hodnotu 44 000 kop grošů
míšenských, bez svršků, které měly hodnotu dalších nejméně 20 000 kop grošů míšenských.
Trmalové se od počátku české reformace, v roce 1415, k protestantskému,
protikatolickému hnutí hlásili a byli často později i nepochybně členy Jednoty bratrské.
Podporovali českého husitského krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu a zastávali i vysoké funkce
ve správě země. Jako většina české šlechty přijali přijímání „pod obojí způsobou“ a neměli
žádný kladný vztah k římskokatolickému náboženství, i když ho pravděpodobně tolerovali.
Jako většina české šlechty, názoru utrakvistického, se také zúčastnili stavovského odboje proti
císaři Ferdinandovi II.
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Havel Trmal z Toušic přikoupil v roce 1572 tvrz Hlazovice, dnes Lažovice (v roce 1900
256 obyvatel) u Hořovic a tvrz Chrastyň tamtéž. Poprvé se oženil s Kateřinou Vamberskou
z Rohatce (v erbu mají dvě ruce v brnění) a měl s ní celkem tři syny – Bohuslava, Krištofa a
Adama.
Havel Trmal z Toušic měl se svou druhou manželkou Johankou Trmalovou z Mitrovic
celkem šest dětí, a to pět synů a jednu dceru. Zemřel v roce 1581 a jeho manželka v roce 1588
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a oba jsou pochováni v kostele sv. Jiří v Tmani u Berouna, kde jsou jejich náhrobky v životní
velikosti z červeného mramoru. Do kostela sv. Jiří v Tmani bylo pochováno nejméně 9
příslušníků Tmaňské větve rodu Trmalů z Toušic a další příbuzní z rodu Ottů z Losu,
Wamberských z Rohatce a Svárovských ze Svárova.
V Pamětní knize farní osady Tmaň založené v roce 1896 čteme, že v roce 1897 tento
JUDr. Emanuel Trmal rytíř z Toušic a Josef Trmal, oba z Prahy, vlastním nákladem nechali
náhrobky příslušníků rodu Trmalů i jiných šlechtických rodin, umístěných vně kostela sv. Jiří
dovnitř kostela přenésti. Stalo se tak proto, aby náhrobky byly uchráněny před povětrnostními
vlivy a zachovány pro příští generace. Protože se jedná celkem o 13 náhrobků, které byly při
této příležitosti též částečně rekonstruovány, lze usuzovat, že na tuto akci musely být
vynaloženy nemalé finanční prostředky. Na některých náhrobcích jsou vytesány postavy rytířů
v životní velikosti, zejména Havla Trmala z Toušic a na Tmani a jeho syna Václava Trmala
z Toušic a na Tmani. Jsou zde i náhrobky s postavami v životní velikosti s příslušníky rodu
Ottů z Losu a Vratislavů z Mitrovic a řada dalších menších náhrobků.
Třetí a nevýznamnější syn Václava Trmala z Toušic a Anny Ottovny z Losu, Zděnek
Trmal z Toušic a na Tmani, byl v době smrti svého otce v roce 1591 ještě nezletilý. Vdova Anna
Trmalová z Losu vedla panství Tmaň až do roku 1608, kdy se ho ujal, její tehdy již zletilý, syn
Zdeněk Trmal z Toušic a na Tmani. Anna Trmalová z Losu zemřela v roce 1614 a její syn
Zdeněk Trmal z Toušic se v roce 1615 oženil s Annou Bechyňkou z Lažan (mají v erbu tři ryby,
pravděpodobně kapry). Jednalo se zámožný slezský rod usedlý v Čechách, který držel hrady
Bechyni a Krakovec a další panství např. Borovany, Bernartice a řadu jiných. Jindřich Lefl
Bechyně z Lažan byl oblíbencem krále Václava IV. a poskytl i útočiště Mistru Janu Husovi po
jeho odchodu z Prahy na svém hradě Krakovci. Sedm členů rodu bylo postiženo po Bílé Hoře
konfiskacemi, ale ostatní se přizpůsobili, a tak v roce 1737 jim byl potvrzen panský stav.
Zděnek Trmal z Toušic a na Tmani se aktivně zúčastnil stavovského povstání jako
hejtman kraje sedlčanského. V roce 1619 však zahynul v bitvě o město Sedlčany, když
císařské vojsko pod velením generála Buqoye poprvé táhlo na Prahu. Sedlčany se ubránily, a
navíc zastavily Buqoye a ten byl nucen se stáhnout zpět do Českých Budějovic, kde
přezimoval. Příští rok však císařské vojsko vytáhlo ku Praze znovu a ve dvouhodinové bitvě
na Bíle hoře rozhodlo o osudu českého království na dlouhých 300 let. O hrdinné smrti Zděnka
Trmala z Toušic, u Sedlčan v roce 1619, napsal oslavnou ódu slavný český básník Adolf
Heyduk (* 6. června 1835 – † 6. února 1923), která vyšla ve sbírce jeho básní „Bohatýři“ v roce
1894.
Chor v Sedlčanech na loži
toušický vladyka leží,
s hlubokou ranou na prsou
vyvázl z bitvy jen stěží.
Bojoval věru statečně
odehnav Bukvoye k Týnu,
sám ale byl už na cestě
do říše věčného chladu a stínu.
Na hradby vše, co zbraně má
s posádkou k obraně spěje
Bukvoy má Uhry posilou
pod děly země se chvěje.
Trmal však klesá: „Šťasten jsem
za českou svobodu hynu
v duchu tě ještě vlasti má
horoucně na srdce vinu.
Krásná smrt, svatá, líbezná
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stokrát kéž z hrobu lze vstáti,
bych pro vlast v boji vítězném
stokráte život moh dáti“.
Pokusíme-li se jenom přibližně a více méně odhadem přepočítat jmění rodiny Zděnka
Trmala z Toušic a na Tmani, ke které dále patřily ves Lounín, ves Slavíky, ves Malkov, ves
Měňany, ves Koněprusy a ves Podskalí. Podle konfiskačních listin z roku 1623 byla skutečná
hodnota Tmaňského panství odhadnuta na 51 700 kop grošů míšenských, bez svršků, které
měly hodnotu dalších nejméně 44 000 kop grošů míšenských. Celková hodnota tmaňského
panství tak činila skoro 100 000 kop grošů míšenských. Panství bylo přenecháno tajnému
radovi Královské komory Janovi Menclovi hraběti z Kolsdorfu za pouhých 17 233 kop grošů
míšenských a svršky za cca 20 000 kop grošů míšenských a to ještě tzv. dlouhou (inflační)
mincí, která měla hodnotu jedné osminy mince původní. Po složitých úvahách jsem dospěl
k názoru, že by jedna kopa grošů míšenských mohla obsahovat cca 20 korun rakouských
v roce 1914 a tedy i paritních 20 korun československých v roce 1920. V roce 1920 by tedy
tmaňské panství mohlo mít hodnotu cca 2 miliony korun československých i se svršky.
Následnou devalvací československé měny za II. světové války, a hlavně měnovou reformou
v roce 1953, lze v roce 1976 uvažovat o částce 20 milionů korun československých, tj. v roce
2006 cca 200 milionů korun českých.
Ve 20. letech 17. století bylo konfiskováno celkem pět Trmalovských rodin. Je proto
možné uvažovat, v roce 2006, s přepočtenou částkou nejméně jedné miliardy korun českých
za celý Trmalovský majetek. V tom nejsou zahrnuta věna Trmalovských dcer provdaných do
jiných převážně protestantských, českých rodin. Jest ovšem téměř jisté, že kdyby tento
majetek zůstal v Trmalovských rukou, byl by nepochybně za uplynulých téměř 400 let
rozmnožen nejméně 10 x a dosáhl by tak v dnešní době cca deseti miliard korun. Jedná se
pouze o velmi přibližný odhad, který poskytuje pouze obecnou představu o majetku rodu
Trmalů z Toušic, který patřil ve své době, co do zámožnosti, do střední šlechtické vrstvy.
Praotec Havel Trmal z Toušic a na Tmani, měl se svými dvěma manželkami Kateřinou
roz. Wamberskou z Rohatce a Johankou roz. Vratislavou z Mitrovic celkem osm synů a jednu
dceru. Jeho vnuk Zděnek Trmal z Toušic padl ve stavovském povstání v roce 1619 v boji proti
císařskému vojsku u Sedlčan a zanechal po sobě cca tříletého sirotka Jana Václava Trmala
z Toušic, kterého měl se svou manželkou Annou roz. Bechyňkou z Lažan a který tak přišel
v útlém věku nejen o otce, ale i o majetek svého zemřelého otce, který byl následně v roce
1622 konfiskován.
Z celého rozvětveného rodu Trmalů, Tmaňské větve tak nakonec, po útrapách
pobělohorských, zůstal pouze tento tříletý chlapec, který jediný zajistil další rozvoj rodu po
mužské linii do budoucna až do současnosti.
Zde si na závěr připomeňme jednu událost. v roce 1897 tento JUDr. Emanuel Trmal
rytíř z Toušic a Josef Trmal, oba z Prahy, vlastním nákladem nechali náhrobky příslušníků rodu
Trmalů i jiných šlechtických rodin, umístěných vně kostela sv. Jiří dovnitř kostela přenésti. Stalo
se tak proto, aby náhrobky byly uchráněny před povětrnostními vlivy a zachovány pro příští
generace. Protože se jedná celkem o 13 náhrobků, které byly při této příležitosti též částečně
rekonstruovány, lze usuzovat, že na tuto akci musely být vynaloženy nemalé finanční
prostředky. Na některých náhrobcích jsou vytesány postavy rytířů v životní velikosti, zejména
Havla Trmala z Toušic a na Tmani a jeho syna Václava Trmala z Toušic a na Tmani. Jsou zde
i náhrobky s postavami v životní velikosti s příslušníky rodu Ottů z Losu a Vratislavů z Mitrovic
a řada dalších menších náhrobků.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 11. DÍL
Kresby kostela svatého Jiří
Kostel svatého Jiří ve Tmani je věčným námětem nejen fotografů, ale i malířů. Existoval
už v říjnu 1315, jak o tom svědčí zápis v Kapitule Pražské ze dne 14. února 1315. Snímky kreseb,
které se mi podařilo dohledat, zájem o kostel jenom potvrzují.
První kresba je dílem slavného českého malíře Mikoláše Alše (* 11.1852, † 10.7.1913) z roku
1909, tedy z doby, kdy navštěvoval paní Emu Noltschovou, matku tehdejší majitelky
tmaňského zámku.

Následující kresba je z pera regionálního historika okolí Zdic Ladislava Zvonaře (* 1961, †
13.12.2018) v jeho publikaci Historie kostelů Římskokatolické farnosti Žebrák
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Dolní kresby jsou z ruky bývalého předsedy tmaňského JZD v 60. letech minulého století
Jana Štěpána (*8.1.1923, †20.4.1994), který byl nejen dobrým odborníkem na řízení družstva,
ale – jak vidno – i dobrým kreslířem.

autor František Procházka
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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
Poděkování
Pondělí 25. 5. 2020 bylo velmi důležitým dnem v historii školy, protože naše škola
opětovně zahájila výuku formou školních skupin, tedy výuku s osobní přítomností žáků ve
škole. Samozřejmě jsme museli, stejně jako ostatní školy s 1. stupněm ZŠ, dodržet daná
pravidla MŠMT z hlediska hygienických opatření. Nebylo to zrovna jednoduché a levné, ale
díky pomoci našeho zřizovatele, Obce Tmaň, se nám vše podařilo tak, že jsme mohli naše
žáčky přivítat.
Děkujeme touto cestou obecnímu úřadu zejména za zakoupení parního čističe pro
úklid, zapůjčení přístroje pro vydezinfikování učeben a předání 100 litrů dezinfekčního
prostředku. Další poděkování patří rodině Cajthamlových, kteří naše zaměstnance zdarma
vybavili ochrannými štíty.
Poděkování patří také rodičům našich žáků za jejich odpovědný přístup k dosavadnímu
domácímu vzdělávání dětí. Víme, my všichni ze školy, že to pro vás nebylo a není jednoduché,
ale zhostili jste se toho se ctí.
Tedy jednou větou: „Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli
k tomu, abychom byli po všech stránkách připraveni ke znovuotevření školy a školky
dne 25. 5. 2020.“
Pedagogický sbor ZŠ Tmaň

Rád bych všechny
naše děti informoval o tom,
že ani letos o svůj oblíbený
Dětský
den
v areálu
fotbalového
hřiště
nepřijdou.
Vzhledem
k tomu, že ještě neskončila
všechna opatření, která by
nám jeho pořádání velmi
komplikovala, rozhodla Rada obce o jeho přeložení na sobotu 29. srpna 2020.
Těšit se můžete opět na spoustu soutěží i spoustu sladkých odměn pro ty nejšikovnější.
Pokud nám nic nepřekazí naše plány, budeme se stejně jako loni těšit i na parašutisty a možná
se staneme i svědky letecké akrobacie přímo nad naším fotbalovým hřištěm ve Tmani.
Program by měl být navíc večer zakončen představením Letního putovního kina, které
se u nás, byť se značnými technickými problémy, prezentovalo již v loňském roce. Pevně
věříme, že vše tentokrát proběhne bez problémů a vybraný film bude podařenou tečkou za
celodenním programem.
starosta obce
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červnu 2020 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. června 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.

autor Jaroslav Horáček

Církev československá husitská
v květnu se ve Tmani konalo k 75. výročí ukončení II. světové války několik slavnostních akcí
8. května 2020 se uskutečnil komorní pietní akt u pomníku obětí I. a II. světové války u
Základní školy Tmaň. Československá obec legionářská při této příležitosti zaslala věnec a
zapálením svíčky jsme poděkovali za Církev československou husitskou a obec Tmaň našim
milým předkům za jejich oběť. Pietního aktu se účastnili i hosté z Chrustenic, Zdic, Havlíčkova
Mlýna a berounská farářka CČSH Mgr. Markéta Macháčková.
8. května 2020 byla sloužena SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA – z důvodu omezení kvůli
pandemii byl poprvé zrušen tradiční koncert, který se každoročně koná 8. května ve Sboru
Jiřího z Poděbrad již od 90 let. (Bohoslužby se za dodržení potřebných hygienických opatření
smělo účastnit nejvíce 15 lidí, což bylo dodrženo a bohoslužba byla navíc vysílána online na
FB stránkách Náboženské obce CČSH ve Tmani). Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a
speciální poděkování patří Ing. Stanislavu Duškovi za varhanní doprovod a houslistovi Prague
Radio Symphony Orchestra Štěpánu Laudovi za sólovou hru.
10. května 2020 bylo nainstalováno osvětlení na věži Sboru Jiřího z Poděbrad, které dává v
noci vyniknout dominantě Tmaně – kalichu s křížem na dvacetimetrové věži kulturní památky.
Za tento krásný dar ke 100. výročí CČSH, 600. výročí narození Jiřího z Poděbrad a 75. výročí
ukončení II. světové války děkujeme bratru Eriku Šilhavému a za elektroinstalaci panu
Miroslavu Rottovi. Toto osvětlení, dá-li Bůh, je trvalé.
12. května 2020 se po dlouhé době v poledne rozezvučel zvon ve věži Sboru. Zvon, který jako
jediný ze čtyř zvonů nebyl po mnohých žádostech faráře Antonína Kouly na úřadech za II.
světové války sňat k válečným účelům (aby z něj byly odlity zbraně), má na svém plášti reliéf
kalichu a nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Zvon zvonil sestrám jako poděkování. Zvonil i další dny, aby
připomněl, po letech, že PRAVDA BOŽÍ VÍTĚZÍ a že ten, kdo dobro zasévá, jistě najde u
našeho Nebeského Otce zalíbení.
15. května 2020 jsme společně prožili první kulturní pořad na berounsku.
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Komponovaný pořad Charlotta Garrique Masaryková, Američanka, která se stala Češkou (dne
13. května jsme si připomněli výročí jejího úmrtí) v režii přední historičky a členky Masarykovy
společnosti
Marie
Neudorflové
byl
uveden 4 dny po
změně
opatření
v
souvislosti s COVID-19
na možnost konání
kulturní akce autorské
tvorby s účastí do 100
lidí. Snad právě z
tohoto důvodu nebyla
účast
na
opravdu
nádherném
představení
zatím
hojná. Velice nás však
těší, že neváhali přijet
hosté z Rakovníka,
Žebráku,
Prahy,
Rudné, Zdic a dalších
přilehlých obcí. Děkujeme všem, kdo podpořili kulturní dění svou účastí i přes nepříznivou
situaci. Ti měli jako odměnu skvělé výkony i možnost přivítat mezi účinkujícími milého hosta z
divadla Ypsilon Jaroslavu Kretschmerovou.
Děkujeme velice Obecnímu úřadu ve Tmani za finanční podporu kulturního života ve Tmani,
který si získává ohlas daleko za hranicemi obce, Masarykově společnosti i Československé
obci legionářské za propagaci. Děkujeme paní Simoně Špačkové za zastoupení Tmaně na
všech akcích. Těšíme se, že účinkující neodradila malá účast, ve Sboru Jiřího z Poděbrad se
jim velice líbilo a rádi by k nám ještě v budoucnu zavítali. Iniciátorkou této myšlenky byla paní
Jaroslava Kretschmerová.
26. května 2020 tichá modlitba – 78. výročí operace Anthropoid
28. května 2020 tichá modlitba - 136. výročí narození II. Prezidenta Edvarda Beneše
31. května 2020 Modlitba - Seslání Ducha Svatého
CČSH ve Tmani srdečně všechny zve na bohoslužby do Sboru Jiřího z Poděbrad
červen 2020:
v neděli 6. června 2020 od 16 hodin – Bohoslužba
se vzpomínkou na dlouholetou předsedkyni Rady starších Náboženské obce CČSH ve Tmani
sestru Jaroslavu Záleskou.
v pátek 12. června 2020 od 17 hodin NOC KOSTELŮ
17:00 – 17:30 KONCERT – Aneta Špačková
17:30 – 18:00 KONCERT – klarinetisti Národního divadla
• Jan Hejhal a Adam Riethof - skladby J.S.Bacha, Jaroslava Pelikána, Miroslava
Krejčího
18:15 – Zahájení výstavy „STVOŘENÝ SVĚT“ věnované nadčasové učebnici Jana Amose
Komenského „ORBIS PICTUS“ ve výtvarném podání Václava Sokola. K výročí 350 let od úmrtí
J. A. Komenského, myslitele, filosofa, pedagoga a teologa
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a jako poděkování Bohu za Stvoření.
18:30 – 18:45 Ztišení a modlitba za krásu Božího Stvoření
19:00 – 20:00 Výstava dětských prací z projektu Jan Amos Komenský a Jiří z Poděbrad
- za hezkého počasí na farní zahradě (bezbariérový přístup)
v neděli 14. června 2020 od 16 hodin - Bohoslužba
v neděli 28. června 2020 od 16 hodin – Bohoslužba
Od 1.června 2020 byla farářka Mgr. Jana Šmardová Koulová ustanovena farářkou v
Náboženské obci CČSH v Říčanech.
Dětské centrum světlušky
Červen 2020
1. schůzka po koronavirové dlouhé pauze se uskuteční:
ve čtvrtek 4. června 2020 od 14:00 – na schůzce dodatečně oslavíme Den dětí
a také návrat k našim čtvrtečním schůzkám i to, že letos Letní tábor Světlušek BUDE!
- navzdory COVIDU
- navzdory zamítnuté dotaci
- s pokorou, s úsměvem, s radostí, že budeme konečně spolu, i když s opatřeními, která budou
nutná, ale věřme, že taková, která budou dávat smysl
Chceme pomoci rodičům po dlouhé karanténě nabrat druhý dech a dětem dopřát změnu i
dobrodružství v menším kolektivu.
Tábor se uskuteční 2.- 11. července 2020 ve Sloupu v Čechách.
Počet míst je omezený, doplňujeme náhradníky. Pokud se chystáte využít této nabídky, zvažte
všechna možná rizika.
Kontakt: 602 766 899 nebo mail: jana.jeska@seznam.cz
Děkujeme těm, kdo by rádi podpořili aktivity DC Světlušky.
Číslo účtu u Fiobanky: 210 117 55 89/ 2010

Tábor světlušek 2019 – Divadlo - děkovačka
autor Jana Šmardová
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou červnu 2020 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
6.-7.6.2020
13.-14.6.2020
20.-21.6.2020
27.-28.6.2020

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Pavla Blechová
Karlštejn, Zdravotní středisko
MUDr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245
MUDr, Blanka Burková
Beroun, Pod Kaplankou 508
MUDr. Jiří Cajthaml
Drozdov 29

Telefon
311 681 533
311 513 453
311 610 225
605 420 898

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V červnu 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.
Jaro je v plném proudu 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 5. června 2020.
Cena výtisku 5 Kč
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