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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
období které právě všichni nyní prožíváme, nepatří zcela jistě mezi ty naše
nejšťastnější. Tedy pokud náhodou nejste výrobci testovacích koronavirových sad
nebo prodejci ochranných pomůcek… 😊
Děti se ani pořádně nerozkoukaly ve svých školách a už musí opět trávit doma
nucené prázdniny. Rodičům nezbývá, než znovu nastolit denní režim podobný tomu
na jaře.
Ani vyhlídky nejsou zatím příliš optimistické. Různá nařízení, doporučení a
zákazy se neustále mění, tak jak se mění aktuální situace s počty nakažených a dnes
již bohužel i s počty mrtvých.
Pozitivní snad je v tuto chvíli jen to, že křivka nakažených již nemá stoupající
tendenci a nemocnice zatím vše, i když s vypětím sil, zvládají. Myslím, že všem, kteří
v těchto nemocnicích pracují, patří náš velký obdiv i poděkování. Domnívám se, že
nejvíce jim v jejich práci nyní pomůžeme tím, že se budeme snažit doporučená
nařízení dodržovat, ať již v ně plně věříme nebo o nich máme různé pochybnosti.
Bohužel musím konstatovat, že i počty nakažených v naší obci v posledních dnech
značně přibývají. I proto bych na vás všechny apeloval s dodržováním minimálních
nezbytných kontaktů mezi sebou.
Náš život opět zařadil nižší stupeň, takže jsou zavřené nejen školy, některé
obchody či restaurace, ale nekonají se žádné kulturní ani sportovní akce. Rád bych
proto toto číslo tedy věnoval především optimistickým vyhlídkám. Dočtete se v něm
tak například o výstavbě různých hřišť v naší obci. Některá jsou již dokončená, u
některých právě zahajujeme výstavbu a některá máme v plánu v příštím roce. Pevně
věřím, že nejpozději na jaře si jich budeme moci všichni užívat bez jakýchkoliv omezení.
Abychom všichni společně přišli na jiné myšlenky, naleznete v tomto čísle i
vložený list se soutěží. Ti, kteří rádi luští osmisměrky, se tak mohou pustit do hledání
názvů ulic naší obce a do hledání názvů co největšího počtu okolních obcí. Ty
nejúspěšnější luštitelé se mohou dostat do slosování o originální stolní kalendáře pro
rok 2021 s historickými fotografiemi naší obce, které jsou také v prodeji na poště. Stačí
vyluštěnou osmisměrku s vašimi iniciály vložit do připraveného boxu v prvním patře u
dveří našeho obecního úřadu a vyčkat na slosování.
Z technických důvodů musíme pro tentokrát oželet oblíbenou rubriku našeho
kronikáře pana Horáčka. Věřím ale, že již v dalším čísle vše doženeme, protože co by
to bylo za Obzor, bez jeho toulek po naší historii.
Opět, stejně jako minule, přeji všem především pevné zdraví a dostatek
trpělivost a optimismu při tom čekání na lepší časy. Určitě se jich všichni brzo
dočkáme…
Jaromír Frühling
starosta obce
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 16. DÍL
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Na předchozích dvou snímcích jsou fotografie okolí Veského rybníka a Chaloupek z padesátých let
minulého století. Oba snímky si jsou na první pohled dost podobné a musím se přiznat, že datace
snímků mi dala dost práce. Zpočátku jsem měl za to, že ten dolní je starší, ale při podrobnějším
zkoumání jsem musel svůj názor změnit.
Na horní fotografii je totiž vidět komín kotelny tmaňského nejdřív pivovaru, později lihovaru, který
stál v dolním dvoře statku a který byl odstřelen naší armádou v červnu 1955. Druhou takovou
nápovědou byly záhumenky pod Chaloupkami v levé části snímku a pod Horou, mezi ty další patří
třeba stromy kolem Veského rybníka podél cesty k Chodouni.
Ve spodní fotografii lihovarský komín už chybí, chybí i některé stromy na břehu rybníka, do jisté míry
se projevuje i kolektivizace zemědělství ve Tmani (scelení záhumenků a políček okolo Chaloupek) a
nové družstevní stavby na panské zahradě.
Oba snímky jsou z období žní, o čemž svědčí dnes už prakticky nikde nevídané obilní panáky – na
prvním snímku pod Chaloupkami a na malém políčku pod Horou, na druhém nad cestou k Lounínu.
Oba snímky byly fotografovány od dubu na rohu Višňovky, v jehož okolí tenkrát byla jenom pole.
Pro srovnání s dneškem jsme chtěli s bráchou udělat současný snímek z téhož místa jako oba
předchozí. Po příchodu na místo jsme zjistili bláhovost našeho snažení. Od úpatí dubu byly vidět
pouze střechy a obvodové zdi nově postavených rodinných domů, rybník není odtud už vidět vůbec.
Možná by se dalo vylézt na dub, jenže nejsme už žádní mladíci a navíc by nám stejně bránily
v rozhledu jeho větve. Brácha volil proto poněkud jednodušší formu – fotografovat z půdy naší
neteře Péti Vinšové. Snímek tak sice není od paty dubu, ale z místa cca o 30 metrů východněji a o pár
metrů vyššího. Snad to nebude vadit... Tmaň zůstane i tak pořád hezká!

autor František Procházka
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Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a aktuální informace související
s nouzovým stavem najdete na nových webových stránkách – www.skola-tman.cz

Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
V průběhu měsíce září dokončili žáci třetí a čtvrté třídy plavecký kurz, který zahájili ve 2.
pololetí školního roku 2019/2020 a nemohli ho z důvodu uzavření škol dokončit. Všichni se
moc těšili a plavání si po celou dobu užívali. Nakonec si odnesli domů plavecký diplom.
V pátek 18. září se poprvé fotografovali ve škole naši prvňáčci, aby měli pěknou vzpomínku
na první třídu.
V pondělí 5. října a v úterý 6. října zavítali do naší školy, tak jako každý rok, pan Tomáš
Kvasnička a nově paní Kvasničková z autoškoly v Berouně. Pod jejich odborným vedením se
žáci 5. a 4. ročníku dozvěděli celou řadu důležitých informací z oblasti dopravní výchovy.
Během výuky vypracovali několik kontrolních úkolů, v nichž si ověřili svoje nabyté znalosti.
Tímto pro ně ale výuka nekončí, neboť i v běžných hodinách se seznamují s důležitými
zásadami a pravidly chování v silničním provozu. Pokud vše dobře dopadne, budou si moci
své získané vědomosti vyzkoušet v praxi na jaře na dopravním hřišti v Berouně, nejen jako
chodci, ale také jako cyklisté.

OPATŘENÍ VYDANÉ VLÁDOU ČR PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
PLATNÉ OD 14.10. 2020
Od 14. 10. 2020 přešly všechny základní školy na distanční výuku. Žáci jsou povinni se
vzdělávat distančním způsobem, o způsobu distančního vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
Byly zrušeny školy v přírodě. Námi plánovaná ŠvP se tudíž v plánovaném termínu nemohla
uskutečnit. Nový termín je přesunut na duben 2021.
Výuka na naší škole probíhá podle postupu schváleného pedagogickou radou a školskou
radou dne 8. 10. 2020 v Dodatku č. 1 ke školnímu řádu.
Veškeré konkrétní informace k průběhu výuky jednotlivých ročníků v době uzavření školy od
14. 10. obdrželi zákonní zástupci od třídních učitelů na své e-mailové adresy v úterý 13. 10.
2020 do 17:00h.
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 zůstává naše škola od 2.
listopadu 2020 až do ukončení opatření i nadále uzavřená.

VÝŇATEK Z DODATKU Č.1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU:
A. Komunikace se žáky a zákonnými zástupci
Způsob komunikace se žáky i jejich zákonnými zástupci probíhá telefonicky, elektronicky emailem, využitím rodičovských účtů na WhatsApp, ve specifických případech osobní kontakt
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za dodržení hygienických pravidel a nařízených opatření. Dalším způsobem v komunikaci jsou
webové stránky školy.
B. Organizace výuky
Výuka je realizována tak, že pedagog posílá zadání samostatné či skupinové práce
prostřednictvím určeného komunikačního nástroje e-mailem, případně SMS zprávou. Žáci na
zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve
stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. Zadávání probíhá dvakrát týdně.
Jedná se o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů a
plnění praktických úkolů, které využívají přirozené podmínky žáků v jejich domácím prostředí
– kreativní či rukodělné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na
samostatnou práci žáka. V průběhu plnění úkolů je pedagog k dispozici ve stanovený čas pro
konzultace a individuální podporu.
C. Monitorování a vyhodnocování
Pro efektivní způsob distanční výuky je nutné nastavená pravidla průběžně vyhodnocovat
a přizpůsobovat aktuálním podmínkám, proto je důležitá zpětná vazba oběma směry. Učitelé
musí mít přehled o podmínkách a aktivitách každého žáka. Vědí, jak se žákům daří si osvojovat
konkrétní znalosti a dovednosti.
Od 2. listopadu 2020 vyučujeme i v naší škole online podle rozvrhu, který každý žák dostal
na e-mail rodiče.
Mgr. Marcela Závorová

Rozsvěcení vánočního stromku
I naše společné tradiční rozsvěcení
vánočního stromku, vždy před první
adventní nedělí, nevypadá zatím jako
reálné. Nejen, že nám to zakazují
aktuální nařízení vlády, ale ani děti, na
jejichž vystoupení jsme se vždy tak těšili,
neměly
letos
žádnou
možnost
společných nácviků na tuto vánoční
akci. Náš vánoční stromeček (letos
v novém „hávu“) bude samozřejmě
nachystán a rozsvícen a vy, se u něj při
svých procházkách nezapomeňte s
dětmi aspoň na chvilku zastavit…
Pokud by nám to snad okolnosti
dovolily, sejdeme se u něj společně ještě
před vánocemi, v nějakém náhradním
termínu, v nějaké náhradní variantě…
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Z DĚNÍ V OBCI…
VÝSTAVBA HŘIŠT

Letošní rok jsme se ve svých investičních plánech chtěli věnovat především výstavbě
a modernizaci sportovišť v naší obci, určených nejen pro naše nejmenší, ale i pro ostatní
aktivní sportovce jakéhokoliv věku. I když nám okolnosti celosvětové pandemie tyto záměry
značně zkomplikovaly a komplikují, podařilo se nám již některé projekty dokončit a já pevně
věřím, že i ty další dotáhneme do zdárného konce. Zde tedy jen uvádím ve zkratce, co se
v oblasti sportovního vyžití v obci chystá či bude chystat…

1) Víceúčelové dětské hřiště v lokalitě Na Boru
Ačkoliv jsme pro tento
areál vyčlenili finanční prostředky
v rozpočtu obce pro rok 2020,
byla následně
rozhodnutím
zastupitelstva obce Tmaň ze dne
27.4.2020 podána na toto hřiště
„Žádost o dotaci z rozpočtu ze
Středočeského
kraje
ze
Středočeského Fondu obnovy
venkova“.
Naše žádost byla
následně k naší radosti úspěšně
schválena a tak bude zásluhou
tohoto schváleného dotačního

projektu 85% nákladů na výstavbu hřiště hrazeno z
dotace. To nám umožnilo kromě výstavby
víceúčelového hřiště zvelebit z části ušetřených
prostředků i celý areál. Původní dětské prvky tak
byly doplněny o další, přibyly také lavičky, koše či
stojan na kola. Položili jsme i nový trávník a část
před hřištěm jsme opatřili zámkovou dlažbou,
abychom minimalizovali znečištění umělého
trávníku na hřišti. Nové víceúčelové hřiště by mělo
sloužit především pro kolektivní míčové hry
(nohejbal, malá kopaná, volejbal) a také pro
rekreační tenis či badminton. Jeho provoz bude
z bezpečnostních
i
organizačních
důvodů
zajišťován přes rezervační systém na stránkách
obce (Sekce; Spolky – rezervace hřiště). Ve
zkušebním provozu bude hřiště zapůjčováno pro
všechny naše občany zdarma a rádi bychom toto
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zachovali i do budoucna. Nakolik to bude reálné s ohledem na jeho vytíženost i ukázněnost
návštěvníků, ukáží až první měsíce provozu. O jeho oficiálním otevření, jakmile nám to situace
kolem Covid-19 dovolí, vás budeme včas informovat všemi našimi dostupnými komunikačními
kanály obce. Pevně věřím, že hřiště bude využíváno v co největší míře a že se ho budeme
snažit všichni společně udržovat v takovém krásném stavu, jako je nyní, před jeho otevřením.

2) Dětské prvky na Novém Sídlišti
Vyslyšeli jsme přání tamních rodičů našich nejmenších ratolestí a na Novém Sídlišti
umístili uprostřed panelových domů dva dětské víceúčelové prvky. I zde jsme pro pohodlný
dozor těchto dětí přidali
lavičky a odpadkový
koš. A aby zde nebylo
pamatováno jen na ty
nejmenší,
v průběhu
listopadu zde ještě
přibyde
venkovní
betonový stůl, tak jak
tomu bylo kdysi dávno.
Snad
bude
i
on
dostatečně
využíván
místní
omladinou
i
dospělými.
Druhý
betonový stůl na stolní
tenis
umístíme
na
dětské hřiště na rozcestí
ulic Budovatelů – Na
Boru,
kde
také
v minulosti byl.
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3) Hřiště na hokejbal a florbal
V těsném
sousedství
fotbalového stadionu, v místě
původní asfaltové plochy jsme
právě v těchto dnech zahájili
výstavbu
hřiště,
určeného
prioritně pro hokejbal a florbal.
Zvolený speciální betonový
podklad a odolné mantinely nám
však
umožní,
v případě
vhodného
zimního
počasí,
přeměnit tuto plochu na ledové
kluziště a děti by si zde tak
mohly užívat i zimního bruslení,
stejně tak, jako v letních
měsících, by se zde mělo dát
jezdit na kolečkových bruslích.

Ilustrační fotografie
4) Hřiště na
pumptrack
Pumptrack
je
nový typ zábavného
sportoviště pro širokou
veřejnost.
Přesně
tvarované vlny a klopené
zatáčky umožňují při
správných pohybech těla
jízdu na kole bez šlapání.
Asfaltový a modulární
pumptrack je taktéž určen
například pro skateboard,
longboard, inline brusle či
koloběžky. Už při první

jízdě většina začátečníků
zjistí, jak pumptrack funguje
a že se jedná o velice
zábavnou sportovní aktivitu.
Hřiště tohoto typu bychom
rádi v příštím roce vystavěli
v těsném
sousedství
fotbalového
hřiště,
na
přilehlé stráni.
Jaromír Frühling
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Upomínkové předměty k výročí 850 let naší obce…
Nezbytné odložení všech našich oslav obce na příští rok, jsem již oznamoval
v říjnovém čísle Obzoru. Upomínkové a sběratelské předměty na tuto oslavu jsou však
již v prodeji. Stolní kalendář na rok 2021 s historickými fotografiemi naší obce vám
může na svém stole po celý rok toto výročí připomínat. Pamětní medaile bude zase
navždy cennou památkou 850 výročí existence obce.
1) Stolní týdenní kalendář 2021 s historickými fotografiemi obce Tmaň

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

V prodeji na obecním úřadě, místní poště i v blízké prodejně zeleniny…
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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. 28. listopadu 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
Všechny plánované bohoslužby, oslavu Státního svátku a další akce jsme museli kvůli
pandemii zrušit. Co jsme však nezrušili, je naše vděčnost Bohu, vděčnost předchůdcům.
Máme krásnou zemi, která nám byla vložena do rukou bez našich zásluh, abychom o ní
pečovali. Byl nám darován život, abychom ho žili podle Boží vůle v souladu s Božími zákony.
Ten křehký klenot máme chránit.
Letošní bohoslužby se vzpomínkou na zesnulé, naše blízké, naše milé, se poprvé
nekonají. Nekonají se veřejně, ale modlitba v tichosti s prosbou o Boží milost a ochranu je
pronášena každý den.
Jsme tu pro všechny na telefonu: 602 766 899
Na FB stránkách @ccshtman a v Našich novinách jsme pro Vás na listopad připravili
rozhovor se spisovatelkou Irenou Douskovou a virtuální výstavu 42 hvězd mezi nebem a zemí,
která proběhla ve Sboru.
Všem přejeme pevné zdraví, naději v srdci, Boží ochranu a setkání ve společenství
milých přátel, až to bude možné.
28.10. 2020 jsme jménem Náboženské obce CČSH ve Tmani a Československé obce
legionářské položili květinu a zapálili svíčku u pomníku obětem válek u ZŠ ve Tmani i na
hřbitově u pomníku prof. Krbce.
autor Jana Šmardová

SPORT
KOPANÁ TJ VČS TMAŇ
Konec nadějím - amatérské fotbalové soutěže už se letos nerozběhnou…
Fotbalové soutěže od třetí ligy níže včetně domácího poháru se už letos hrát nebudou.
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na svém jednání 27. 10. 2020 rozhodl o tom, že je kvůli
zhoršené koronavirové situaci v zemi až do konce roku přeruší.
Jaromír Frühling
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2020 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

7. + 8. 11. 2020

MUDr. Martina Tomková,
Beroun, Větrná 984
MUDr. Eva Trtková,
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68
MUDr. Vladimíra Veselá,
Beroun, Švermova 1591
MUDr. Dagmar Vrbová,
Beroun, Talichova 825

774 117 578

14 + 15. 11. 2020
17. 11. 2020
21. + 22. 11. 2020
28. + 29. 11. 2020

602 448 894
311 533 384
601 371 200
311 624 375

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
•
•

•
•

V listopadu 2020 bude otevřeno takto: pondělí – pátek od 9:00 do 16:00 hodin a
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, v neděli bude zavřeno.
Zahradnictví Tmaň nabízí 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.
Ke konci října byl zahájen prodej prostokořenných sazenic ovocných stromů.
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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Prodej vánočních stromků a vánočních dekorací na Sovíně (za rybníkem
směr Chodouň) bude probíhat jako každý rok denně od soboty 5. prosince
2020 do středy 23. prosince 2020 v době od 9:00 do 16:00 hodin.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
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 6. listopadu 2020.
Cena výtisku - zdarma
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