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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
to, co si nikdo z nás určitě nepřál, přišlo dříve, než jsme se nadáli...
Každodenní velký nárůst pozitivně testovaných občanů naší země, stoupající
počet nemocných, které je nezbytné hospitalizovat i narůstající počet úmrtí,
zapříčiněných virem Covid-19, donutilo naši vládu opět přijmou mnohá opatření, která
zásadním způsobem zasahují do našeho života.
Tyto zásahy nejsou sice tak zásadní, jaké jsme zažili na jaře tohoto roku, ale i
tak nám to všem mnohé věci komplikuje.
A tak nejen, že jsme následkem této celosvětové epidemie přišli letos o tradiční
Dobročinný ples, dětmi oblíbený Dětský den nebo promítání Putovního letního kina,
ale jsme nuceni odložit i tu největší kulturní akci letošního roku.
V minulém vydání našeho měsíčníku jsem vás v kostce seznámil s přípravami
a programem oslav, které jsme chtěli uskutečnit, na počest 850. výročí existence naší
obce. Program to měl být vskutku pestrý.
Od divadelního retro představení, přes maškarní bál, dny otevřených dveří ve
škole, bohatým sportovním programem na hřišti nebo setkáním rodáků v KD až po
zlatou třešinku na dortu, v podobě koncertu Anety Špačkové s hvězdným českým
rockovým hudebníkem a skladatelem Ondřejem Hejmou…to vše musíme bohužel pro
letošní rok oželet…
Neznamená to však, že bychom tyto oslavy definitivně zrušili. Budeme
optimisticky hledět na vývoj událostí kolem zákeřného viru a jen co se nám všem
společně podaří tohoto nepřítele udolat, najdeme náhradní termín a společně oslavíme
nejen vítězství nad Covidem, ale i významné jubileum naší obce.
O nových termínech těchto oslav vás budeme s dostatečným předstihem
informovat.
Přeji všem především zdraví a dostatek trpělivost při čekání na lepší časy…

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.
Lounín (1. část)
Lounín byl dle zápisů vysazen roku 1324 Heřmanem z Drahlína. S odkazem na
tento údaj to znamená, že v roce 2024 si tato osada bude připomínat 700 let od svého
vzniku. To je sedm století dějů v dobách míru i v letech válečných. Jedná se o
významné výročí v jeho historii, které by nemělo být v rychlém tempu života naší doby
přehlédnuto.
Lounín je malá osada vystavěná na jižním stupňovitém svahu vrchu Vinice
v nadmořské výšce 395 metrů nad mořem. Lounín je součástí obce Tmaň, poštovní
směrovací číslo 267 01 – pošta Králův Dvůr. Katastrální území Lounína je 2,99 km 2.
Zeměpisné souřadnice Lounína jsou 490 54´ 18 severní šířky a 140 1´ 1 východní
délky.
Osada se skládá ze vsi a Chaloupek. Domy jsou rozloženy kolem okrouhlé
návsi, v jejímž středu je rybníček. Jeho hráz je zpevněna lípami, čímž náves získala
veselý vzhled. Nad rybníčkem je malá, pumpou opatřená studánka. Na dně této
studánky bývalo sedm morových kamenů (koulí), které tam byly podle pověsti uloženy
po velkém moru. Ty bývaly při jejím čištění vyjímány a opět ukládány na její dno, aby
prý vodu chránily od morové nákazy. Později bylo morových kamenů jenom pět, dnes
jsou tam snad pouze tři.
Osada je od Tmaně vzdálena 1,2 km, ovšem díky zástavbě rodinných domků
ve Tmani Na Boru došlo prakticky ke spojení Tmaně a Lounína v jeden celek.
Z Lounína, směrem na jih, je krásný výhled na vrch Lejškov, který se po Bílé
hoře stal útočištěm evangelíků.
Na severu zdvíhá se homolovitá Koukolova hora (470 m vysoká) s kapličkou
svatého Blažeje, s vápencovým lomem a krásnou vyhlídkou nejen na Tmaň a Lounín,
ale i do celého kraje.
Na východě se naskýtá pohled na provozní areál vápenky a lomu akciových
společností Vápenka a Velkolom Čertovy schody, které jsou největšími
podnikatelskými subjekty ve Tmani.
Pohled západním směrem nabízí za bezmračného a slunečného počasí pohled
hodně daleko, až někam ke Zbirohu, případně ještě dále.
V blízkosti Lounína jsou Světice, prý pohřebiště po velkém moru. Byl zde
postaven dubový kříž, který byl v roce 1903 vyměněn za železný s kamenným
podstavcem. Mor prý přežil jediný občan, který se jmenoval Skala.
Na návsi probíhal veškerý společenský život tehdejší obce. Byl zde hostinec,
obchod a idylická vesnická kovárna. V její blízkosti stála a dosud stojí hasičská
zbrojnice a malá kaplička se zvonkem. Třikrát denně ozýval se hlas zvonku z věže
kapličky – ráno, v poledne a večer. Nejsmutněji zněl jeho hlas, když někdo zemřel,
nebo svolával-li lid k požáru. Spolková činnost se začala rozvíjet na počátku tohoto
století, kdy zde vznikl vzdělávací spolek a roku 1913 byl založen dobrovolný hasičský
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sbor, který se zasadil v roce 1926 o to, aby obětem první světové války byl postaven
na návsi pomník.
Lounín je velmi stará osada. V. Amort ve svém spisku „Báchorky a pověsti
města Berouna a okolí“ o Louníně píše: „Jest to staré místo, kde asi tam, co jest
hostinec u rybníka, stával hrad, čemuž nasvědčují zbytky zdí, které ještě dnes se tam
nalézají. Když vrazi kněžny Ludmily hrad Tetín zpustošili, vzali s sebou, uchýlivše se
sem, též některé šperky, zejména bohatě drahými kameny vykládanou šněrovačku a
jsouce zde nejisti, zakopali uzmuté věci v těch místech, kde slouha každodenně přes
to ovce honívá. Mnoho bylo těch, kdož chtěli zakopanou kořist najiti, ale žádnému se
to dosud nezdařilo. Jest prý tam též víno z Tetína zakopané.“ Tolik V. Amort ve svých
„Báchorkách a pověstech“.
Emanuel Poche ve své knize vydané v roce 1977 pod titulem Umělecké
památky Čech uvádí na Louníně jednu památku, a to kapli na návsi, a popisuje ji
následovně: pozdně barokní čtvercová se zaoblenými nárožími, lizénovým rámcem a
stanovou střechou se zvoničkou. Vnitřek sklenut plackou.
Nejbližší sousední obcí Lounína je Tmaň. Osud obou vesnic Lounína a Tmaně
byl i v následujících staletích provázán. Zda byla osada Lounín založena současně
s Tmaní západní, nedá se přesně určit. Podle zápisů byl Lounín nově vysazen roku
1324 Heřmanem z Drahlína, též z Litně zvaným, který pocházel z mocného rodu
Buzicův, jenž měl v erbu sviňskou hlavu. Dostal od vrchnosti nové „zákupní právo“ –
viz Regesta III/38 1324, dokument vysazení rychtáře Dyskrajova. Po několik desetiletí
se Lounín psal Lunyn (Lunín) a toto jméno vzniklo příponou –in od osobního jména
Lúna (Louna).
Část osady patřívala do 17. století kapitule sv. Víta, část v 15. a 16. století
k hradu Točníku, neboť v roce 1559 se dočteme „o postoupení dědictví zámku
Toczniku do vsi Laununie, ve vsi Bikossy a ves Lewinie pustiny“. Roku 1620 byl Lounín
koupen pro sirotka Václava, syna Zdeňka Trmala z Toušic (v té době na Tmani).
Ještě na konci 18. století se živila většina obyvatelstva na venkově prací
v zemědělství1.
V neúrodných létech musela „tmaňská vrchnost“ půjčovat svým poddaným obilí
k setí. Přinutila proto své poddané ke zřízení a založení kontribučenské sýpky 2 .
Zřizování takovýchto sýpek bylo nařízeno patentem ze dne 9. června 1788. V tomto
patentu se ustanovuje, „aby každý poddaný, který má ornou půdu, odváděl po tři 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“.
Takový špýchar byl založen na Louníně a sloužil pro potřeby poddaných
tmaňského velkostatku. Sesýpali do něho rolníci ze Tmaně, Lounína, Málkov a Matěj
Macourek z Koněprus. Zásoba tohoto špýcharu sloužila k zápůjčkám na setí
důvěryhodným rolníkům, kteří vypůjčená semena po výmlatu vrátili špýcharu i
s úrokem v zrnu.
Ke zrušení kontribučenského špýcharu na Louníně došlo roku 1863, kdy bylo
všechno obilí prodáno v dražbě a stržené peníze spolu s penězi spravovanými u
berního úřadu byly odevzdány nově založenému devítičlennému výboru v obnose
10.910 zl. rak., což činilo základní kapitál „Občanské (kontribučenské) záložny“ pro
Tmaň, Lounín, Málkovy a Macourkovic číslo z Koněprus. Pokladníkem po celá léta
působnosti této záložny byl Jan Skalla z Lounína.
1
2

Zemědělství obce Tmaň – 3. František Zach. OBZOR – srpen 1975.
Zemědělství obce Tmaň – 4. František Zach. OBZOR – září 1975.
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Nejstarší zprávy o Louníně v regionálním tisku pocházejí z časopisu
hospodářského spolku pro Berounsko HLASATEL, jenž vycházel 15. každého měsíce
mimo měsíc srpen. Zde jsou dva příklady:
• Soupis členstva hospodářského spolku3 pro krajinu Berounskou v měsíci prosinci
r. 1896 Členové činní a řádní – Lounín: Koutský Jos., rolník (96), Macourek
František, rolník, Roubal František, kovář (96), František Růžička, rolník (96), Skala
František, rolník, Svoboda Antonín, rolník (96), Vildt Eugen, statkář, Zykán V., rolník
(96). …
• Soupis členstva hospodářského spolku 4 pro krajinu Berounskou na konci roku
1897. Členové činní a řádní – Lounín: Koutský Jos., rolník, Macourek František,
rolník, Roubal František, kovář, František Růžička, rolník, Skala František, rolník,
Svoboda Antonín, rolník, Vildt Eugen, statkář, Zykán V., rolník. …
I nadále zůstaneme u zemědělství. Na Louníně bylo založeno jedno z prvních
jednotných zemědělských družstev na Berounsku. Takto byla tato událost
zaznamenána v Zemědělských novinách:
Lounín – V pondělí 18. dubna 1949 konal se v Louníně5 na Berounsku veřejný projev
o jednotném zemědělském družstvu. Hlavní projev o poslání jednotných
zemědělských družstev pronesl poslanec J. Havel.
Jeho projev byl místními zemědělci přijat se zájmem a diskuse se zúčastnila celá řada
občanů. V obci se založením jednotného družstva velká většina zemědělců souhlasí.
V nejbližších dnech svolá přípravný výbor valnou hromadu, na níž bude zvoleno
představenstvo jednotného družstva. Základem bude zemědělské strojní družstvo,
které bylo založeno v červnu 1948. Zemědělci použili k nákupu strojů družstva náhrady,
která jim byla vyplacena na úhradu škod, vzniklých suchem v roce 1947. Strojní
družstvo však nemá vhodnou stavbu, do níž by mohlo stroje ukrýt před nepohodou.
Na návrh Místního národního výboru v Louníně bude jednotné družstvo jednat o nájem
nebo koupi statku, jehož majitel zemřel a dědic na něm nehospodaří. Jednotné
družstvo se jistě postará, aby stroje byly brzy vhodně umístěny. Obec má od
ministerstva zemědělství slíbenou subvenci ve výši 25.000 korun na vybudování
družstevní prádelny. V nejbližších dnech začnou dobrovolné brigády připravovat
stavbu prádelny, která bude další součástí jednotného družstva v Louníně.
První smlouvy na Berounsku podepsány. JZD v obci Louníně převzalo společný
závazek.6 (vl)
Před několika dny se sešli zemědělci v Louníně na Berounsku, aby podepsali smlouvy
o výrobě a dodávce zemědělských produktů v roce 1950. Od minulého roku je jich
většina v JZD, které v letošním roce plánuje celou řadu úkolů. Akci podepsání smluv
předcházelo několik schůzí JZD, místního sdružení JSČZ a ostatních zemědělců za
účasti místních funkcionářů lidové správy a instruktorů Okresního národního výboru
v Berouně.
Téhož dne, kdy byly smlouvy podpisovány, jednali zástupci z ONV a Hospodářského
družstva s místními zemědělci o náhradním plnění za některé nedodané zemědělské
výrobky, aby k uzavírání nových smluv se každý jednotlivec, který nesplnil loňskou
výrobní a dodávkovou smlouvu, vyrovnal s povinnosti vůči státu a pracujícím v městě.
Akce náhradního plnění byla místními zemědělci v Louníně plně pochopena a
Hlasatel, číslo 11, 15. prosince 1896
Hlasatel, číslo 11, 15. prosince 1897.
5
Lounín připravuje založení jednotného družstva. Velká většina zemědělců v obci souhlasí. (jk). Zemědělské
noviny, pátek dne 22. dubna 1949.
6 Zemědělské noviny, pátek 20. ledna 1950
3
4
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dodáním náhradních produktů budou dodávkové úkoly obce splněny za rok 1949
téměř na 100 procent. Také jednotlivcům se náhradním plněním dostává značné úlevy
a vědomí, že mohli na stůl národa přispět jinou plodinou nebo zemědělským výrobkem.
Večer se pak všichni zemědělci sešli k manifestačnímu podpisu smluv na rok 1950. Po
zahájení schůze zástupcem Okresního národního výboru v Berouně Černým prohlásil
předseda JZD Lounín, že v zastoupení 20 výkonných zemědělců, kteří jsou členy
místního JZD a s jejich souhlasem, přejímá výrobní a dodávkový úkol všech těchto
zemědělců hromadně, a to podle družstevnického hesla „Co jednomu nemožno, všem
dohromady snadno.“ Tímto rozhodnutím JZD v Louníně se obec zařadila mezi
nejpokrokovější obce v Pražském kraji. Předseda lounínského JZD po podepsání
hromadného závazku prohlásil, že členové si budou navzájem pomáhat nejen
v pracovních úkolech, ale i v dodávkových povinnostech, aby je jako družstevní celek
splnili co nejlépe.
Jednotné zemědělské družstvo na Louníně existovalo do roku 1960, kdy došlo
ke sloučení do většího územní celku, jak jsme se to dočetli v okresním týdeníku Nové
Berounsko:
Lépe se nám bude hospodařit7.
Ještě před nedávnem bylo v Louníně rušno. Hovořilo se o nové organizaci MNV a
slučování družstev. Padly dva návrhy. Ten první byl pro sloučení Suchomast, Bykoše
a Málkova v jeden celek, Lounín a Tmaň v celek druhý. Druhý návrh, který vzápětí
následoval, zněl: sloučit všech pět družstev dohromady. Když už něco podnikáme, je
potřeba dívat se dál kupředu. Stejně bychom v budoucnu přikročili ke sloučení. Tento
návrh se vlastně zrodil v Suchomastech. Podrobně jsme o něm hovořili na schůzi rady
MNV v Louníně, kde byli přítomni zástupci MO KSČ, členové představenstva JZD a
náš patronátní závod KSMB. S návrhem suchomastských jsme souhlasili. Zároveň
jsme podali návrh na sloučení všech těchto pěti obcí.
Dne 21. ledna 1960 se sešli zástupci Bykoše, Suchomast, Lounína, Málkova a Tmaně
na společné schůzi v Suchomastech. Návrh na sloučení byl jednoznačně přijat.
Zároveň byla ustavena komise, která vypracuje plán organizačního zajištění. Připadají
jí i další úkoly, jako například vypracovat společný CVFP, sloučit stanovy a vypracovat
nové, správně určit rayonizaci.
Dne 26. ledna se sejdou zástupci opět. Jde o to, provést rozbor hospodaření za
uplynulý rok a důkladně se připravit na rok 1960. Nebude to lehký úkol, který nás
očekává.
Budou-li však lidé iniciativní, s dobrým poměrem ke společnému hospodaření, lze
splnit i ty nejnáročnější úkoly.
Naše sloučené družstvo bude hospodařit více než na 1300 hektarech zemědělské
půdy. Za předpokladu, že se k nám připojí i Vinařice, činila by výměra družstva 1700
hektarů. A na takovém celku lze úspěšně hospodařit. Dokonale se využije
mechanizačních prostředků, půdního fondu i hospodářských budov. Také dojde
k lepšímu rozmístění schopných kádrů.
Sídlo nového družstva bude pravděpodobně v Suchomastech. O tom všem už
rozhodnou členové těchto sloučených družstev.
(Dokončení příště.)

autor Jaroslav Horáček

Lépe se nám bude hospodařit. Jiří Slanec, vedoucí živočišné výroby JZD Lounín. Nové Berounsko, 29. ledna
1960, číslo 5.
7
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 15. DÍL
JZD Tmaň první v okresní žňové soutěži 1952
V obecní kronice píše tehdejší kronikář Bohumil Dousek:
Naše Jednotné zemědělské družstvo se umístilo v berounském okrese jako prvé. Úspěšně provedlo
všechny žňové práce, rychlé podmítky a úklid slámy a nejdříve ze všech splnilo povinné dodávky státu.
Proto bylo jako prvé vyhodnoceno a získalo slavnostní prapor. Ani soukromý sektor nezaostal a včas
dokončil žně a splnil státní dodávky. I občané si zasloužili pochvalu a dostalo se jim uznání za pomoc o
žních.
Na školním hřišti tehdy vyhrávala kapela, byly pronášeny slavnostní projevy okresních zástupců a
předsedy tmaňského MNV Stanislava Krejčíka, proběhlo předání slavnostního praporu předsedovi
JZD Václavu Lalákovi.

7

Poté se za doprovodu kapely pokračovalo slavnostním průvodem; v čele kráčeli s prapory tmaňští
svazáci, nechyběli ani představitelé tmaňského Čs. státního statku Josef Karban a Josef Špatenka.

Před dvorem se průvod zastavil a tmaňské ženy se pustily do tance.

Na závěr byl na blízkém poli symbolicky sklizen poslední panák obilí.

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
nových webových stránkách – www.skola-tman.cz
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, tel.:774 373 810, zstman@seznam.cz

Č.j.:180/20ZŠ

Ve Tmani 23.9.2020

Uzavření tělocvičny ve školním roce 2020/2021
Z manuálu vydaného MŠMT dne 24. 8. 2020 „Provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ vyplývá mnoho úkolů k zajištění bezpečného
prostředí pro žáky, děti, zaměstnance ZŠ a MŠ Tmaň.
Po dohodě se zřizovatelem školy jsme rozhodli v letošním školním roce nepronajímat
veřejnosti prostory tělocvičny, abychom minimalizovali rizika šíření onemocnění covid-19.
Tělocvična tedy nebude v provozu pro veřejnost od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.
Děkujeme za pochopení tohoto opatření.
Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka školy

9

Mateřská škola
Ve čtvrtek 10. 9. vyrazila celá školka do kulturního domu na točenou hýskovskou
zmrzlinu. Nejprve šla třída Koťátek a Sluníček, za nimi pak třída Motýlků. Každý si
poručil, jakou má rád a pak už všichni mlsali. Zmrzlina byla vynikající, a moc jsme si
pochutnali.

Dne 18. 9. se celá školka vypravila na dopolední eko-vycházku do Lipek za
skřítkem, kterému jsme splnili nejrůznější úkoly a za odměnu čekalo na děti velké
sladké občerstvení. Zvládli to i ti nejmenší.
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Ve středu 16.9. 2020 nás navštívilo hudební duo „Gábina a Katka“ s
představením "O zachráněné panně aneb řemesla na hradě". Zpívali jsme, cvičili i
tancovali. Ale hlavně…jsme drželi palce kominíčkovi, aby získal tři kouzelné klíče, a
tím vysvobodil krásnou pannu ze zajetí zlého kouzelníka.

Celé září naši předškoláci jezdí trénovat plavání do Laguny Beroun. Už mají za
sebou 4 lekce. Pokroky jsou znát a navíc si plavání děti velmi užívají.

Kolektiv MŠ
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Z DĚNÍ V OBCI…
Report z hasičského soustředění - část druhá
Jak probíhalo hasičské soustředění? Po doladění všech detailů jsme v sobotu odpoledne
čekali na příjezd dětí do tábora. Celkem přijelo 16 mladých hasičů. Po jejich příjezdu nás hned
čekal program, seznámení dětí s táborovým prostředím a s pravidly na soustředění, rozdělení
dětí do skupin na celotáborovou hru a také první výšlap do lesa pro dřevo na večerní úvodní
táborák.
Letošní rok se soustředění neslo v duchu Rytířského hasičského klání. Celotáborovka byla
zaměřená na sportovní přípravu, procvičování hasičských dovedností a orientování se
v přírodě. A tak jsme jako rytíři trénovali hasičské disciplíny, sportovní dovednosti, ale i to, jak
se chovat v, ale vlastně i k přírodě, jak se zorientovat v lese nebo také např. jak ošetřit různé
druhy zranění.
V srpnu je většinou už počasí chladnější než v červenci, letos tomu bylo ale jinak. Po úvodním
deštivém počasí nás čekaly nádherné dny plné sluníčka, kterého někdy bylo až moc, a tak se
naši mladí táborníci chodili též ochladit do místního koupaliště nebo pod proudy hasičských
stříkaček. Program jsme občas obohatili o nějakou tu „kulturní vložku“ a tak jsme se pobavili
rovněž u dostihů, rytířského turnaje na kolbišti či předváděčce šlechtěných koníků.
Jako prověrku orientace v lese byly děti vyslány též na noční výsadek, který všichni zúčastnění
přežili, a dokonce se i velice rychle vrátili zpět do tábora.
Celý týden nám skvěle vařily naše dvě kuchařky, obzvláště obědy, to nám pak přišel vhod
polední klid. U večerního ohně nás téměř každý den doprovázely trampské písničky. Celý
týden nás pak doprovázel taktéž odér z všudypřítomné dezinfekce, pomocí níž jsme snažili
vyhnout nežádoucí návštěvě zvané Kovid. Naštěstí nedorazil. Kdo však dorazil byli rodiče,
kteří si po týdnu své děti opět vyzvedli, a tím se naše hasičské soustředění uchýlilo ke konci.
Nás vedoucí však čekal ještě jeden velký úkol, a to bourání tábora. Ukázalo se, že toto již
máme velice dobře nacvičené, tak nám to netrvalo dlouho. Tak zase za rok!
Závěrem poděkování…
Jménem sboru i jménem svým bych chtěla poděkovat obci Tmaň za poskytnutou dotaci, ale
taktéž za vstřícné jednání a spolupráci, které si nesmírně vážíme.
Velké poděkování patří občanům Bohutína, bez kterých bychom soustředění dělali jen stěží.
Ochota a vstřícnost, které se nám od nich dostává není samozřejmá, o to více si jí ceníme,
děkujeme!
Jako každý rok si dovolím PODĚKOVAT také všem našim vedoucím a těm, kteří se na konání
soustředění podílejí – Vítku, Marcelo, Báro, Míro, Ivo, Michale, Davide, Kačko, Žofko, Domčo,
Mírku,
Pepo,
Stando,
Kájo,
Jirko, Kubo, Silvo
a Sábo děkuji
vám všem, že se
této
naší
dobrovolné
činnosti věnujete,
opravdu si toho
vážím!

Martina Ježková
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KULTURA

30.9.2020
Jaroslav Špulák, Právo

Aneta Špačková má Anděla, novou kapelu a chuť do zpěvu
Je jí dvaadvacet let, pochází z obce Tmaň na Berounsku, je členka divadla Semafor a nahrála
a videoklipy opatřila dvě skladby. Na začátku roku zveřejnila singl Neměnná, který získal
ocenění zlaté České dvanáctky a platinové České dvanáctky v rádiu Český rozhlas Dvojka,
před několika týdny singl Anděl. Jde o příjemné popové písničky, které jistí její pěvecký výkon.
Jmenuje se Aneta Špačková.
„Mamka a babička jsou zpěvačky, takže mě ke zpívání vedly odmalička. Hlásila jsem se na
různé soutěže a už jako dítě jsem věděla, že se v životě chci věnovat zpěvu. Vlastně mě ani
nic jiného moc nebaví. Když už to šlo, zpívala jsem na zábavách v tancovačkové kapele svých
rodičů,“ řekla Právu.
V roce 2015 se jim podařilo uspět v televizní soutěži Zpívá celá rodina. V jednom z tehdejších
kol Špačkovi skončili na druhém místě a zpětná vazba na sebe nenechala dlouho čekat. Byla
hostem koncertu Heleny Vondráčkové.
„Paní Vondráčková byla v porotě soutěže a její manažer mě pozval na vystoupení. Bylo na
Karlštejně a já cítila velkou trému. Musela jsem se naučit její písničku Kvítek mandragory,
což bylo docela těžké. K tomu jsem zpívala Čerešně od Hany Hegerové. Nakonec to dopadlo
dobře. Přišla jsem na pódium, lidé se usmívali a já měla pocit, že mě chtějí podpořit. Tréma
ze mě hned spadla,“ vzpomíná Aneta Špačková.
V té době nastoupila na Mezinárodní konzervatoř v Praze
obor populární hudba a zpěv. Nazpívala také písničku pro
televizní pořad Atlet roku. Její vlastní repertoár ale začal
vznikat až loni. Neměnnou i Anděla pro ni napsal
písničkář Karel Peterka mladší..
„Snažím se teď skládat sama, ale zatím si nejsem moc
jistá a nevypadlo ze mě nic zajímavého. Budu na tom ale
dál pracovat,“ usmála se zpěvačka. „Mými největšími
hudebními vzory jsou Karel Gott a Jiří Suchý. Líbí se mi,
jak zpívají, a také to, jak se chovají či chovali ke svým
fanouškům. Ze zpěvaček se mi líbí Lucie Bílá nebo Ewa
Farna.“
Momentálně pracuje na nové písničce, kterou pro ni
napsal zpěvák a hudebník Viktor Dyk. Vznikne k ní i
videoklip a vyjít by měla ještě v letošním roce. „Myslím si,
že jsem si pěvecky jistá v nízkých i vysokých polohách.
Obvykle všechno, co potřebuju, zazpívám,“ shrnuje své
přednosti Špačková.
Brzy začne pracovat jako dozor dětí. Při tom se bude nadále věnovat hudbě. Postavila si
vlastní kapelu a ráda by, až to bude možné, s ní vystupovala.
Její repertoár bude zprvu složen z mála vlastních a více převzatých skladeb. Ale jak říká,
zkouší skládat, a tak jistě brzy přibydou nějaké její vlastní skladby.
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Upomínkové předměty k výročí 850 let naší obce…
O nezbytném odložení všech našich oslav na příští rok, jsem se zmínil již ve
svém úvodním slovu. Ani Coronavirus nám však nemůže zabránit v tom, abychom
nyní, u příležitosti tohoto polokulatého jubilea, mohli nabídnout našim občanům i
ostatním sběratelům předměty, jenž nám budou toto významné výročí navždy
připomínat.
1) Stolní týdenní kalendář 2021 s historickými fotografiemi obce Tmaň

2) Pamětní medaile, dvojstranná ražba, průměr 60 mm, starostříbro

V prodeji na obecním úřadě i místní poště od 15. října 2020…
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v říjnu 2020 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. října 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 11. října 2020 od 16:00 hodin
ve středu 28. října 2020 od 15:00 hodin
Děkujeme starostovi obce Tmaň a pražskému biskupovi Davidu Tonzarovi za
záštitu nad oslavou Státního svátku 28. 9.2020 ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
I přes nepříznivé počasí i
nutnost
dodržet
hygienická
nařízení se vydařil celý den, který
započal komponovaným pořadem
skupiny Česká Duše o Charlottě
Garrique Masarykové v režii
historičky Marie Neudorflové.
Den byl završen slavnostní
bohoslužbou se svátostí křtu.
Bohoslužbu vedl pražský biskup
David Tonzar, spolusloužila sestra
farářka Hana Tonzarová, vikářka s.
Růžena Adamová (Žebrák), s.
farářka Markéta Macháčková
(Beroun) a s. farářka Jana
Šmardová Koulová.
Na závěr si všichni mohli prohlédnout výstavu z letošního ročníku výtvarné dílny
„Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani“ a posedět u kávy, čaje s občerstvením.
Děkujeme všem, kdo pomohli s přípravami, všem kdo přišli oslavit Den české
státnosti, vzpomenout knížete Václava, poděkovat z 100 let CČSH,za křesťanskou
tradici a víru, kterou nám předali naši předchůdci, abychom ji i my předávali s láskou
a péčí dál.
Boží milost nechť se nad námi a naší zemí klene provždy jako zářivý štít.
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Život v NO CČSH ve Tmani:
V měsíci září jsme společně prožili:
• Svátost manželství - velkou husitskou svatbu Kristýny a Vojtěcha Nižňanských
• Svátost křtu Adrianky Josefíny Doubkové
• Rozloučení s Lukášem Vodičkou
• Slavnostní bohoslužbu s pražským biskupem Davidem Tonzarem a jeho ženou
Hanou Tonzarovou
• Svátost křtu Viktorie Lucie Vodičkové
Modleme se a žádejme Otce nebeského o jeho milost i ochranu.
Dny naplněné laskavým teplem Boží přítomnosti Vám přeje za Náboženskou obec
CČSH ve Tmani farářka Jana Šmardová Koulová.

Dětské centrum Světlušky

Děti z DC Světlušky gratulují Anetce Špačkové k uvedení nové písně Anděl!
Stala se mezi dětmi velkým hitem a není divu, je zpívaná ze srdce, slova jsou
krásná a Anetka zvolila do klipu svou rodnou krajinu, kterou máme všichni v
srdci.
Gratulujeme a těšíme se z úspěchů kamarádky.
Přejeme další krásné písně a nápady na klipy.
Děkujeme všem dětem, které se
zapojily do letošní výtvarné dílny „Po
stopách Mikoláše Alše“. Vznikla opět
zajímavá plátna, která zdobila vstupní halu
Sboru Jiřího z Poděbrad při Státním svátku
dne 28. 9. 2020.
Děti neodradilo ani deštivé počasí a
užily si při malování i spoustu legrace.
Uvidíme jak dlouho se ještě při
dodržení nařízení ohledně covidu budeme
moci setkávat.
V září jsme podnikli výlet do Říčan na
600. výročí husitských bitev, prohlédli jsme
si tábořiště husitů pod říčanským hradem,
který kdysi obléhal husitský vojevůdce Jan
Žižka. Světlušky se podívaly, jak se razily
mince a jaké, seznámily se s drezůrou koní,
vyzkoušely si zbroj a potěžkaly první
palebné zbraně z 15. století, děvčata si
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namalovala ozdobné iniciály – počáteční
písmena a chlapci s napětím sledovali jak
dopadne bitva. V husitských bitvách však
často bojovali statečně i ženy a to se
děvčatům velmi líbilo. Všichni přežili!
Hurá! Děkujeme paní místostarostce
Haně Špačkové za pozvání.
Ve čtvrtek 1. října jsme zváni na
Den otevřených dveří do Základní školy
Mistra Jana Husa v Rakovníku.
Moc se
na
odpoledne
v
1. inovativní škole v Rakovníku těšíme.
Škola spolupracuje s Akademií techniky,
kterou jsme již v srpnu navštívili a děti si
mohly vyzkoušet základy programování,
práci s 3D perem a seznámily se s
dalšími
možnostmi
moderních
technologií.
Pozvánka do rakovnické školy je na stránkách Dětského centra Světlušky FB:
@svetluskytman
Dne 3. 10. 2020 od 10:00 „5. KONTEJNER“ - 1. Světlušková brigáda v Říčanech –
možnost pro rodiče s dětmi (doprava vlastní).
Nejen práce, ale i legrace a možnost prohlídky modlitebny v říčanském Sboru
Církve československé husitské. Uděláme z ruiny krásnou a moderní budovu plnou
Božího světla i moderní techniky.
Společná oslava dobrého díla a opékání buřtů v zahradě Sboru.
Dne 8.10. 2020 od 14:30 do 15:30 hodin.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SVĚTLUŠKÁCH
(POKUD NÁM JE CORONAVIRUS NEZAVŘE ; ))
Srdečně zveme všechny s možností přihlášení nových zájemců do Světlušek.
Čekají nás výlety, táborák, legrace a trocha poznání.
Všem krásný podzim i zdraví.
autor Jana Šmardová
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SPORT
KOPANÁ
Překvapivý, leč zasloužený postup našeho týmu do semifinále
okresního poháru
Středa 16. září od 17:00 - Čtvrtfinále okresního kola poháru OFS Beroun
TJ VČS TMAŇ – SK Nižbor
4:0 (0:0)
Branky VČS: 47. Vladimír Kincl, 52. Radek Šedivý, 54. Radek Šedivý, 64. Vladimír Kincl
I přes různá opatření související s nákazou Covid-19 nadále dle plánu pokračuje
i fotbalová mistrovská sezóna, ve které si náš tým, jako nováček III. třídy, vede se
střídavými úspěchy…
Naše výsledky v číslech:
4.kolo
TJ VČS TMAŇ – TJ Praskolesy
Branky VČS: 73. Radek Fron, 87. Josef Rys

2:2

(0:2)

5.kolo
TJ Ostrovan Zadní Třebaň - TJ VČS TMAŇ
0:6
(0:5)
Branky VČS: 10. V. Kincl, 11. L. Fišer, 13. M. Kincl, 32. R. Šedivý, 35. V. Kincl, 69. V. Kincl
6.kolo
TJ VČS TMAŇ – SK Slavoj Osek
Branka VČS: 34. Vladimír Kincl
7.kolo
SK Hudlice - TJ VČS TMAŇ

1:3

(1:1)

2:0

(1:0)

Tabulka naší soutěže po 7. kolech:

Jaromír Frühling

18

INFO OBCE

19

Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v říjnu 2020 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
Zubní lékař / adresa ordinace
Telefon
3. + 4. 10. 2020
MUDr. Monika Růžičková
311 685 674
Zdice, Čs. Armády 895
10 + 11. 10. 2020

MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3

727 836 818

17. + 18. 10. 2020

MUDr. Marcela Srpová
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba

311 512 119

24. + 25. 10. 2020

MUDr. Eliška Svobodová
Ordinace Buzuluk-Komárov

311 572 389

28. 10. 2020

MUDr. Štěpánka Šedivá
Beroun, Havlíčkova 20

311 611 241

31. 10. 2020

MUDr. Ladislava Švábová
Hořovice, Pod Nádražím 289

311 513 375

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V říjnu 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.
Ve středu dne 28. října 2020 (státní svátek Den vzniku samostatného československého
státu - 1918) 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 pro 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.
Provádíme likvidaci a odvoz nežádoucí zeleně, např.: příprava parcely před stavbou, kácení
stromů či jejich úprava
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
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Frühling Jaromír, Horáček Jaroslav, Vinšová Petra, Foltýnová Petra, Soukupová Jiřina.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 6. října 2020.
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