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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Milí spoluobčané,
Máme zde září, jehož první den patřil opět po dlouhé době všem školákům. Na
jejich letošní prodloužené prázdniny budou dozajista vzpomínat nejen oni, ale
především jejich rodiče. Všichni si jistě přejeme, aby žáci vydrželi ve škole podle plánu
celý rok a s co nejmenšími omezeními. Velkým dnem bylo první září především pro
naše prvňáčky, kteří ho zažili zcela netradičně, z „covidových“ důvodů v tělocvičně. Již
následující den se ale vydali do svých lavic ve třídě a postupně si zvykají na nový režim
plný zážitků a objevování mnoho nového.
A protože „covidové“ omezení nás obralo o tradiční červnový Dětský den, měli
jsme v úmyslu, nahradit ho poslední srpnový víkend „Zamykáním prázdnin“, jehož
součástí mělo být i večerní letní kino. Bohužel srpnové vrtochy počasí a nevalná
celodenní sobotní předpověď nás donutili k tomu, tyto akce odložit, což se nakonec
ukázalo jako rozumná varianta. Nezbývá než doufat, že náhradní termín, 12.září 2020,
k nám bude co se týče počasí shovívavější.
Poslední srpnové pondělí se sešlo naše zastupitelstvo k pravidelnému
veřejnému zasedání zastupitelstva obce Tmaň. Pro ty, kteří se zasedání nezúčastnili
a zajímají se o aktuální dění v obci, uvádím níže zápis z tohoto jednání.
Všem přeji co nejkrásnější září a rodičům mnoho a mnoho trpělivosti při návratu
jejich dětí do škol.
starosta obce
Zápis č. 3/2020
z Veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 31.8. 2020 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončilo ve 20:30 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů
bylo přítomno všech 15 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání. Zasedání se zúčastnilo 11 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.
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: 15
proti: 0
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zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
Zahájení
Organizační záležitosti
Kontrola z minulého VZZO a zpráva kontrolního výboru
Zpráva z finančního výboru
Zpráva z činnosti Rady obce
Schválení rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP (Dešťovka)
Schválení rozhodnutí o přidělení dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova
(Hřiště Na Boru)
8. Schválení rozhodnutí o přidělení dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova
(Dětský prvek – Nové Sídliště)
9. Rozpočtové opatření č. 7
10. Ostatní
11. Diskuse
12. Závěr a usnesení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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: 15
proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Tmaň 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.
Schválení rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP (Dešťovka)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Operačního programu životního prostředí č. 11531 na akci: Objekty OÚ Tmaň, hospodaření
s dešťovou vodou.
Hlasování o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
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Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 7.
Schválení rozhodnutí o přidělení dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova (Hřiště
Na Boru)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na akci: „Víceúčelové hřiště v lokalitě Na Boru“.
Hlasování o přijetí dotace z rozpočtu SK a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 8.
Schválení rozhodnutí o přidělení dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova (Dětský
prvek – Nově Sídliště)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na akci: „Nákup a montáž dětského herního prvku v lokalitě Nové
Sídliště“.
Hlasování o přijetí dotace z rozpočtu SK a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2020 bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu 9.
Rozpočtové opatření č.7
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň schvaluje rozpočtové opatření č.7 v předloženém znění.
Hlasování o rozpočtovém opatření č.7
Pro: 15
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2020 bylo schváleno všemi hlasy.
K bodu 10.
Ostatní
A.

Zámek – aktuální stav

Starosta obce seznámil zastupitele s aktuálním stavem zámku a s probíhajícími jednáními
s potencionálními zájemci o jeho koupi. Následně přečetl zastupitelům vyjádření společnosti
Senlife s.r.o. o zájmu firmy vybudovat v dané lokalitě Dům pro seniory.
p. Kopačka:
p. Pavlásek:

- dotaz na lůžka, jak zajistit, aby byli pouze pro důchodce
navrhl na radě pracovní schůzku ZO, kde by bylo probráno, co
prohlášení (usnesení č. 14) přesně obnáší
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p.Sakáč:

zdá se, že se jedná o převážně komerční pobyty, firma má podnikatelský
záměr, který nemusí být naplněn
- při předání v 90. letech byl zámek v perfektním stavu, přikláním se k využití
objektu zámku dle představeného zámyslu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tmaň bylo seznámeno s písemným vyjádřením společnosti Senlife s.r.o.
o zájmu odkoupení zámku a jeho přilehlých prostor od současných majitelů a konstatuje,
že představený zámysl jeho budoucího využití na Domov pro seniory není v rozporu
s navrhovaným územním plánem obce ani s představami obce o jeho budoucím využití. Ostatní
náležitosti jsou předmětem jednání.
Hlasování o představeném zámyslu
Pro: 12
proti: 1

zdržel se: 2

Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno dvanácti hlasy, jeden byl proti a dva se zdržely.
B.

Vodovod Koněprusy

Bylo vyvěšeno „Zahájení stavebních prací“
Bylo provedeno několik změn na původní trase, Obec Tmaň proto bude také vyžadovat změnu
trasy mimo Sběrný dvůr obce, z důvodu stávajících objektů v areálu. Stejně tak bude znovu
žádat o seznam majitelů pozemků, kteří doposud nedali souhlas.
C.

Kamerový systém

Starosta obce navrhl pracovní jednání zastupitelstva na den: 9.9.2020 od 17 hodin.
D.

Změna předsedy kulturně sociální komise

Návrh usnesení:
Na žádost pana Josefa Sakáče souhlasí zastupitelstvo obce Tmaň z časových důvodů
s ukončením jeho předsednictví v kulturně sociální komisi a zároveň souhlasí s jeho návrhem
zvolit novým předsedou kulturně sociální komise dosavadní členku komise Ing. Martinu
Ježkovou.
Hlasování o volbě nového předsedy kulturně sociální komise
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 15/2020 bylo schváleno čtrnácti hlasy a jeden se zdržel.
Předsedkyní kulturně sociální komise se stala Ing. Martina Ježková.
K bodu 11.
Diskuse
Dotaz občana: Na území obce Lounín dochází v objektu, který leží uprostřed zastavěné obce
k přeměně plastů na ropný produkt, která probíhá pod teplotou 400°C při níž se domnívám,
unikají nebezpečné látky do ovzduší). Stavba využívána v rozporu s územním plánem.
Mohla by obec v tomto případě nějak zasáhnout?
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p. Frühling (starosta): podejte písemný podnět, zahájíme šetření.
K bodu 12.
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 ve 20:30 hod.
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
Roman Sudík
Zdeněk Vinš

10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

Schváleno

Schváleno

Schváleno

Schváleno

Schváleno

Schváleno

15
0
0
15
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

15
0
0
15
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

15
0
0
15
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

15
0
0
15
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

12
1
2
15
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
Z
Z
A
A

14
0
1
15
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Z
A
A
A
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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 devatenáctého do současnosti …
Minulý díl vyprávění o tmaňské historii jsme zakončili konstatováním, že
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.
Antonín C. Mudroch nám zanechal po sobě stavbu, kterou obdivujeme i dnes –
nechal postavit kapli sv. Blažeje na Koukolově hoře.
Koukolova hora – 470 m n.m., významný vrchol v těsném sousedství obce.
Přestavuje významné biocentrum, a přestože není součástí chráněné krajinné oblasti
Český kras, z přírodovědného hlediska si zasluhuje naši pozornost a je významná také
z geologického hlediska. V její vrcholové části jsou staré lomy odkrývající vrstevný sled
nejnižšího devonského stupně Lochkovu, který zde má specifický vývoj. Jedná se o
facii kotýzských vápenců s vlivy sedimentace vápenců radotínských, takže je tu
výjimečná směs nálezů zkamenělin obou facií. Nachází se zde převážně lilijice a
trilobiti (například Warburgella rugulosa rugosa). Lom sloužil jako pomocná referenční
lokalita při mezinárodním vymezení hranice mezi silurem a devonem. Ve starých
stěnách lomu jsou odkryty krasové jevy (malé jeskyně, rozšířené krasové pukliny a
dutiny). Koukolova hora je pozoruhodná i z biologického hlediska, zvláště botanického.
Na jejich stráních roste řada chráněných teplomilných rostlin. Louky a skladní výstupy
oživuje koniklec luční načernalý, rozchodník bílý a ostrý, devaterník penízkovitý a
hvozdík kartouzek. Na hranici lesa nalezneme sasanku jarní. Na severních svazích
roste lilie zlatohlavá a náprstník velkokvětý. Z keřů jsou na jižních stráních zastoupeny
hlohy, růže, muk obecný a skalník celokrajný. Z fauny jsou zde hojní především motýli
(okáči, vřetenušky) a sarančata. Z nižších obratlovců se vyskytuje zvláště ještěrka
obecná. Z ptáků jsou typičtí především pěvci a dravci (poštolka obecná, káně lesní).
Koukolova hora je součástí naučné stezky Koukolova hora – Kotýz.
V knize Antonín a Podlahy Posvátná místa království Českého vydané v roce
1908 v části věnované Vikariátu Berounskému se dočteme o kapli sv. Blažeje na
Koukolově hoře tato slova:
„Od Tmaně k severozápadu spatřujeme vysoký zalesněný vrch zvaný
Koukolova hora a na něm zdá se nám, jako bychom viděli zříceniny nějakého hrdu
s okrouhlou věží. Přijdeme-li však blíže, shledáváme, že jest to veliká polokruhová
kaple výklenková, zbudovaná na vysokém útesu skalním v bývalých lomech. Kaple ta
vystavěna byla roku 1832 doktorem Antonínem Karlem Mudrochem, tehdejším
majitelem panství Tmaňského. Ve výklenku na omítce bývala namalována obrovská
postava žehnajícího sv. biskupa Blažeje. Z obrazu toho zbyly jen nejasné obrysy
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roucha, žehnající pravice a levice s berlou. Do omítky vyryta početná jména
návštěvníků. Kaplička vystavěna jest z cihel a lámaného kamene. Výklenkem
obrácená jest směrem k Tmani. Z výšiny, na níž kaplička stojí, otevírá se na všechny
strany rozkošná vyhlídka.“
Svatý Blažej patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených
informací o něm je poskrovnu. Jisté je, že žil ve 3. století a byl biskupem
v maloasijském městě Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku). Měl velké
lékařské znalosti, kterých používal, aby co nejvíce pomohl lidem jemu svěřených i
jejich zvířatům. V roce 313 vydali císařové Konstantin a Licinius v Miláně prohlášení,
že křesťané mají úplnou svobodu. Licinius to však nedodržel a v Sebastě jeho
místodržící Agricola dál pronásledoval křesťany. Blažej uprchl z města na horu
Aegeus, kde žil v modlitbách a jeho společností byla lesní zvěř. Jednou honili lovci
divokou zvěř a během lovu našli úkryt v Blažejově jeskyni. Blažej byl zajat, odvlečen
do žaláře a zde byl strašlivě mučen. Jedné ženě vlk odnesl vepře. Řekla to Blažejovi,
on se pomodlil a ženě se podařilo dostat vepře zpátky. Za to mu pak nosila do vězení
svíčky. Když Blažej odmítl obětovat bohům, rozdrásali jeho tělo železnými hřebeny a
pak vedli na popravu. Provázelo ho prý pět zbožných žen, které byly spolu s ním
později sťaty jako křesťanky. Cestou na popravu přistoupila k Blažejovi vdova
s polomrtvým chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. Světec na něj vložil ruce,
pomodlil se a dítě se hned probralo a uzdravilo se. Proto se v den svatého Blažeje
uděluje požehnání dvěma zkříženými svícemi slovy: „Na přímluvu svatého Blažeje,
biskupa a mučedníka, uchovej tě Bůh ode vší choroby hrdla a od kteréhokoli jiného
zla.“ Blažej byl sťat roku 316. Je patronem proti krčním bolestem nebo proti kašli,
stavebních dělníků, zedníků nebo lékařů. V českém kalendáři je svatého Blažeje dne
3. února.

Pamětní list pro účastníky XV. ročníku „Loučení se zimou na Koukolově hoře”
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Ve dvacátém století stavba i přes určité opravy ve třicátých letech chátrala a
v osmdesátých a devadesátých letech hrozilo její zboření, neboť začala být
nebezpečná pro své okolí. Zastupitelstvo obce Tmaň se rozhodlo získat stavbu na
katastru obce do svého vlastnictví. Po dlouhých a náročných jednáních na
nejrůznějších úřadech se to konečně v roce 2008 podařilo a tím se otevřela cesta ke
shánění projektu na její obnovu a dotaci na opravu. Tyto snahy byly korunovány
úspěchem – z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky se podařilo získat dotaci
ve výši 400.000,- Kč a k tomu bylo doloženo 600.000,- Kč z rozpočtu obce – a tak bylo
možno během XV. ročníku turistického srazu „Loučení se zimou na Koukolově hoře“
v sobotu dne 13. března 2010 předat opravenou kapli sv. Blažeje turistické veřejnosti.
Pořadatelem XV. ročníku turistické akce „Loučení se zimou na Koukolově hoře“
byl odbor turistiky Tělovýchovné jednoty Sokol Králův Dvůr společně s Obcí Tmaň.
Slavnostní akt předání zrekonstruované kaple sv. Blažeje turistické veřejnosti, proběhl
v 11:00 hodin dopoledne. K přítomným promluvil nejprve starosta obce Tmaň pan
Antonín Plátěnka a o historii kaple sv. Blažeje a o Koukolově hoře pohovořil kronikář
obce pan Jaroslav Horáček. Slavnostní posvěcení kaple provedl P. Zbigniew
Ponichtera z Římskokatolické farnosti Žebrák, kam Tmaň územně patří.
Koukolova hora se tyčí nad osadou Slavíky, a to je ideální příležitost nahlédnout
do její historie, kterou nám zaznamenal Václav Krejčík v XII. kapitole Záhady kolem
Slavík svého díla Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí.
„Dnes již nemáme možnost odhalit ani objasnit celou řadu důležitých a
zajímavých historických událostí. Snad někdy v budoucnu, pokud budou zveřejněny
listiny dalších archivů, bude možno zjistit další údaje, ale přesto mnohé zůstanou již
navždy ztraceny.
Jednou z takových nevysvětlitelných záhad jsou pro mne Slavíky. V „Monografii
Hořovicka a Berounska“ vydávané před válkou péčí učitelů okresu hořovického, jsem
se o Slavíkách dočetl:
„Kdysi tu stávala ves zvaná Vesec, která roku 1336 patřila s panstvím
smolotelským ke Karlštejnu. Roku 1557 koupil Jan z Valdštýna od Ferdinanda II.
s točnickým zbožím již pustou ves Vesec, která pak docela zanikla.“
Dále bylo uvedeno na jiném místě v „Monografii“ o zaniklých osadách:
„V době husitské zanikly Vyšebohy u Chodouně. Osada Vesec stávala
v místech, kde jsou dnes Slavíky a Litohlavy bývaly malá osada v okolí nynějšího místa
v Litohlavech. Obě tyto vsi se připomínají v roce 1557 jako pusté v majetku Jana
z Valdštýna, který je koupil s točnickým zbožím od Ferdinanda II. (Sedláček VI, 160)“
Tvrzení, že v místech dnešních Slavík bývala osada Vesec, se mi zdálo být
hned od počátku neuvěřitelné, a proto při vyhledávání zpráv o Tmani jsem si pozorně
všímal i zmínek o Vesci, Vestci, Vescích a Smolotelech.
První zmínka o Slavíkách je mi známa z roku 1590, kdy „Wiska Slawiky“ patřila
k tvrzi Tmaň. Je to o pouhých 33 let později, než Jan z Valdštýna koupil pustou ves
Vesec a Litohlavy. Domnívám se, že po tak krátké době by Slavíky měly zase původní
jméno Vesec nebo by zůstal alespoň nějaký katastrální název, upomínající na Vesec,
podobně jako do dnešní doby je známo místo „Na Vyšebohách“ za Lejškovem. Stejně
tak jméno Koukolovky, které je o 100 let starší než zmínka o koupi Vesce, se dosud
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užívá. Název Litohlavy se v našem okolí též vyskytuje, jsou však ještě Litohlavy 4 km
na sever od Rokycan.
Ještě se musíme pozastavit u případné souvislosti jména Vesec s katastrálním
názvem „Ve vescích“ u tmaňského kostelíka. Domnívám se, že tu nejde o žádnou
souvislost a že název „Ve vescích“ připomíná pouze místo, kde od starodávna stávala
ves, která i s kostelíkem měla již na počátku 14. století jasné jméno Tmaň.
Nyní se podíváme, co nám o této „záhadě“ říkají archivní záznamy, které znám.
V „Monografii“ se pisatel odvolává na dílo prof. Augusta Sedláčka „Hrady a zámky a
tvrze království Českého“, díl VI., str. 160. Profesor Sedláček tu rozhodně netvrdí, že
Vesec stával v místě dnešních Slavík, ale uvádí:
„Smlouvou z 23. 4. 1557 prodal král Ferdinand Janovi z Valdštejna na Peruci
zámek Točník s pustým zámkem řečeným Žebrákem, a k tomu tyto dědiny: město
Žebrák, městečko Cerhovice, se dvorem poplužním tu u Žebráka, dvůr poplužní u
Berouna, řečený Králův Dvůr, dvůr pustý u Cerhovic a druhý u vsi Hředel s vinicí u
Berouna s desátky viničními z vinic okolo Berouna, s platy v Berouně na masných
krámech a mlýnech, vsi Zdice, Chlustina, Hředly, Vranovice, Trubín, Černín, Chodouň,
Záluží, Bavoryni, Sedlec, Zahořany, Rájec, Trubskou, Bublov (snad Kublov),
v Broumích jednoho člověka, Drozdov, Třenici, Nesvačily, Bzovou, Březovou, Tlustici,
Olešnou, 3 člověky v Újezdě, 2 ve Rpetech, 2 v Jivině, vsi pusté tyto: Lhotu, Bělíčko,
Litohlavy, Zábdiší, Vesec, v Řeži mlýn pustý, ve vsích Hodyni, Louníně, Bykoši, Levíně
pustiny s platem na horách železných řečených na Svaté a na hamru ležícím nad
Královým Dvorem.“
Jde tedy o statky roztroušené na poměrně velkém území a k tvrzení, že Vesec
byl v místě Slavík, vedla si ta okolnost, že jsou dále uvedeny Litohlavy, které se
umísťují poblíž Králova Dvora.“
Z uvedeného textu vyplývá, že napsat historii Slavík není zrovna nic
jednoduchého a existuje tam množství bílých časových míst, která již asi nikdy
neodhalíme. To nám však nebrání vrátit se do současnosti a připomenout si, že v roce
2002 vznikla Naučná stezka Koukolova hora – Kotýz, která začíná v osadě Slavíky,
poté vystupuje na vrchol Koukolovy hory, a po opětovném sestupu z hory a přesunu
do obce Havlíčkův Mlýn vystupuje příkrým srázem kolem skalního útvaru Axamitova
brána na temeno Kotýzu, kde končí. Odtud je možno pokračovat k vrchu Zlatý kůň
s Koněpruskými jeskyněmi. Její délka je cca 4 km.
Je to zajímavá procházka nabízející překrásné pohledy na krajinu a
dokazující, že Tmaň a její okolí je v každém ročním období opravdu to nejlepší
místo k bydlení.

autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 14. DÍL
Rok 1940_- Úpravy tmaňské návsi
Rok 1940 byl poměrně významným rokem pro tmaňskou náves. Obec rozhodla zřídit v prostoru návsi
kanalizaci s vyústěním do Veského rybníku, okolí školy a ulici vydláždit žulovými kostkami, podél
domů zřídit chodníky a nakonec vysázet ozdobné javory.
Práce prováděla firma Štěrba z Berouna, v dubnu již byla celá náves včetně nejbližšího okolí školy
rozkopaná. Náklady na kanalizaci a dláždění činily 210.000 Kč - 10 % z toho platila obec, zbytek doplatil
zemský výbor. Zřízení chodníků platili na základě dohody s obcí z větší části majitelé přilehlých
veských domů (v celkové výši 6874 Kč), zakoupení stromů hradilo Národní souručenství. Výsadbu
čtyřiceti okrasných javorů prováděli – podle zápisu v obecní kronice - tmaňští penzisté – zahradníci
Václav Macourek a František Hříbal za pomoci školních dětí a jejich učitelů.
Na přiložených fotografiích převážně z rodinného archivu Bohumily Douskové - Pešicové je ve
zkratce zachyceno, jak to vlastně tenkrát probíhalo.
Kvalita snímků není bohužel dokonalá – od doby jejich
zhotovení přece jen uplynulo již 80 let, zaostření a
expozice na poměrně malých originálech nebylo rovněž to
pravé ořechové. Takže buďte shovívaví – i tahle podoba mi
dala dost práce.

Na prvním snímku je zachycena tmaňská škola v některém dnu kolem 20. dubna, tedy v době, kdy
nacistický vůdce Adolf Hítler slavil narozeniny, v den, kdy musely být na všech budovách vyvěšeny
hitlerovské vlajky s hákovým křížem.
Díky snímku můžeme spatřit i moment, kdy byla celá náves včetně okolí školy rozkopaná před
pokládáním kanalizačního potrubí a před vydlážděním. Na návsi to zcela jistě vypadalo hodně
podobně.
Na vedlejším snímku je kanalizace zřejmě již uložena a zasypána. Snímek ukazuje dlaždiče při
pokládání žulových dlažebních kostek. Začínali u rybníka a končili v okolí školy. Podle oblečení to bylo
v některém z letních měsíců.
Souběžně s dlážděním ulice probíhalo i zřízení chodníků.
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Následující čtyři fotografie ukazují sázení okrasných javorů v nově zřízených chodnících.

Na posledním snímku jsou zleva František Hříbal, polní hajný Ondřej Kozler se svým oblíbeným psem
Rekem, Václav Macourek a tehdejší starosta obce Josef Špaček. Tenhle stromek byl sázen před školou,
přibližně v místě kde dnes stojí pomník padlých.

autor František Procházka
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a aktuální informace najdete na
webových stránkách – 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

Základní škola
V úterý 1. září 2020 byl zahájen nový školní rok 2020 / 2021 tak trochu netradičně.
Pro nepřízeň počasí a vzhledem k dané situaci se slavnostní přivítání nových prvňáčků,
kterých se dostavilo celkem 21, uskutečnilo v tělocvičně ZŠ. S úsměvem je očekávala
jejich třídní paní učitelka Marcela Závorová, která se na všechny své nové žáčky moc
těšila. A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče, všechny přivítala také ředitelka školy paní Růžena Kybikásová, starosta obce
pan Jaromír Frühling, zástupce akciové společnosti Vápenka Čertovy schody paní
Pavla Kovačíková, za Školskou radu pan Josef Sakáč a za MSH Tmaň pan Antonín
Plátěnka. Všem děkujeme za jejich milá slova i malé dárečky. Prvňáčkům přejeme, ať
se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať jsou
bezva parta. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a hlavně mnoho radosti ze svých dětí.
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Mateřská škola
Školka začíná !
Po dlouhé době jsme s radostí a nadšením opět přivítali všechny děti v naší
školce, které se už moc těšily na své kamarády. První den paní ředitelka popřála nám
všem krásný a úspěšný školní rok. Nové děti si našly své kamarády, seznámily se
s prostředím naší školky a společně jsme si užili den plný her a zábavy. Druhý den na
děti čekal kašpárek s pohádkou „O Koblížkovi‘‘. S Koblížkem jsme si pak zazpívali
několik písniček a pohráli si s maňásky.
Naši předškoláci se mohou od 8. září těšit na kurzy plavání v Berounském
aquaparku Laguna, kam budou jezdit pravidelně každý týden.
Dne 16. září se za námi vypraví Katka a Gábina se svým ptáčkem Oskárkem
a hudebně zábavným představením pro děti.
Podle počasí bychom se také rádi v září vypravili s dětmi na ekovycházku
do Lipek, a užili si hezké dopoledne v přírodě.
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Z DĚNÍ V OBCI…
I TACÍ JSOU BOHUŽEL MEZI NÁMI !!!
Tisková zpráva Policie České republiky (Územní odbor Beroun)

Pouze dvě štěňata přežila
BEROUNSKO - Pomozte najít pachatele, který zapříčinil uhynutí zvířat.
Ve čtvrtek 20. srpna 2020 přijali berounští policisté oznámení od sedmatřicetiletého muže,
týkající se nálezu šesti opuštěných štěňat, kříženců, a to v příkopu u polní cesty, nedaleko
odpočívadla, v místě zvaném „ Pěticestí „, v katastru obce Tmaň. Dvě mláďata nalezl již
uhynulá, pro čtyři další zajistil převoz do útulku.
Případem se ihned po nahlášení začali zabývat vyšetřovatelé kriminální policie. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu „Týrání zvířat“, ve smyslu
ustanovení § 302 TZ, kdy pachateli za tento trestný čin hrozí až šest let za mřížemi.
K případu bylo dále zjištěno, že čtyři přeživší štěňata, která byla v zoufalém stavu, byla
ihned po nálezu převezena pracovníky útulku
k veterinárnímu ošetření. Veterinárnímu lékaři
se podařilo dvě štěňata zachránit, další dvě
musela být s ohledem na kritický zdravotní stav,
utracena.
Vzhledem k tomu, že se provedeným
šetřením dosud nepodařilo pachatele
vypátrat, obracíme se proto na veřejnost se
žádostí o spolupráci při pátrání, neboť je velmi
pravděpodobné, že pachatel, který štěňata
odložil a opustil, se mohl na místo dopravit
svým vozidlem.
Jakékoliv informace, která by vedly
k odhalení pachatele tohoto zločinu, můžete
sdělit osobně na službu kriminální policie a
vyšetřování v Berouně, nebo vyšetřovatelku je
možné kontaktovat na telefonním čísle
974 872 478, 974 872 349.
Samozřejmě oznamovatelé mohou využít i bezplatnou linku 158.
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Report z hasičského soustředění - část první, Martina Ježková
Ano, je to tak, i letos jsme přes všechny nepříjemnosti uspořádali hasičské soustředění
v Bohutíně... Letošní rok poznamenaný "covidem" naší práci s MH moc nepřeje, jarní schůzky
i všechny soutěže v této části roku byly bohužel zrušeny, a tak jsme se sešli až v červnu, kdy
se nám podařilo uskutečnit čtyři schůzky. Červen byl zároveň zlomovým měsícem pro
rozhodnutí, zda uskutečnit hasičské soustředění. Nebylo lehké se rozhodnout, kladné ohlasy
rodičů a pozitivní přístup ze strany bohutínských nám však dodaly odvahy, a tak jsme se
rozhodli soustředění uskutečnit. Čas na přípravu byl krátký, ale o to intenzivnější. 14. srpna
jsme tak mohli odjet stavit tábor, počasí nám chvíli "hrálo na nervy", když se na obloze "honili
všichni čerti", nicméně nic z toho nebylo, a tak celá stavba tábora proběhla bez komplikací.
A jak probíhá taková stavba tábora? Začínáme na zelené louce, kam se již tradičně zaparkuje
návěs s tábornickým materiálem, který pak celý den parta nadšenců z našeho sboru vykládá
a ukládá na místo určení, staví se stany pro děti, jídelna, stany vedoucích, stožár na hasičskou
vlajku a v neposlední řadě to nejdůležitější táborová kuchyně, zázemí uskladnění vody a také
pro mytí nádobí. Jak to všechno stojí na místě můžete vidět na fotkách níže...
Všechen tento materiál je potřeba ze Tmaně dopravit až do Bohutína. Přepravu každoročně
již několik let zajišťuje Autodoprava Petr Krejčí, a to zapůjčením návěsu. Tento mobilní sklad
jako každý rok na své náklady Autodoprava přistaví v termínu konání soustředění do Bohutína
a po skončení zase zpět na Tmaň. Vzhledem k tomu, že v současné době SDH Tmaň
nedisponuje dostatečně vhodným prostorem pro skladování tábornických potřeb, zapůjčil nám
pan Petr Krejčí bezplatně návěs taktéž pro celoroční skladování těchto tábornických potřeb
v suchém a hlodavcům odolném prostředí. Nadále máme přislíbeno zapůjčení tohoto
"mobilního skladu" až do doby, než najdeme nebo vybudujeme příznivé prostory pro
skladování táborového vybavení. SDH Tmaň tímto děkuje panu Petrovi Krejčímu a firmě
Autodoprava Petr Krejčí za toto opětovné zajištění přepravy tábornického materiálu
a zapůjčení návěsu, velice si této pomoci vážíme!

Jak probíhalo samotné soustředění vás budeme informovat v dalším vydání Obzoru.
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KULTURA
NÁHRADNÍ TERMÍNY
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Oslavy 850 let se blíží…
I naše obec, stejně jako některé okolní obce slaví v letošním roce významné
historické výročí. Je to již 850 let, kdy došlo k první zmínce o existenci naší obce.
Podrobněji se o celé této historii máte možnost dočíst vždy na prvních stránkách
našeho Obzoru, s pera našeho kronikáře, pana Jaroslava Horáčka.
Samotné oslavy tohoto výročí, jejichž přípravy jsou v plném proudu, by měly
proběhnout o víkendu, ve dnech 23 – 25. 10. 2020. Kompletní program se stále
dolaďuje, ale již nyní můžeme prozradit, že obsahuje například divadelní retro
představení, maškarní zábavu nebo koncert Anety Špačkové s hvězdným českým
rockovým hudebníkem a skladatelem, Ondřejem Hejmou.
Rádi bychom, aby součástí těchto oslav bylo i setkání rodáků a přátel obce,
které by mělo proběhnout v Kulturním domě ve Tmani, v neděli 25. října 2020. Proto
bych Vás již nyní s předstihem požádal, o šíření této informace mezi svými přáteli a
známými, na které možná nemá naše obec v tuto chvíli kontakt a kteří se rádi sejdou
v kruhu starých přátel.
Pevně doufáme v to, že nám tyto oslavy nepokazí letošní nepřítel číslo 1, Covid19, který jak se zdá, je bohužel nyní opět na vzestupu a nikdo netuší, co přinesou další
podzimní dny.
Co nám však jistě ani on nepokazí, je výroba pamětních mincí určených
k tomuto výročí a tisk originálního týdenního kalendáře „Historických fotografií Tmaně“,
který vznikl ve spolupráci s panem Františkem Procházkou. Obojí by mělo být trvalou
vzpomínkou na toto významné historické datum naší obce a zakoupit si je bude moci
každý, kdo má o tento druh suvenýru na památku výročí zájem.
starosta obce
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v září 2020 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 26. září 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 12. září 2020 od 14:00 BOHOSLUŽBA + Svátost manželská
v neděli 20. září 2020 od 16 hodin BOHOSLUŽBA se křtem
V sobotu 15. srpna 2020 jsme se ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani rozloučili
s naším milým panem Josefem Krumphanzlem (v den výročí nedožité Zlaté svatby),
rodákem z Bykoše, nadšeným sportovcem a milým člověkem. Za Náboženskou obec
CČSH a za rodinu děkujeme všem, kteří přišli i těm, kdo na něj tiše vzpomněli.
Děkujeme, že jste vyprovodili vzácného člověka na jeho poslední pouti na tomto
světě.
V našich srdcích zůstane, z nich nikdy neodejde.
V sobotu 29. srpna 2020 se konalo shromáždění pražské diecéze CČSH u
památníku v Praze na Vítkově. Náboženskou obec CČSH ve Tmani zastupovali
delegáti – předsedkyně Rady starších Dita Laudová a farářka Jana Šmardová Koulová.
Srdečně zveme v den Státního svátku 28. 9. 2020 na tradiční slavnost v tmaňském
Sboru pod záštitou pražského biskupa Davida Tonzara a starosty Obce Tmaň:
➢ od 13:30 Charlotta Masaryková – komponovaný pořad historičky Marie
Neudorflové, hostem Jaroslava Kratschmerová a další
➢ od 15:00 slavnostní bohoslužba slouží pražský biskup David Tonzar,
spoluslouží vikářka Růžena Adamová a farářka Jana Šmardová Koulová
•
varhanní doprovod Stanislav Dušek
•
housle Štěpán Lauda
•
zpěv Aneta Špačková
➢ zahradní slavnost za pěkného počasí, káva + občerstvení
➢ výstava prací IV. ročníku výtvarné dílny „Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani“
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Mnoho Božího požehnání, nechť Vás Otec nebeský opatruje po všechny dny
a na všech vašich cestách.
Návštěvy Sboru Jiřího z Poděbrad, přípravy na křest, svatby, domluvy případné
pomoci, pastorace, rozloučení, posezení u kávy, rozhovory nad Biblí, výstavy,
přednášky, po domluvě mailem jana.jeska@seznam.cz nebo na čísle 602 766 899.

Dětské centrum Světlušky
Zahájí svůj provoz s ohledem na vývoj situace s Covid 19.
Děkujeme všem za pochopení a budeme se těšit v říjnu 2020 na stávající i nové
SVĚTLUŠKY.
Výtvarná dílna Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani se přesunula na pondělí
31. 8. 2020 od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 15:00. Sraz ve Sboru Jiřího z Poděbrad v
9:00. Zde se můžete seznámit s aktivitami Světlušek a prožít „BAREVNÝ
PRÁZDNINOVÝ DEN“ završený při pěkném počasí také společným piknikem.
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.
Práce budou vystaveny ve Sboru Jiřího z Poděbrad při kulturní akci a slavnostní
bohoslužbě ve Státní svátek 28. 9. 2020 .
autor Jana Šmardová
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SPORT
VSTUP DO NOVÉ SEZÓNY SE VE VYŠŠÍ SOUTĚŽI
NAŠIM FOTBALISTŮM PŘÍLIŠ NEVYDAŘIL

Naše mužstvo dospělých má za sebou první tři kola ve III. třídě OFS Beroun.
Zatímco domácí utkání proti Doubravanu Újezd (2:1) lze hodnotit jako velmi vydařené,
a vítězství, i ve značně oslabené sestavě, jako zasloužené, oba výjezdy na půdy soupeřů
skončily velmi neslavně.
V prvním kole jsme zavítali na hřiště Mořiny a výsledek 0:4 byl také tak trochu souhrou
okolností nepříznivého počasí v prvním poločase (silný vítr) a naprostou neschopností našeho
týmu vstřelit branku v poločase druhém. Co naplat, že druhých 45 minut zápasu se soupeř jen
bránil na své polovině hřiště a jen ti, co viděli utkání na vlastní oči vědí, že výsledek zdaleka
neodpovídal předvedené hře na velmi nekvalitním trávníku.
Ve druhém kole se náš tým představil poprvé v nové soutěži na domácím hřišti. Stovka
příchozích diváků viděla velmi vyhecované a bojovné utkání, s vítězným koncem na naší
straně a to i přesto, že týmu z různých důvodů, chybělo pět hráčů základní sestavy.
Třetí kolo absolvovali naši hráči tuto sobotu na půdě velmi kvalitního týmu z Podluh.
Bohužel, po solidně odehraném prvním poločase, kdy jsme byli soupeři rovnocenným
protivníkem, přišel totální kolaps hned v prvních minutách druhé půle a o výsledku bylo rázem
rozhodnuto.
Naše výsledky v číslech:
1.kolo
TJ Baník Mořina – TJ VČS TMAŇ

4:0

(3:0)

2.kolo
TJ VČS TMAŇ – Doubravan Újezd
Branky VČS: 11. Radek Fron, 60. Vladimír Kincl

2:1

(1:1)

3.kolo
TJ Sparta Podluhy – TJ VČS TMAŇ
Branka VČS: 70. František Doskočil

7:1

(1:0)

Nejbližší program našeho týmu:
Sobota 12. září od 14:00 hodin
4. kolo III. třídy OFS Beroun
TJ VČS TMAŇ – TJ Praskolesy
Středa 16. září od 17:00
Čtvrtfinále okresního kola poháru OFS Beroun
TJ VČS TMAŇ – SK Nižbor
Sobota 19. září od 13:30
5. kolo III. třídy OFS Beroun
TJ Ostrovan Zadní Třebaň – TJ VČS TMAŇ
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Tabulka naší soutěže po třech odehraných kolech:

Jaromír Frühling

Amatérský kroužek florbalu
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
chtěly bychom Vám v tomto čísle našeho Obzoru představit kroužek FLORBALU.
Kroužek se zrodil úplnou náhodou, kdy se parta dospěláků chtěla trochu hýbat.
S dospěláky chodily jejich děti a ty si postupně brali kamarády a tak se z nás stala dobrá parta.
Momentálně sdružujeme ve svých řadách 9 dospělých a 20 dětí.
Není vymezená žádná věková hranice, navštěvují nás děti od 7 let.
Scházíme se každé úterý mezi 16:30 -18:00 hod. mimo svátky a prázdniny v tělocvičně.
Rádi bychom na tomto místě také poděkovali obci, která nás podporuje a mimo jiné nám
dala dar ve výši 5.000Kč. Za peníze jsme pořídili hokejky, míčky, dresy a další vybavení.
Pronájem sálu máme také zdarma, proto od dětských účastníků nevybíráme žádné
příspěvky!! Vyžadujeme pouze obuv vhodnou do tělocvičny a pití ☺
Nehrajeme ale na profesionální úrovni, proto nečekejte žádné zápasy ani trenéry. Jde nám
pouze o pohyb a zábavu. Zároveň jsme všichni členi TJ VČS TMAŇ
Výhledově bude obec budovat u fotbalového hřiště i víceúčelové hřiště, kam bychom za
dobrého počasí rádi chodili a cvičili tak i na čerstvém vzduchu.
Bohužel kvůli covidu-19 jsme se od března nescházeli a i když za mnou děti o
prázdninách chodili a chtěli si zahrát, svědomí mi to nedovolilo a počkáme s tím ještě
celé září. Uvidíme jak se bude situace vyvíjet a začali bychom od října.
Za tým FLORBALU Tereza Cholevová a Vendula Plátěnková
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v září 2020 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

5.+6.9.2020

Dr. Leonid Mynko Beroun
Plzeňská 32/22
Dr. Jitka Karmazínová Hořovice
Komenského 49
Dr. Katarína Kurťáková Beroun
Pod Haldou 64
Dr. Anna Kovaříková Beroun
Tř. Pol. Vězňů 40
Dr. Jan Joukl Králův Dvůr
Průmyslová 614

311 513 313

12.+13.9.2020
19.+20.9.2020
26.+27.9.2020
28.9.2020

311 516 660
311 621 973
311 746 418
728 349 403

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V září 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 28. září 2020 (státní svátek Den české státnosti) 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.
• Prodáváme krmné směsi značky Versele Laga (Belgie) a Fink Nezvěstice ro králíky,
nosnice, kuřata, kachny, kachňata, krůty, koně aj. Prodej doplňků výživy a vitamínů pro
zvířata, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky,
napáječky a krmítka. Prodej krmiva a potřeb pro chov holubů.
• 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, Foltýnová Petra, Soukupová Jiřina.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 7. září 2020.
Cena výtisku 5 Kč
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