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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Milý spoluobčané,
ani jsme se pořádně nestačili otřepat ze všech „covidových“ opatření a
pozvolnému návratu do běžného života a máme zde prázdniny a první opravdu horké
dny. Pro nejmenší, ale nejen pro ně, se nám podařilo na tyto horké dny přichystat
příjemné osvěžení v podobě točené Hýskovské zmrzliny, na kterou můžete nyní zajít
každé odpoledne ke vchodu do našeho kulturního domu. Kromě dvou druhů točené
zmrzliny zde na vás čekají i speciální proteinové nanuky pro sportovce a další drobné
balené pochutiny. V nejbližších dnech bychom rádi přidali k těmto produktům i dobrou
„brazilskou“ kávu.
Horké dny jsou ale v posledních letech spojovány také s tématem sucha a
nedostatkem vody. Rád bych vás proto všechny pozval do Kulturního domu ve Tmani
na veřejnou besedu, jejíž tématem bude nejen plánované připojení obce Koněprusy
k našemu vodojemu, ale i vyjádření zástupců VaK Beroun k aktuálnímu stavu a
množství čerpání vody na našem území. Pozvánku na tuto akci naleznete níže.
Všem přeji pěkné pohodové prázdniny, pokud možno bez roušek a dalších
omezení.
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.

Třicetiletá válka a její následky ve Tmani a okolí
V minulém díle vyprávění o tmaňské historii jsme se věnovali době, kdy Tmaň patřila
rodu Trmalů z Toušic a na Tmani. 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 dne 8. listopadu 1620 se rozhodlo o osudu českého království
na dlouhých 300 let. Následovala třicetiletá válka, v jejímž úvodu nastoupila konfiskace
majetku Zdeňka Trmala z Toušic a na Tmani. Připomeňme si toto období úryvky z Vyprávění
o Tmani u Berouna a jeho okolí Václava Krejčíka.
Po bitvě na Bílé hoře pokračovala válka proti Fridrichu Falckému, který si dělal nárok
na český trůn. Bylo to tak zvaná válka česko–falcká. Pokračováním byla pak válka dánská
(1625–1629), kdy velká habsburská koalice přivedla Habsburky do tíživé situace.
V protihabsburské koalici bylo Nizozemí, Anglie, Dolní Sasko, Dánsko-norské království a
Fridrich Falcký. V této tíživé situaci pomohl Habsburkům Albrecht z Valdštejna svým vojskem.
Další část třicetileté války byla tzv. válka švédská (1630–1635). Švédský král Gustav
vstoupil s výborně připravenou armádou na území Německa jako „ochránce evangelického
náboženství“. Hlavním důvodem vstupu do války však bylo obsazení přístavů v severním
Německu a tím ovládnutí Baltického moře. Mnoho českých emigrantů vstoupilo do švédských
služeb s vírou, že Švédové vyženou Habsburky z jejich vlasti. Starosti Čechů však Švédy
nezajímaly. Švédové přenechali střední Evropu Sasům, kteří zahájili v druhé polovině roku
1631 tažení do Čech a bez většího odporu obsadili severní část země a v listopadu i Prahu.
Vrátili se s nimi někteří emigranti a ujali se v obsazeném území svých statků.
Na žádost císaře přijal Valdštejn vrchní velení císařských vojsk jako generalissimus a
na jaře 1632 vytlačil Sasy z Čech a v Německu vedl zdlouhavou válku se Švédy. Valdštejn měl
u císařského dvora řadu nepřátel pro svou velkou moc a to proto, že vyžadoval od svých
podřízených důstojníků přísnou kázeň. Pro porušení kázně nešetřil ani plukovníků a vyšších
důstojníků, které trestal i smrtí. K jeho nepřátelům patřilo také katolické duchovenstvo a zvláště
jezuité, kterým nepovolil hrubé vyhlazení evangelické víry na svých statcích. V roce 1633–
1634 bylo konfiskační komisí Valdštejnovi přisouzeno 177 statků v hodnotě 3 miliony zlatých
na úhradu nákladů za vydržování vojska. Valdštejn vedl jednání se Švédy, Sasy a Francouzi.
Emigranti mu slibovali českou korunu, když obrátí svá vojska proti Ferdinandovi. Valdštejn
však váhal, až upadl u císaře v podezření, a tak byl císařem zbaven vrchního velení a na jeho
pokyn 25. února 1634 v Chebu zavražděn císařskými důstojníky. Valdštejnovo jmění bylo
konfiskováno.
Za války švédsko-francouzské (1634–1648) dosáhla spojená vojska rakousko-italskošpanělská, vedená Ferdinandem III. ústupu Švédů z jihozápadního Německa. Došlo
k mocenskému zápasu mezi Francií a Španělskem. Švédové ve francouzských službách
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vysílali na evropská bojiště další armády žoldáků. Česká země se stala několikrát bojištěm a
poslední období třicetileté války dovršilo její zkázu. Švédská vojska podnikla několik tažení do
Čech a na Moravu. Roku 1639 ovládl velkou část Čech švédský generál Baner.
V prostředí všeobecného vyčerpání dlouhou válkou bylo roku 1644 ve vestfálských
městech Münster a Osnabrück zahájeno mírové jednání. Po čtyřech letech byl 24. října 1648
vyhlášen vestfálský mír. Na sklonku třicetileté války v roce 1648 se ještě Švédové marně
pokoušeli obsadit Prahu.
Mírové jednání ve Vestfálsku poskytlo českým emigrantům poslední příležitost. Vlivem
úsilí Jana Amose Komenského hájili Švédové dlouho požadavek, aby náboženské uspořádání
v říši bylo jako v roce 1618, což by pro české země znamenalo svobodu evangelického
vyznání. Nakonec byla česká emigrace opuštěna a vestfálský mír byl vlastně mezinárodním
potvrzením a uznáním Bílé hory.
Obnova hospodářského života po válkách probíhala pomalu. V Čechách byly válečné
ztráty vyrovnány až koncem 17. století. V zemědělství nedošlo k žádným technickým změnám.
Dále existoval trojpolní systém, tradiční zemědělská praxe, nástroje a plodiny. V důsledku
sníženého počtu obyvatelstva a tím nedostatku pracovních sil, se plně prosadila robotní forma
velkostatku a nastal další rozmach vrchnostenské výroby v tradičních odvětvích, v obilnářství
a dobytkářství. Významný byl chov ovcí pro velký odbyt vlny pro rozvíjející se soukenictví.
Pivovarnictví tvořilo největší položku vrchnostenských příjmů.
Poddaní prožili nejen hrůzy válek, morů, neúrod, hladů, ale i zvýšení robotních
povinností v důsledku úbytku pracovních sil. Převládaly několikadenní roboty v týdnu, blíže
neurčené. Poddaný musel sám nebo s potahem vykonávat několik dní v týdnu jakoukoliv práci
pro potřeby velkostatku. Počet robotních dnů se pohyboval kolem tří v týdnu, ale v době
sezónních prací nebo zvláštních potřeb vrchnosti, byl neomezený. Robotovalo se od východu
do západu slunce pod dohledem rychtářů, šafářů a drábů. Kromě robot trvaly ovšem dále
peněžité platby, naturální dávky i zvláštní povinnosti.
Těžká sociální situace a protireformační řádění jezuitů vyvolávaly houževnatý odpor,
který vrcholil několika velkými povstáními. K potlačení těchto povstání už nestačí jednotlivé
vrchnosti, ale je povoláváno vojsko. Docházelo k častému „sbíhání“ nevolníků ze svých gruntů,
které jim byly nesnesitelnou přítěží. Opouštěli své grunty v naději, že na jiných místech najdou
lepší životní podmínky.
Na počátku třicetileté války došlo tedy ve Tmani a v nejbližším okolí k velkým změnám
v držení statků. K moci se dostali katolíci a cizí služebníci císaře Ferdinanda II. Válka probíhala
zatím mimo naše území, teprve další léta přinášela našemu lidu nesmírné utrpení.
Dne 1. března 1623 byl vydán nový kontribuční patent na vydržování vojenských oddílů
v Čechách. Po dobu 6 měsíců musela odvádět vrchnost z vlastního měšce po 5 krejcarech,
poddaní po 10 krejcarech měsíčně a tito pak ještě po 1 čtvrtci žita a ovsa. Jak spravedlivé!
Bohatá vrchnost jen 5 krejcarů měsíčně, poddaný 10 a ještě obilí!
Dlouho trvající krutou válkou zničené hospodářství vyžadovalo vysoké pracovní úsilí
zuboženého selského lidu. Nedostatek pracovních sil vyrovnávala vrchnost zvýšeným útlakem
poddaného lidu, zejména pak zvyšování robotních povinností. Poddaný lid se bránil
vrchnostenskému útlaku, zpočátku mírnou cestou, stížnostmi (peticemi), zasílanými hromadně
císaři Ferdinandu III., a hlavně pak Leopoldovi I. (1657–1705).
Řádění loupeživých vojsk během třicetileté války zanechalo uvolněné mravy ještě
dlouho po válce. Vraždy z bujné mysli a mravů divokých, z opilství, nedůvěřivosti jedněch
k druhým, byly velmi časté. Začalo objímáním a skončilo prolitím krve.
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Dalším pozůstatkem po třicetileté válce byl od cizích žoldáků převzatý zlozvyk kouření
tabáku, které bylo v roce 1652 takto zapovídáno:
„Jest to vskutku shledáno, že za ten čas prošlé vojny do této i do jiných zemích ohyzdné
užívání, zvláště toho kouřícího tabáku jakořka již všude mezi obecným lidem v zvyk přišly, o
čemž prve ani slýcháno nebývalo, tak že netoliko soldáti, ale sedláci a čeleď s ním se stále
obírají, odkudž v sobě netoliko rozličné nemoci vzbuzují, ale tak roztrousíce v stavení uhly
aneb luntem nenabyté škody vypálením mést, dvorův a vesnic tudy působí, což chudí lidé na
některých místech žalostivě již pocítili …“
Velké výdaje na stálou armádu a války s Tureckem vyžadovaly dokonalejší berní
systém. Za tím účelem byly pořízeny soupisy všeho poplatnictva, zvané berní ruly. Podrobněji
se seznámíme s berní rulou Podbrdského kraje z roku 1653.
Berní rula nese nadpis:
Pořádné sepsání
celého kraje Podbrdského
nám, uvnitř podepsaným visitationis commissařům
v letu 1653
k visitýrování svěřeného.
Stavu rytířskému patřil statek Tmaň. Majitelem byl Ferdinand Greifenfels z Pilsenburku.
Tomuto statku patřila ves Tmaň, Slavíky a Málkov. Vesnice Tmaň byla od třicetileté války přímo
v žalostném stavu. Kromě zpustlého statku byl držitelem půd rolník a šenkýř Jiřík Kukla. Další
grunt byl po třicetileté válce pustý a osedlý (osídlený) až v roce 1652 Martinem Hejdukem.
V celé vsi byli pouze tito dva rolníci, kteří měli celkem 86 strychů „rolí vorných“ a 10 strychů
porostlin („většinou chamradím zarůstající“), osívali pouze 21 strychů na jaro a na zimu 26,2
strychů. Na tuto výměru polí mohli chovat 8 potahů a 9 krav, měli však jen 3 potahy a 4 krávy,
a to jen krčmář Kukla, dále 3 jalovice a 10 vepřů, z toho Hejduk jen 1 jalovici a 2 vepře.
Prakticky se dá hovořit jen o jednom sedlákovi, a to o Kuklovi, Hejduk se vlastně teprve
zařizoval. V berní rule jsou uvedeni další 4 rolníci jako „pustí“ s poznámkou „místo“, což
znamená, že po nich nezůstalo vůbec nic, než „toliko samé místo se spatřuje“. Byly to grunty
Rychtářovský, Novýho, Čertovský a Krčmářovský se 125 strychy neobdělané půdy „porostlin“.
Pole posledního gruntu „ke dvoru panskému jsou obráceny“. Tři zbývající selské grunty byly
asi koncem sedmnáctého století znovu osídleny, ale v roce 1709 je postihla další katastrofa,
totiž požár, a s nimi vyhořela i usedlost Hejduka. Tak zbyla zase jediná usedlost po Kuklovi se
šenkem. V době požáru byla však již příznivější hospodářská situace a grunty byly asi rychle
obnoveny a vznikaly další.
Pokud jde o chalupníky, byla situace v roce 1653 ještě strašnější. Chalupníci byli držiteli
půdy, kteří „potahu neměli“. Ve vsi hospodařil tenkrát jediný chalupník Jakub Hendrichovic na
14 strychách rolí, osíval jen 5 strychů, měl 1 jalovici a 4 vepře. Ostatní chalupy byly pusté, nic
po nich nezůstalo, „toliko samé místo se spatřuje“. Byly to chalupy Frejzovská, Kabečkovská,
Kolářovská, Zabranská, Klofátovská, Pobudovská, Ouředníkovská a Šafránkovská se 101
strychy neobdělané půdy – porostlin.
V berní rule je tato poznámka o hodnotě půdy: „Rolí pšeničný, luk s potřebu.“ Pole se
tedy hodila na pěstování pšenice a luk bylo pro potřebu. Další poznámka říká: „Předešle při
ovčíně choval se mistr jeden, pacholci dva. Nyní toliko při dobytku najatým chová se mistr
(ovčák).“ Dále je poznámka, že ve vsi Tmani je jedna fara a pivovar, v němž se vaří 6 sudů
čtyřvěderních.
Mnohem příznivější situace byla ve Slavíkách, kde kromě panského dvora jsou uvedeni
dva rolníci Jan Slavínskej a Marek Kolář, kteří obdělávají více než rolníci a chalupníci v celé
Tmani, a to 103 strychy. Měli 8 potahů, 11. Krav, 7 jalovic, 7 ovcí a 22 vepřů. Vypadá to, že
Slavíky nebyly třicetiletou válkou tak postiženy.

5

V Málkově hospodařili 4 rolníci: Štěpán, Zeman, Štanda a Jan Krejčí na 115 strychách
polí. Kromě toho byly 3 pusté rolnické usedlosti: Vávrovská, Havelkovská a Mikulášovská a 2
pusté chalupy, a to panská chalupa a Martínkovská.
Na celém statku Tmaň (Tmaň, Slavíky, Málkov) byl mimo panský statek jen 5 držitelů
půdy s potahem a 2 bez potahu. Celkem měli 304 strychů polí, z čehož osívali pouze 190
strychů a ladem nechávali 114 strychů. Kromě toho patřilo pustým gruntům a chalupám 347
strychů neobdělávaných porostlin. Na výměru půdy hospodařících rolníků a chalupníků mohlo
být 52 potahů a 78 krav, bylo však jen 16 potahů a 22 krav. Tyto údaje berní ruly svědčí o
neutěšené hospodářské situaci a bídě ještě dosti dlouho po třicetileté válce.
Z celkových počtů je patrno, že v samotné Tmani mimo panského statku bylo pro
nedostatek obyvatelstva hospodařeno rolníky a chalupníky jen na necelé jedné třetině orné
půdy, a z té bylo osíváno jen 48 %. Přes dvě třetiny orné půdy bylo porostlé a zanedbané.
Majitel tmaňského statku Ferdinand Greifenfels z Pilsenburka zemřel v roce 1656 a
statek spravovala vdova po něm Anna Kateřina, rozená Broumárka (DZ 113 K 35).
V roce 1680 řádil v našem kraji mor. V Berouně zemřela tehdy skoro polovina obyvatel
– 341 osob. Velmi byl postižen též Lounín, jak o tom svědčí zápis v pamětnici obce:
„Nad rybníčkem jest malá, asi 2 m hluboká studánka (v roce 1914 opatřená pumpou)
s mocným pramenem. Na dně studánky bylo 7 morových kamenů (koulí), jež tam byly podle
pověsti vloženy po velkém moru. Tehdy prý vymřeli všichni obyvatelé mimo jednoho. Mrtvoly
pochovány byly ve Světicích“, kde dubový kříž označoval místo odpočinku. Kříž ten byl
vystřídán roku 1903 železným s podstavcem kamenným. Jediný občan, morem ušetřený,
přezván byl na jméno Skála, že to vše přežil. Morové kameny bývají při čištění studny vyňaty
a pak opět na dno uloženy, aby prý chránily vodu od nákazy morové.“
Římskokatolická duchovní správa byla ve Tmani po třicetileté válce obstarávána
okolními duchovními. Mimo jiné to byl páter Benedikt Schmidel, benediktin od sv. Jana pod
Skalou, spoluadministrátor fary tmaňské a borecké, který založil v roce 1658 matriky. Ve Tmani
působil do roku 1700. Konal dvě neděle po sobě bohoslužby ve Tmani a třetí neděli v Borku.
Bydlel ve Tmani, podobně jako jeho nástupci. („Zpráva visitační z roku 1696 v archivu
arcibiskupství.“)

autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 12. DÍL
1953 - První kombajn ve Tmani
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V tmaňské kronice je o této události zapsáno:
Žňový kombajn prvně u nás na poli
O letošních žních vyjel prvně na pole „kombajn“, který vyslala na pomoc družstvu „Státní
traktorová stanice“ z Berouna. Pracoval na poli „Lázu“, kde byl zaset ječmen. Denně posekal
4 ha ječmene, který byl odvážen do sýpky na osivo a slad. Dle informací kombajnéra činily
ztráty na poli při práci kombajnu 5%.
Každou chvíli pozastavovali se u pole hloučky lidí, kteří obdivovali práci moderního stroje
jako nového moderního pomocníka, který ušetřil člověku těžké dřiny. Dávný sen pracujících
byl vyplněn!
Stalo se o žních v roce 1953 a ve své době to byla opravdu mimořádná událost. Ruční obsekávání
obilného pole, vázání snopů, stavění obilných panáků, nakládání a odvoz snopů k mlátičce – to
vše odpadlo. Kolik dřiny bylo tenkrát kombajny odstraněno, si dnes již málokdo dovede
představit.

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

Prázdniny volají
Letošní školní rok byl trochu jiný, než ty předešlé… Nikoho z nás by nenapadlo,
že se v březnu uzavřou základní i mateřské školy a my se s dětmi tak dlouho neuvidíme.
Po celou tuto dobu jsme ale s rodiči byli v kontaktu…psali si, telefonovali
a zároveň dostávali krásné pozdravy, fotky i videa, jak doma společně tvoříte, kreslíte a
malujete, vyrábíte a děláte spoustu aktivit tak, jako bychom je s dětmi dělali my ve školce.
Většina rodičů využila tento čas tím nejlepším způsobem – společnými chvílemi
s dětmi a s celou rodinou. Čas věnovaný dětem je ten nejkrásnější a nejlépe využitý čas.

Mateřská škola
Dne 25. května se opět otevřely brány naší školky a děti se mohly opět vrátit do svých
tříd a ke svým oblíbeným paním učitelkám. Všichni ale víme, že stále ve všech školách panoval
zvláštní režim, a ne všechny děti se do školky mohly vrátit. I tak ale začalo být ve školce opět
veselo, po chodbách zněl smích a povídání dětí. I přes různá omezení se všichni zaměstnanci
školky snažili, aby se dětem poslední měsíc velmi líbil. Hodně se tvořilo, malovalo, hrály se
pohybové hry.
Ano, přišli jsme o výlet do zoo, o společné focení, o již pravidelnou akci Loučení
s předškoláky, ale ani to nám nezabránilo v tom, abychom dětem připravili ve školce pestrý
program.
I ti, kteří zůstali s rodiči doma, nebyli o zábavu ochuzeni. Paní učitelky byly s dětmi
v kontaktu a stále se snažily dětem zasílat různé inspirace na tvoření, pracovní listy, atd.
Pevně věříme, že v příštím roce nás čeká veselejší období a doba karantén apod. už
se nevrátí. Školka bez dětí nebyla vůbec veselá a všichni jsme se na děti velmi těšili. Aby to
ale nebylo smutné loučení, připomeneme si některé akce, které se v tomto školním roce
uskutečnily :
Je již tradicí, že na začátku každého školního roku, paní učitelky zahrají dětem divadlo.
Zábavný program je atraktivní hlavně pro děti, které přichází do školky poprvé.
Na podzim si vždy všichni společně užíváme dlabání dýní, pochod do Lipek a
v neposlední řadě Strašidelný karneval.
V době Vánoc pilně trénujeme na vánoční besídku. Abychom ale jen netrénovali, je pro
děti vždy připraveno i divadelní představení a v tomto školním roce k nám přijel i kouzelník
s bublinkovou show.
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Tento rok jsme se také již po několikáté podívali do Čechovy stodoly, kde na nás čekal
čert s Mikulášem.
A poprvé jsme navštívili Vzdělávací centrum Čabárna u Kladna. Zde se děti dozvěděly
zajímavé informace ze života hmyzu. Jelikož se jednalo o velmi kvalitní vzdělávací program,
je pro děti objednaná exkurze i na další školní rok. Tentokrát budou děti hravou formou
sledovat život jabloně od jejího odpočinku až po dozrání jablíčka.
Ať už nás v letošním školním roce potkalo cokoliv, byl to dobrý rok. Zažili jsme spoustu
zajímavých akcí, naučili se spoustu nového, poznali jsme nové kamarády. A to přece stojí za
to.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny plné sluníčka, koupání a hezkých zážitků
se svými nejbližšími a po prázdninách se na Vás všechny budeme opět moc těšit.
Vaše paní učitelky MŠ
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Z DĚNÍ V OBCI…
Dětské hřiště Na Boru
V těchto dnech byla zahájena výstavba či spíše dostavba dětského hřiště Na
Boru. Během jednoho měsíce by zde mělo vyrůst multifunkční hřiště s umělou trávou,
které by mělo prioritně sloužit pro volejbal, nohejbal a malou kopanou. Dětské prvky,
které byly na hřišti doposud, zůstanou zachovány okolo tohoto hřiště. Po dalších
úpravách by tak mělo hřiště sloužit nejen nejmenším při posezení s rodiči, ale také
partám a přátelům pro kolektivní rekreační míčové hry. Hřiště bude z 80% hrazeno
z dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova.

Nový dětský prvek na Novém sídlišti
Nové sídliště je jedno z míst, kde lze naleznout volné obecní plochy vhodné k využití
jako místa pro posezení rodičů s malými dětmi. V minulosti zde byl také pingpongový
stůl či ještě dříve malé hřiště. V nejbližších týdnech bychom rádi část této plochy využili
pro víceúčelový dětský prvek, jehož montáž by měla proběhnout během prázdnin. I
tento prvek by měl být z 80% hrazen z dotace.
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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. 25. července 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
Bohoslužby Církve československé husitské ve Tmani se konají ve Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani:
v neděli 12. července 2020 od 16 hodin - připomenutí Mistra Jana Husa († 6.7. 1415)
v neděli 26. července 2020 od 16 hodin
V pátek 12. června 2020 se uskutečnila ve Tmani ve Sboru Jiřího z Poděbrad Noc
kostelů 2020.
Krásnou výstavu Orbis Pictus věnovanou Janu Amosi Komenskému nám zapůjčilo
nakladatelství Machart a Muzeum Českého krasu v Berouně. Koncertem nám sbor Jiřího z
Poděbrad v tento den a večer otevřeli Aneta Špačková a klarinetisti Národního divadla Jan
Hejhal a Adam Riethof (Hudba: J.S.Bach, Jaroslav Pelikán, Miroslav Krejčí).
Děkujeme účinkujícím za neopakovatelný hudební zážitek, Muzeu i nakladatelství za
zapůjčení výstavy, dětem z DC Světlušky za výstavu vlastních obrazů Orbis Pictus.
Děkujeme i příchozím, kteří navštívili tuto mezinárodní akci.
12. června jsme si připomněli úmrtí prvního patriarchy CČSH ThDr. Karla Farského (1927).
21. června jsme si na Staroměstském náměstí připomněli výročí popravy 27 českých pánů
V minulém čísle poberounského čtrnáctideníku Naše Noviny vyšel na titulní straně
rozhovor s režisérem Jakubem Taberym, jehož dědeček ruský legionář navštěvoval tmaňskou
školu. O vzorech a ideálech potomka slavného herce a na čas místního rodáka se dozvíte i při
návštěvě tmaňského Sboru nebo na stránkách časopisu. Děkujeme paní Kokešové za článek
ze Vzpomínek Zdeňka Štěpánka, který k pěknému rozhovoru přispěl.
Připravujeme rozhovor s historičkou Marií Neudorflovou a herečkou Jaroslavou
Kretschmerovou o komponovaném pořadu Charlotta Garrique Masaryková, který se chystáme
uvést s podporou města Říčany 8. 9. 2020 od 17 hodin v nově zrekonstruovaném koncertním
sále v Říčanech a při oslavě ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, která se bude konat pod
záštitou pražského biskupa Davida Tonzara ve státní svátek 28. 9. opět ve Tmani od 17 hodin
(rezervace nutná).

Krásné letní dny, mnoho Božího požehnání všem.
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Dětské centrum světlušky
KRÁSNÉ LÉTO PŘEJÍ SVĚTLUŠKY
V ČERVENCI 2020
Jsme na 3. Letním táboře Světlušek ve Sloupu v Čechách
a naše aktivity můžete sledovat na FB:@svetluskytman
DĚKUJEME VŠEM KDO POMOHLI LETOŠNÍ TÁBOR USKUTEČNIT.
Děkujeme
Pražské diecézi Církve československé husitské
Obecnímu úřadu ve Tmani
SDH Tmaň
HITHITU a všem kdo přispěli v projektu
Československé obci legionářské
a Masarykově společnosti Praha.
Věříme, že uděláme své obci opět čest
a radost z dobrých skutků budeme šířit a předávat dál.
Těšíme se v srpnu 2020 při výtvarné dílně „Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani“. Již
nyní se mohou děti i dospělí hlásit na mailové adrese jana.jeska@seznam.cz Do předmětu
napište MIKOLÁŠ ALEŠ 2020, více informací na konci července a v srpnovém Obzoru.

autor Jana Šmardová
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SPORT
DOKOPNÁ aneb FOTBALISTÉ TJ VČS TMAŇ
SLAVÍ POSTUP DO III. TŘÍDY !!!
Poté, co výkonný výbor FAČR na svém mimořádném zasedání 7. dubna 2020
předčasně ukončil z důvodu epidemie Covid-19 všechny amatérské soutěže na území ČR,
zavládlo v našem fotbalovém týmu zklamání.
Po ideálně rozehraném podzimu, kdy náš tým neztratil v jedenácti zápasech jediný bod
a suverénně obsadil první příčku, přišla sprcha v podobě informace, že jsme se sice stali vítězi
soutěže, ale stejně jako ostatní vítězové bez nároku na postup do vyšší soutěže.
O to příjemnější byla zpráva z OFS Beroun, která k nám dorazila před několika dny. Na
základě přihlášek do další sezóny se uvolnilo ve III. třídě jedno účastnické místo, které bylo
automaticky nabídnuto týmu, který získal na podzim nejvíce bodů. A protože druhá skupina
IV.třídy byla podstatně vyrovnanější než ta naše, stal se tím šťastnějším samozřejmě náš tým
TJ VČS Tmaň.
Po čtyřech letech se tak vracíme do třetí třídy a nezbývá než věřit, že v ní budeme hrát
důstojnou roli a vyhneme se záchranářským starostem. Fanoušci se tak mohou těšit na
kvalitnější soupeře v podobě mužstev z Broum, Hostomic, Hýskova, Hudlic, Komárova,
Loděnic, Mořiny, Oseka, Podluh, Praskoles, Újezdu, Všeradic a Zadní Třebáně.
První mistrovské utkání v nové soutěži odehraje náš tým v sobotu 22. srpna 2020.
Losovací aktiv proběhne v závěru tohoto měsíce.
Samotná „Dokopná“ se nesla v tradičním duchu přátelského exhibičního utkání, které
jak většinou bývá, skončilo přátelskou remízou 4:4. Děkujeme mysliveckému sdružení HORA
za chutný dar na gril, v podobě divokého kance, který po náročném utkání přišel všem k chuti.

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

Termín
4.+5.7.2020
6.7.2020
11.+12.7.2020
18.+19.7.2020
25.+26.7.2020

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Petra Davidová
Beroun, Třída Politických vězňů 40
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Anita Hanáčková
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
MUDr. František Hentsch
Zdice, Palackého náměstí 21

Telefon
775 595 704
728 349 403
734 583 076
311 516 560
608 020 878

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V červenci 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 pondělí dne 6. července 2020 (státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa
– 1415) bude zavřeno.
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.
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 7. července 2020.
Cena výtisku 5 Kč
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