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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Milí spoluobčané,
polovina prázdnin je za námi, ta druhá
uteče tak rychle, jak to jen u prázdninových dní
bývá. I když počet nově nakažených Covidem-19
každým dnem stoupá, obešly se zatím prázdniny
bez výraznějších opatření a zákazů. I z tohoto
důvodu jsme mohli poslední červencovou sobotu
zorganizovat pro ty děti, které nyní tráví prázdniny
doma ve Tmani, sobotní sportovní dopoledne.
Počasí nám přálo dokonale a účast dětí předčila
naše očekávání. Každé z nich si tak mohlo podle
svého výběru zahrát fotbal, florbal, badminton či
nohejbal. Na ty děti, které si chtěly vyzkoušet své
individuální dovednosti, čekala střelba na
přesnost na hokejovou či fotbalovou branku,
švihadlo nebo kvízové otázky na různá témata.
Pro nejmenší, ale i pro ty vzrostlejší byl navíc
připraven skákací hrad BEKO s popcornovým
občerstvením.
Domnívám se, že akce se vydařila
ku spokojenosti nás všech a určitě ji rádi
někdy
v budoucnu
zopakujeme.
Poděkování patří všem těm, kteří se na
jejím hladkém průběhu podíleli a kteří svůj
volný čas strávili jeho přípravou i
samotným průběhem.
Akci podobného rázu chystáme i
na poslední srpnovou sobotu (29.8.),
která by měla proběhnou v duchu
náhradního Dětského dne, který musel
být z důvodu bezpečnostních hygienických opatření v červnu zrušen. Sobotní bohatý
program na fotbalovém stadionu ve Tmani by měl být zahájen dopoledne tradičním
dětským dnem, pokračovat odpoledním mistrovským utkáním v kopané našeho týmu
TJ VČS Tmaň a ukončen večerním promítáním letního putovního kina.
Nezbývá než pevně věřit, že nenastanou žádné okolnosti, které by nám tuto
akci mohly zhatit.
Závěrem bych Vás ještě všechny rád pozval na Veřejné zasedání zastupitelstva
obce, jenž proběhne poslední srpnové pondělí, 31.8.2020 v Kulturním domě ve Tmani.
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.
Tmaň a okolí od sedmnáctého do devatenáctého století.
V minulém díle vyprávění o tmaňské historii jsme se věnovali době následující
po třicetileté válce vyznačující se hospodářskou devastací regionu a tento stav byl
dokladován údaji z Berní ruly kraje Podbrdského z roku 1653. Z následujícího období
– zejména pokud se jedná o druhou polovinu sedmnáctého století a o století osmnácté
– se nám nezachovalo takové množství dokumentů, jak bychom si asi sami přáli. Týká
se to zejména hospodaření na zdejším panství a statku.
Posledním1 známým farářem v kostele sv. Jiří před dobou husitskou byl Martin
z Libyně v roce 1418. V pozdějších dobách fara zdejší zanikla a osada zdejší připojena
byla k faře ve Zdicích jako filiálka. Později byli tu administrátoři. R. 1711 byl tu
administrátorem Martin Paroch, muž v každém ohledu řádný. Příjmy jeho byly skrovné;
mělť ročně platu 65 zl., štoly asi 25 zl. a tři sudy piva, stravu měl u patrona, jímž byl
tehdáž rytíř z Greifenfelsu. Příbytek měl v domě, jehož polovice bylo obydlím jakéhosi
krejčího.
V roku 2 1728 znám jest co zakladatel první křestní matriky Mathias Joseph
Czikan až do 6. 8. 1736. Od toho dne přisluhoval do Tmaně děkan ze Žebráka Antonín
Siebeneicher až do 1. 5. 1737. Od tohoto času nastoupil v Tmani P. Wenceslaus
Moravetz až do 6. 11. 1749. Jím jest založena farní nadace, dle níž za něho v každém
týdnu dvě mše sv. slouženy býti mají. Po něm následoval ihned P. Martin Kinský až
do 3. 4. 1777 a v Tmani toho dne zemřel. Chodíval prý do lesa Hory nad farou, kde se
často mrskal udicemi a vůbec tuhý život vedl. Nejspíše po čas nemoci před jeho smrtí
dosluhoval do počátku dubna Bartoloměj Krzepelka, profesor u piaristů z Berouna a
po jeho smrti (tzn. Kinského) v měsíci dubnu františkán Wenceslaus Marzatka
z Hořovic, načež již počátkem května t.r. dosazen Jan Fischer, curatus loci, který až
do září 1780 osadu spravoval. Od ledna 1780 jest již jiný správce duchovní dosazen –
P. Wenceslaus František Matiejka, jenž spravoval osadu Tmaňskou do října 1805,
načež postoupil za faráře na sousední Borek. Po něm zde byl od listopadu t.r. až do
srpna následujícího roku 1806 jistý František Taxer, načež dosluhoval sem opět až do
konce roku co farář Borecký P. Václav Matiejka.
Posvátná místa království Českého, Dr. Antonín Podlaha Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných
soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a náboženství v království Českém, řada první,
Arcibiskupství Pražské, díl II. – Vikariáty: Berounský, Bystřický a Plzeňský, vydáno v Praze v roce
1908 nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého
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Pamětní kniha založená dne 1. ledna 1882 pro obecnou školu v Tmani od Antonína V. Brauma.

3

V roce 1788 složil farář Matějka zpěv o životě sv. Jiří „Jdi do školy statečnosti“.
Náklad na tisk tohoto zpěvu nesl hrabě Bedřich des Fours, tehdejší patron kostela a
majitel panství Tmaň. Roku 1789 dal farář Matějka na jižní straně kostela vymalovat
sluneční hodiny od berounského obyvatele Jana Engelbrachta, v té věci zběhlého.
Od počátku roku 1807 nastoupil však za faráře v Tmani P. Matěj Vilém
Sequens, arcibiskupský notář, který až do dubna roku 1823, kdy postoupil na Borek
za faráře, osadu zdejší spravoval a mnoho v pamětní knize farní zaznamenal. Po něm
přišel hned v měsíci květnu t.r. Jan Henika, ale v měsíci srpnu se již uvádí v matrice
Gabriel Henika co administrátor a v listopadu t.r. se curatus loci až do měsíce července
roku 1827, kdy postoupil za faráře na Borek a Tmaňskou osadu zároveň spravoval až
do měsíce srpna t.r., načež od září do listopadu administroval P. Josef Kebert, od
listopadu pak až do konce roku 1827 opět P. Gabriel Henika, farář Borecký.

Nejdůležitějším zdrojem informací z tohoto období jsou matriky vedené římskokatolickou
církví. Příkladem budiž jedna z prvních do dnešní doby dochovaných matričních knih – kniha
narození z let 1685-1707 a kniha zemřelých z let 1689-1710 vedená Římskokatolickou farností
Tmaň pro lokality Bykoš, Koněprusy, Korno, Lounín, Málkov, Slavíky, Suchomasty, Tmaň,
Trubín a Želkovice.
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Záznamy v Knize narozených Tmaňské farnosti (Tmaň 06 – 1843-1861, strana 244/326) od
P. Františka Havlíčka ze srpna 1856 o narození dětí ve Tmani, na Louníně a v Koněprusích.

Počátkem roku 1828 nastoupil za faráře v Tmani P. Josef Kopal až do konce
října 1851, po němž jmenován od 1. listopadu 1851 P. František Havlíček, dříve kaplan
Zdický, za faráře v Tmani, kdež pobyl až do 11. ledna 1880, v kterýžto den rozloučiv
se v chrámě s osadou, odjel přímo do Litně, kde byl za faráře před měsícem jmenován.
Od toho času dosluhoval a spravoval osadu Tmaňskou zároveň se svou osadou P.
František Wyšín, farář Borecký, až do 18. května, na kterýžto den přistěhoval se P.
Jindřich Kubát, doktor bohosloví, jenž byl farářem v Malkovicích u Smečna, za faráře
v Tmani. Tentýž, jsa vrtkavé a nestálé povahy často žádal o jiná místa (snad že se mu
ve Tmani nelíbilo pro malou službu), až přece obdržel místo ve Verměřicích u Vltavy
dne 22. června 1885 se tam odstěhoval, aniž by osada tuze proň truchlela. Od toho
dne byla osada opět bez duchovního správce až do druhé neděle měsíce července,
kdy opět sloužena byla mše sv. panem Josefem Brtníkem, kaplanem ve Zdicích, jenž
jsa jmenován administrátorem zdejším do Tmaně každého téhož dne ve středu pěšky
k odsloužení mše sv. a vyřízení úředních záležitostí docházel, v neděli pak a ve svátek
poslal proň pan patron povoz, by jej do Tmaně přivezl, kdežto opět některý
z hospodářů sousedů z Tmaně, z Lounína i z Koněprus povozem svým jej do Zdic zpět
odvezl. Trval tento stav až do 5. listopadu 1885, kdy do Tmaně přistěhoval se nově
ustanovený farář P. Josef Schneider, rodák z Pičína, před tím farář v Krašově u
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Manětína v německé krajině. Přijel po dráze z Plzně do Zdic, kdež naň časně ráno
čekal povoz pana patrona a jej přes Slavíky přímo ke kostelu přivezl, kdež ve dveřích
uvítán školní mládeží a shromážděnými osadníky, kterým pak od oltáře svaté
požehnání s nejsvětější svátostí udělil. Za měsíc pak dne 8. prosince t.r. slavena jeho
instalace. Veden byl průvodem, v němž se zúčastnila mládež školní, řemeslnický
živnostenský spolek z Bykoše s praporem a hudbou a faráři: Podčapelský Antonín
Burka, Tetínský Antonín Patera a kaplan Zdický. Do kostela, kdež čekal již vikář Josef
Šabat s Boreckým farářem Františkem Vyšínem a tam před kázáním, jež držel P. A.
Burka, slavně instalován byl. Žil v zdejší osadě po devět plných roků, an 30. října 1894
jmenován ku své žádosti farářem na sousední farnosti Borek – Suchomasty a 24.
listopadu se pak odstěhoval, avšak zároveň i zdejší osadu co administrátor po čas,
než byla fara Tmaňská jinou silou obsazena, spravoval. Byl to muž řádný a všem u
lidu milý. Obec Tmaňská udělila mu čestné občanství při jeho odchodu. Na smrtelnou
neděli 3 roku 1895 po mši sv. rozloučil se s osadníky zdejšími přestav býti zdejším
administrátorem, jelikož na to v sobotu dne 6. dubna 1895 před květnou nedělí přijel
po dráze z Prahy odpoledne nově dosazený pan farář P. Jiří Bayerle, rodák Klatovský,
dosud druhý duchovní správce státní trestnice na Pankráci u Prahy. Byl uctivě uvítán
školní mládeží a osadníky u kříže ve Vescích a do kostela v průvodu veden. Na to o
poutí sv. Jiří slavně instalován. Narodil se v Klatovech 27. února 1861 a vysvěcen na
kněze roku 1884.
Zřízení kontribučenské sýpky
Pánem na Tmani byl koncem 18. století hrabě Bedřich des Fours z Mont a
Athienwillu. Po zrušení nevolnictví se v našem kraji začalo objevovat řemeslo
vápenické. Začaly se zřizovat lomy na vápenec, který se vypaloval v primitivních
cylindrových pecích blízko lomů.
Podle císařského patentu z 9. července 1788 zřídila i tmaňská vrchnost
kontribučenskou sýpku, neboť to bylo pro ni výhodné. Vrchnost totiž nemusela
v neúrodných letech půjčovat poddaným obilí. O zřízení kontribučenské sýpky píše
v obecní kronice řídící učitel František Zajíček:
„Tímto patentem ustanoveno „aby každý poddaný, který má ornou půdu,
odváděl po 3 léta ze čtyř druhů obilí: pšenice, žita, ječmene a ovsa na špýchar obecní
třetí díl toho, co sám potřebuje na zimní a letní setbu v zrnu každého druhu“. Zásoba
na špýcharu sesypaná zapůjčila se každoročně důvěryhodným rolníkům poddaným,
kteří na zimu a na jaře vypůjčená semena po výmlatu vrátili špýcharu i s úrokem v zrnu.
Kontribučenský špýchar nalézal se na Louníně a byl špýcharem poddaných
statku tmaňského. Kdy byl zřízen, se přesně neví, bylo to asi koncem 18. století. Na
špýchar sypali poddaní rolníci ze Tmaně, Lounína, Málkov a Matěj Macourek
z Koněprus. (Již za Trmalů patřil pod kostelní podací u sv. Jiří jeden poddaný
z Koněprus.) Podle výkazu sesypaného obilí kontribučenského byli to z Tmaně tito
rolníci: vdova Jankovská č. 34, František Ježek č. 17, Jan Horáček č. 31, Šimon
Růžička č. 22, Vojtěch Svoboda č. 18, Josef Fiala č. 16, Josef Ježek č. 45, Josef Škoda
č. 40, Šimon Svoboda č. 28, Antonín Macourek č. 27, Matěj Svoboda č. 25, Josef
Veselý č. 20, Václav Holeček č. 19 a Jan Kolář č. 33.
Pátou postní nedělí je neděle zvaná „Smrtná“ nebo také „Smrtelná“. V ten den vynášeli lidé ze vsi
slaměnou „smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku“, loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o
slaměnou figurku, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do vody, zpět do
vsi se vraceli se zeleným stromkem a chodili od domu k domu, přičemž si hlasitě prozpěvovali.
3
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Ve zmíněném výkazu je u jednotlivých rolníků uvedena výměra polí a výnos
snížený o třetinu „odraženou na úhor“. Znamená to tedy, že ještě koncem 18. století
byl u nás běžný trojpolní systém hospodaření. Jsou tam též uvedeny ceny obilí za
měřici, a sice pšenice 2 zl. 88 kr., žito 2 zl. 8 kr., ječmen 1 zl. 44 kr. a oves 96 kr.
Sesypané obilí bylo zákonitým příslušenstvím orné půdy jmenovaných usedlostí.
Špýchar spravován byl výborem a jmění jeho každoročně zvětšovalo se o úroky
v zrnu z půjčených semen zaplacené. Přebytky po zapůjčení semen zbylé každoročně
se prodávaly a stržené peníze ukládány u cís. král. berních úřadů.
Napoleonské války na počátku 19. století přinesly velké utrpení prostému lidu.
K zvýšení příjmů povolil císař František I. dne 25. října 1803 městu Berounu čtvrtý
výroční trh na středu po sv. Petru a Pavlu. V letech 1813–1815 musel Beroun
ubytovávati, živiti a senem i slámou opatřovati vojsko, čímž velice zchudl. V Berouně
se projevil hlad a nemoci. V roce 1814 byla tam úmrtnost tak velká, že bylo
zapovězeno zvonit umíráčkem. Téhož roku živil Beroun množství ruských kozáků.
V zámožnějších rodinách mívali na oběd 40–50 mužů. V roce 1840 byl položen
základní kámen pro stavbu nového kamenného mostu přes Berounku. Velkými
povodněmi byl Beroun postižen v letech 1815, 1819, 1820, 1824, 1827 a 1847.
Cholera se v Berouně objevila v letech 1831 a 1836.
Tmaňské panství bylo v roce 1824 spojeno se statkem suchomastským a
držitelem byl doktor práv A. C. Mudroch. Ale již v roce 1848 držel Ant. C. Mudroch
pouze tmaňské panství, ke kterému patřila Tmaň, Lounín, Málkov a Slavíky.
Suchomastské panství sestávající se ze Suchomast, Bykoše, Borku a Vinařic držel
Vilém Novák.

autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 13. DÍL
Travnatka
Dnešní fotografie nejsou zrovna z nějaké dávné historie. První tři snímky jsou z 28. dubna
2007 – jsou tedy necelých 13 let staré.
Přesto se domnívám, že do jisté míry zaujmou nejen současné obyvatele okolí Travnatky, ale
i ostatní tmaňské obyvatele.
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Komentář k snímkům je v podstatě zbytečný. První dva znázorňují levou a pravou stranu
bývalé polní cesty ze Tmaně k Lounínu, třetí snímek ukazuje celek.
Na posledním snímku ze 7. listopadu 2019 je vidět, jak podstatně se Tmaň v této části během
necelých třinácti let změnila.

autor František Procházka
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Z DĚNÍ V OBCI…
ANETA ŠPAČKOVÁ HVĚZDOU ČESKÉ DVANÁCTKY
Do Hitparády Českého rozhlasu 2 byla před 15ti týdny nasazená písnička naší
rodačky Anety Špačkové – Neměnná, jejíž vydařený videoklip již pravděpodobně viděl
každý z Vás. To, že se tato písnička objevila v hitparádě, se sama Aneta dozvěděla
od své učitelky herectví Michaeli Dolinové. Byla nejen překvapená, ale i plná obav, zda
a jak dlouho se její písnička v soutěži
udrží. Tři nejhůře postavené písně
v žebříčku totiž střídají každý týden tři
novinky.
Ani ve snu ji však asi tehdy
nenapadlo, jaký úspěch bude v této
hitparádě slavit ! Dne 12.7. převzala
v rádiu osobně od Martina Hrdinky
ocenění České dvanáctky, které se
uděluje po 12ti týdnech úspěšné
účasti
v této
hitparádě.
Tímto
oceněním
se
dostala
písnička
Neměnná také do playlistu rádia a je
zde nyní hrána pravidelně.
Nezůstalo však jen u tohoto úspěchu. Z výše uvedených 15ti týdnů účasti, bylo
plných jedenáct vítězných. Zásluhou svého pěveckého hlasu, ale i zásluhou vašeho
mobilního hlasování, za sebou nechává Aneta v žebříčku mnohá slavná jména a nyní
již zbývá onen pomyslný poslední krok k tomu, aby se stala držitelkou „platinové
dvanáctky“. Toto ocenění získává pouze ten zpěvák, kterému se v soutěži podaří
obsadit v žebříčku 12x první místo. Toto ocenění dostali zatím jen dva zpěváci, Ewa
Farná a Martin Chodur. O to, aby se tím třetím v řadě stala právě Aneta, se můžeme
nyní postarat my všichni, kteří jí fandíme…
Stačí tedy jen málo, a to do této středeční půlnoci (5.8.) odeslat na telefonní
číslo 900 11 03 sms s textem HIT 1 (cena jedné sms je 3,- Kč) a pak se jen těšit, že
v neděli odpoledne bude tou vítěznou písní opět Neměnná.
A co na to sama Aneta ??
Milí Tmaňáci,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za podporu, hezká slova, která mě od
Vás vždy potěší a také za hlasování do Hitparády Českého rozhlasu 2. Opravdu si
toho moc vážím a díky Vám jsem neskutečně šťastná.
Děkuji, děkuji, děkuji…!!!
Brzy se můžete těšit na mou druhou píseň od stejného skladatele Karla Peterky
ml., která se jmenuje Anděl, ale také na píseň od Viktora Dyka. Těším se na Vás na
vánočním koncertě.
Vaše Aneta
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v srpnu 2020 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 22. srpna 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 sobotu 15. srpna 2020 od 13:30 hodin - s rozloučením s Josefem Krumphanzlem
v neděli 23. srpna 2020 od 16 hodin
v neděli 9. srpna 2020 se bohoslužba ve Tmani nekoná, členové Náboženské obce
ve Tmani se účastní Letní slavnosti ke slavnostnímu otevření rekonstruovaného areálu
Husova sboru v Rakovníku s bohoslužbou, kterou slouží pražský biskup David.
6. července 2020 jsme si připomněli i na Letním táboru Světlušek Mistra Jana Husa,
nejen při plnění úkolů, ale též při setkání u pomníku Mistra Jana Husa z roku 2015,
kde nás přivítala místní farářka Církve československé husitské Hedvika
Zimmermannová.
10. července 2020 navštívily děti během Letního tábora Světlušek Legiovlak v České
Lípě. Děkujeme za setkání i prohlídku připravenou speciálně pro nás i krásné dárky,
které si děti krom vědomostí odnesly za své aktivity.
Krásné srpnové dny a mnoho Božího požehnání všem.
Budete-li chtít navštívit Sbor Jiřího z Poděbrad i v jiný den než při bohoslužbě,
napište na mail jana.jeska@seznam.cz nebo volejte na 602 766 899.
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Dětské centrum Světlušky
Dětské centrum Světlušky děkuje Obecnímu úřadu ve Tmani za poskytnutou
dotaci na Letní tábor Světlušek, který se uskutečnil od 2.7. do 11.7. 2020 ve Sloupu v
Čechách. Děkujeme také Sboru dobrovolných hasičů za dopravu dětí na tábor a zpět.
Děkujeme také Diecézní radě Církve československé husitské a všem
sponzorům z projektu Světlušky do Sloupu v Čechách, kteří se zapojili a pomohli tak
svými dary zabezpečit bohatý program našeho tábora.
Děti navštívily Mýdlárnu Rubens a zkusily si vlastnoručně vyrobit mýdlo a sadu
vlastních mýdel si odvezly domů jako dárek, jezdily na koních, ve sklárně Ajeto si
kromě exkurze vytvořily vlastní výrobky. Nechyběly výlety, bojovky a divadlo.
Je velice dobře, že i v těchto nesnadných podmínkách hrozící pandemie jsme
vše zvládli a nemuseli ukončit tábor ze zdravotních důvodů.
Děkujeme všem za podporu, vedoucím za jejich práci a přejeme dětem a
všem krásnou druhou polovinu prázdnin.
Výtvarná dílna Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani - se uskuteční v neděli
30. 8. 2020 od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00. Sraz ve Sboru Jiřího z Poděbrad
v 9:00.
Barvy, stojany, výtvarné potřeby budou k dispozici. Věk účastníků od 6 do XXX.
Přihlášení na čísle 602 766 899. Děti z DC Světlušky mají dílnu zcela zdarma, ostatní
vstupné dobrovolné s ohledem na použitý materiál.
autor Jana Šmardová

INZERCE
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny bavy, Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů, 169 -229,- Kč/ ks.
Prodej: 30.9. a 12.11. 2020
Tmaň - autobus zastávka u fary - 16.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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SPORT
NOVÁ FOTBALOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA

Jak jsme vás v předchozím vydání Obzoru informovali, vracejí se naši fotbalisté po
čtyřech letech do III. třídy. Všichni si uvědomujeme, že vyšší úroveň soupeřů sebou již
nepřinese tak častá vítězství, ale pevně věříme, že výsledky budou takové, aby se nejednalo
jen o jeden ročník ve vyšší soutěži, ale o trvalý a dlouhodobý návrat do III. třídy.
Losovací aktiv Okresního fotbalové svazu v Berouně se uskutečnil z mnohých důvodů
poprvé pouze elektronickou formou. Kromě nasazení týmů do soutěží a kompletního
rozlosování podzimní části soutěže, proběhlo také rozlosování okresního poháru, do kterého
se letos přihlásilo 15 týmů, mezi nimiž byl po několikaleté odmlce v osudí i náš tým. Právě
jemu byl při losu přiřčen „volný los“ a naše mužstvo automaticky postoupilo do 2.kola, kde
v domácím prostředí uvítá vítěze utkání Nižbor – Chyňava.
Oficiální přípravu zahajují naši hráči v úterý 4.srpna a hned nejbližší sobotu, 8.srpna
2020, od 17:00 je na programu přátelské domácí utkání proti týmu z Libomyšle.

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ TJ VČS TMAŇ - PODZIM 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

23.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
4.10.
10.10.
18.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.

NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

17:00
14:00
17:00
14:00
16:30
13:30
16:00
13:00
15:30
12:30
14:00
13:30
10:30

VENKU MOŘINA
DOMA ÚJEZD
VENKU PODLUHY
DOMA PRASKOLESY
VENKU ZADNÍ TŘEBAŇ
DOMA OSEK
VENKU HUDLICE
DOMA HÝSKOV
VENKU BROUMY
DOMA VŠERADICE
VENKU KOMÁROV B
VENKU HOSTOMICE
DOMA LODĚNICE B
Jaromír Frühling
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou srpnu 2020 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

1. + 2. 8. 2020

MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Veronika Kalinová
Beroun, Holandská 123
MUDr. Zdeněk Karel
Beroun, Třída Politických vězňů 40
MUDr. Václav Krůta
Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Miloslav Neužil
Cerhovice, Na Blížce 175

728 349 403

8. + 9. 8. 2020
15. + 16. 8. 2020
22. + 23. 8. 2020
29. + 30. 8. 2020

728 961 496
311 746 414
311 625 901
311 577 559

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V srpnu 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 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.
Dále nabízíme ovocné stromy v kontejnerech za 280 Kč (jabloně, hrušně, meruňky,
broskve, třešně).
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do
75 l a za příznivé ceny, 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 4. srpna 2020.
Cena výtisku 5 Kč
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