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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
letošní předvánoční období je trochu jiné než jsme byli zvyklí. I předvánoční
shon má trochu odlišnou podobu, která je ovlivněna mimořádnými vládními opatřeními,
související s pandemii Covid-19.
Proto i naše rozsvěcení vánočního stromku, na které se vždy těšili nejen děti,
ale i jejich rodiče, bylo tentokrát jiné. Když jsme se nemohli u něj společně sejít,
zprostředkovali jsme vám jeho rozsvícení alespoň netradičně, online na
facebookových stránkách, společně s několika vánočními písněmi, v podání Anety
Špačkové a Lukáše Veselého, kteří byli hlavními strůjci tohoto nápadu. Patří jim za to
jistě velký dík nás všech. O tom, že se jejich vystoupení líbilo, svědčí aktuální počet
zhlédnutí, který přesáhl magickou hranici 1500. I vy, kteří jste toto vystoupení neměli
možnost doposud vidět, si ho můžete kdykoliv pustit na webových stránkách:
https://www.facebook.com/obectman.
Dozvíte se v něm i o mém nápadu, sejít se u našeho vánočního stromku obce
alespoň symbolicky, a to tím, že při své rodinné procházce, na něj zavěsíte za vás
malou ozdobičku, ať již vaší výroby či kupovanou a také případně podepsanou. A
nezapomeňte se u něj při této příležitosti také vyfotit, ať máme na toto netradiční
„rozsvěcení“ společnou památku.
Do roku 2021 nám nezbývá mnoho dní a já pevně věřím, že bude mnohem a
mnohem lepší, než ten rok 2020, který se navždy uloží v našich srdcích, jako rok
covidový.
Přeji všem především pevné zdraví a dostatek trpělivosti při čekání na ty
obyčejné všední radostné dny, kterých si snad po roce letošním nepříliš vydařeném
roce, budeme všichni více vážit.
Jaromír Frühling
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.

Významné osobnosti, které spojili svůj život s Tmaní a Lounínem
Rok 2020 – rok, během jehož dvanácti měsíců jsme si na stránkách OBZORU
připomínali významná výročí vztahující se k historii Tmaně a Lounína, měl jeden ze svých
nejvýznamnějších vrcholů v listopadu, kdy světlo světa spatřil stolní kalendář TMAŇ 2021 –
historické fotografie obce, jenž nás bude každý den doprovázet následujících 365 dní roku
2021.
Otázka zní, jakému tématu se věnovat v poslední části materiálů seznamujících nás
s historií naší obce. Historii Tmaně a Lounína vždy tvořili, tvoří a ani v budoucnosti tomu
nebude jinak – lidé zde žijící, kteří celý svůj život nebo jeho určitou periodu spojili s Tmaní a
Lounínem. Připomeňme si v následujícím krátkém abecedním přehledu alespoň některé
z nich.
Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle
(1540/1543 – 27. prosinec 1614 Lvov) - polský a český historik, heraldik a genealog
Narodil se v Polsku na Paprocké Vůli v šlechtické rodině. Studoval univerzitu v Krakově
a roku 1577 se účastnil bitvy o Gdaňsk. Jeho osobní život nebyl šťastný, měl o mnoho let starší
bohatou manželku Jadwigu Kosobudzkou (zemřela 1572), která jej týrala. Manželství bylo
bezdětné. V sedmdesátých létech 16. stol. se jako katolík stal členem strany, která
podporovala kandidaturu Maxmiliána Habsburského na polský trůn, ale po porážce
Maxmiliána III. roku 1588 byl Paprocký nucen uprchnout z Polska na Moravu.
Na Moravě a v Čechách zůstal přes 22 let, naučil se dobře česky a získal i český inkolát.
V letech 1579–1598 pobýval v Kroměříži. Mimo jiné zde napsal i své Zrcadlo markrabství
moravského (1593). Roku 1610 se vrátil do Polska, kde ve Lvově 27. prosince 1614 zemřel a
je tam pohřben.
Ve svém díle Diadochus, tj. posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů
pražských a všech třech stavů slavného království českého, to jest panského, rytířského a
městského, vydaného v Praze v roce 1602, je stránce 306 a 307 pojednání o rodu Trmalů
z Toušic a na Tmani. Na straně 306 je obrázek s několika podobami erbu Trmalů.
Braum Antonín
správce tmaňské obecné školy, který zde byl učitelem v letech 1864–1906
U příležitosti odchodu do starobního důchodu mu bylo uděleno čestné občanství obce
Tmaň. Tato událost je zaznamenána také ve Farní kronice římskokatolické farnosti Tmaň:
Dne 2. září rozloučil se zdejší místní p. řídící učitel Ant. Braum, odcházeje na
odpočinek. Působil zde od 3/4 1867. V chrámu Páně, kam byl místní obecní radou doprovázen,
zároveň se spolky dobr. hasičů a voj. vysloužilců s praporem, měl místní farář příhodnou řeč,
načež po službách Božích seřadily se opět spolky uvedené a vedly p. řídícího ke škole, kdež
mu podán diplom čestného občana.
Desfoursové
V 18. století je uváděn jako majitel tmaňského zámečku hrabě Desfours. Desfoursové
[defúrové] (též Des Fours) jsou šlechtický rod, který do českých zemí přišel z Lotrinska.
Hlavním sídlem rodu v Čechách byl po tři sta let zámek Hrubý Rohozec, k tomuto panství
patřila také část Jizerských hor. Dočasně patřily Desfoursům také další statky v různých
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částech Čech (Velhartice, Průhonice, Náchod). Na základě sňatku spojili v roce 1798 své
jméno s vymřelým rodem Valderodů z Eckhausenu (tedy Desfours-Walderode, resp. Des
Fours-Walderode, Des Fours Walderode). Díky dědictví po Valderodech rozšířili svůj majetek
i na Moravu (Křetín, Potštát).
Dousek Bohumil
Významná tmaňská osobnost, která se hluboce zapsala do povědomí dosud žijících
jeho současníků nejenom jako učitel a pedagog, ale bez nadsázky jako skutečně velký člověk.
Pan Bohumil Dousek se narodil dne 6. listopadu 1902 v Souticích, okres Vlašim. Chodil do
obecné školy ve Tmani, 2 roky do měšťanské školy v Berouně a poté studoval tři roky na
učitelském ústavě ve Svatém Janě pod Skalou a čtvrtý ročník nově zřízeného učitelského
ústavu v Hořovicích, kde v roce 1921 vykonal maturitní zkoušku. Prvním rokem vyučoval na
obecné škole v Koněprusích, dva roky vykonával vojenskou prezenční službu u 35. pěšího
pluku v Plzni, následně vyučoval deset měsíců ve Hředlích, V roce 1925 nastoupil jako učitel
poprvé na dva roky ve Tmani, následoval jeden rok učitelské práce na Karlštejně, jeden rok
v Suchomastech a poté se vrátil do Tmaně, kde v roce 1930 získal definitivu. Po odchodu
Františka Zajíčka do důchodu v roce 1937 převzal správu obecné školy, kterou řídil a vyučoval
v ní až do důchodového věku. V roce 1972 mu bylo při příležitosti jeho 70. narozenin předáno
krajské vyznamenání, plaketa a čestný odznak „Za zásluhy o budování Středočeského kraje“.
Zemřel 18. září 1983 ve věku 81 let. Takto jej charakterizovala ve své velmi úspěšné knížce
Hrdý Budžes jeho vnučka Irena Dousková, současná česká spisovatelka:
Děda celej rok nosí takový starý šedivý sako, který má spoustu kapes, a v těch kapsách
jsou všechny důležitý věci, co člověk na cestách může potřebovat. Třeba notýsek a propiska,
špačky, to jsou takový malinký obyčejný tužky, zavírací nůž na ořezávání těch špačků, gumu
na gumování, občanský průkaz, brejle, nějakou dobrotu a ještě všelicos. S dědou se člověku
nemůže nic stát.
Když jsme vyšli z lesa na silnici, zastavil nám autobus, co jel zrovna kolem. Jen tak
sám od sebe. Řidič dědu poznal a nechtěl si ani vzít peníze. A vůbec všichni v tom autobuse
dědu znali, volali na něj – dobrý den, paní řídící – chtěli s ním mluvit o různejch věcech a
chovali se, jako kdyby to byl jejich dědeček.
Eckstein Josef MVDr
Na tmaňském velkostatku, který až do obsazení Československa nacisty 15. března
1939 patřil Anně Nolčové – Michelinové, hospodařil nájemce MVDr. Josef Eckstein. Počínal si
jako nájemce a hospodář dobře, hodně peněz investoval do chovu hovězího dobyta. V obci
byl během svého působení občany oblíben, neboť byl dobrým hospodářem. Občanům
pomáhal ochotně a nezištně, zejména při onemocnění domácího zvířectva.
Eliáš Vratislav
Aktivně se několik desetiletí podílel na činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani –
38 let byl jeho starostou, podílel se na výchově budoucích generací hasičů v obci, ochotně jim
předával své bohaté zkušenosti. Dne 7. prosince 2000 převzal za svůj celoživotní podíl na
rozvoji dobrovolného hasičstva titul „Zasloužilý hasič“ a při oslavách 100. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Tmaň a 91. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Louníně
konaných v sobotu 26. června 2004 obdržel za mimořádné zásluhy v hasičské činnosti
nejvyšší hasičské vyznamenání – řád sv. Floriána. Zemřel 28. března 2005 ve věku nedožitých
75 let.
Horvátová Gabriela
slavná pěvkyně – opora Národního divadla (25. prosince 1877 – 29. listopadu 1967)
Z regionálního hlediska má Gabriela Horvátová pro Berounsko zvláštní přitažlivost.
Málokdo ví, že Horvátová – přední sólistka opery Národního divadla – byla manželkou jednoho
ze čtyř synů majitele tmaňského zámečku a velkostatku Františka Nolče. Ten jej koupil v roce
1862. Z několika dětí zůstali naživu čtyři synové – Rudolf, František, Eduard a Bedřich.
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Gabriela Horvátová se narodila ve Velkém Varaždině v Jugoslávii. Původně chtěla
studovat hru na klavír, později se rozhodla pro zpěv. Poprvé vystoupila v záhřebské opeře,
odtud odešla do Vídně. Bezúspěšně se pokoušela o místo v divadle ve Štýrském Hradci a u
německé opery v Düsseldorfu. Prostřednictvím koncertní agentury Škroupovy se dostala
konečně do Národního divadla v Praze, kde byla velmi dobře přijata, zejména pro svůj
slovanský původ.
Gabriela Horvátová setrvala v Národním divadle až do roku 1930, tedy plných 27 let.
Během této doby se vypracovala na umělkyni nevšední úrovně. Životní operní role –
Kostelnička – se s Gabrielou Horvátovou přenesla i na filmové plátno. V roce 1929 byl natočen
němý snímek „Její pastorkyňa“ v režii Rudolfa Měšťáka, kde postavu mladé Jenůfy ztvárnila
po boku Horvátové zcela zapomenutá německá herečka Thilde Ondra. I přes „němou“
promluvu z filmového plátna, kdy diváci nemohli ocenit pěvecké nadání G. Horvátové, tleskali
jejímu procítěnému hereckému výrazu a naprosté ponoření se do své role. Poslední větší
koncert absolvovala v roce 1952, v historických pramenech ještě najdeme poznámku o jejím
definitivním rozloučení s uměleckou kariérou koncertem v Domě umělců, který se konal 12.
března 1961.
Ježek Josef starší
narozen 16. května 1925, zemřel 11. dubna 2009
V roce 1946 vstoupil do SDH Tmaň, v letech 1953–1987 byl jeho velitelem, v letech
1955–1986 stál v čele hasičského okrsku (obce Tmaň, Lounín, Málkov, Suchomasty, Vinařice,
Koněprusy a Bykoš). V roce 1995 byla jeho celoživotní práce v hasičském sboru oceněna
předáním vyznamenání „Zasloužilý hasič“ a při oslavách 100. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Tmaň a 91. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Louníně,
konaných v sobotu 26. června 2004, obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání – řád sv.
Floriána. Celý svůj život zasvětil práci pro obec.
Krejčík Václav
Autor dvousvazkového díla „Vyprávění o Tmani u Berouna a jeho okolí”, ve které
zaznamenal historii Tmaně a našeho regionu v 28 kapitolách, od prvohor až do konce XIX.
století. O důležitosti jeho práce svědčí hodnocení bývalé ředitelky Okresního muzea Jany
Čapkové z prosince 1972: „Vzácná práce a záslužná, neboť nemůže mít každá obec svého
historika. Mít zpracované dějiny obce, to je vzácnost. Od letošního roku mezi šťastné obce
našeho okresu, které mají přehled o dějinách své obce, řadíme díky Václavu Krejčíkovi i
Tmaň.“ Narodil se 8. července roku 1922 v tmaňské osadě Slavíky, zemřel v sobotu dne 16.
července 2000 ve věku 78 let.
Mandová Hana
Pracovala jako kuchařka ve školní kuchyni v tmaňské škole s krátkými přestávkami po
dobu čerpání mateřské dovolené, celkem 37 let. Byla příkladem člověka, pro kterého je
každodenní – na první pohled monotónní – práce nikoli pouhou povinností, ale koníčkem. Do
školní kuchyně přijížděla i po čtvrté hodině ranní, aby stačila vše připravit. Po celou dobu jejího
působení ve školní jídelně byl pro ni charakteristický její energický přístup k řešení všech
problémů, které se vyskytly v každodenním provozu úseku školního stravování. Tím se
nesmazatelně zapsala do srdcí všech svých spolupracovníků a toto své charakteristické pojetí
plnění si pracovních povinností zanechala jako poselství k následování. Paní Hana Mandová
odešla začátkem roku 2004 do invalidního důchodu, zemřela v pondělí dne 6. září 2004 po
dlouhé těžké nemoci ve věku 56 let.
Nikodémová Jiřina
rozená Kozlerová, tmaňská rodačka, narodila se v roce 1920
Za II. světové války se aktivně podílela na protifašistickém odboji na Berounsku a
Hořovicku. Zajišťovala kolportování ilegálně vydávaného Rudého práva a rozšiřování
letákového materiálu. Byla členkou skupiny, která svoji činnost vedla ze zemljanky v lese u
Kařízku. V lednu 1944 byla skupina pohotovostním útvarem SS zadržena. V prosinci 1944 byla
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Jiřina Nikodémová odsouzena k trestu smrti, ale díky vítěznému postupu spojeneckých armád
se jí podařilo se štěstím přežít a vrátit se do mírového života po válce. Zemřela v roce 1996.
Je autorkou pamětí pod názvem Odboj a naděje – Vzpomínky na léta 1939–1945, kterou
vydalo Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze v roce 1985 nákladem 3000 výtisků
jako svou 265. publikaci (224 stránek).
Nolčová Anna
Poslední majitelka tmaňského velkostatku a zámku z rodu Nolčů, dcera Emy Nolčové,
kterou navštěvoval Mikoláš Aleš. Narodila se v roce 1904, vdala se 19. ledna 1934 v Clermont
– Ferrand jako Michelinová, po pěti letech ovdověla, znova se vdala v Paříži v roce 1960.
Podruhé ovdověla a zemřela jako Anna Marquise de Roualle v červnu 2001 ve věku 98 let,
poslední rozloučení proběhlo v 10:30 hodin 12. června 2001 v katolickém kostele Saint-Pierrede-Chaillot v 16. obvodu v Paříži.
Pos Josef
Bývalý zaměstnanec akciové společnosti Vápenka Čertovy schody ve Tmani pan Josef
Pos (*26. 5. 1931), který je sportovní veřejnosti znám především jako fotbalový rozhodčí od
roku 1957, za svoji více než padesátiletou kariéru rozhodčího odřídil za jakéhokoliv počasí
více než čtyři tisíce sedm set utkání. Ve středu 20. dubna 2011 převzal cenu Dr. Václava Jíry
– malou plaketu, jež uděluje Českomoravský fotbalový svaz těm, kteří se významně zasloužili
o rozvoj českého fotbalu v krajích České republiky. Zahrál si i roli rozhodčího v 15. dílu
televizního seriálu Okresní přebor. Zemřel v pondělí dne 19. září 2011 ve věku 80 let.
Trmalové na Tmani
Rytíř Václav Vlček z Nehvizdek, bratr Kateřiny Trmalové z Nehvizdek, manželky
Bohuslava Trmala st. z Toušic a na Drachkově, jsa poslední svého rodu pořídil v roce 1554
v Praze v domě „U husy“ na Příkopech, který patřil panu
Chor v Sedlčanech na loži
Zdeňku Meziříčskému z Lomnice testament. Tímto
toušický vladyka leží,
testamentem odkázal své panství tmaňské a také ves
s hlubokou ranou na prsou
Lounín se všemi poddanými, svému synovci Havlovi
vyvázl z bitvy jen stěží.
Bojoval věru statečně
Trmalovi z Toušic, bratrovi Jana Trmala st. z Toušic a na
odehnav Buqoye k Týnu,
Drachkově. Takto vešel Havel Trmal z Toušic v držení
sám ale byl už na cestě
tmaňského panství, tvrze a příslušenství a založil tak
do
říše
věčného chladu a stínu.
nejvýznamnější Tmaňskou větev rodu Trmalů z Toušic,
která přetrvala až do našich časů.
Na hradby vše, co zbraně má,
Třetí a nevýznamnější syn Václava Trmala z Toušic
s posádkou k obraně spěje,
a Anny Ottovny z Losu, Zděnek Trmal z Toušic a na Tmani
Buqoy má Uhry posilou,
se aktivně zúčastnil stavovského povstání jako hejtman
pod děly země se chvěje.
kraje sedlčanského. V roce 1619 však zahynul v bitvě o
město Sedlčany, když císařské vojsko pod velením
Trmal však klesá:
generála Buqoye poprvé táhlo na Prahu. Sedlčany se
„Šťasten jsem, za českou
ubránily, a navíc zastavily Buqoye a ten byl nucen se
svobodu hynu,
v duchu tě ještě vlasti má,
stáhnout zpět do Českých Budějovic, kde přezimoval. Příští
horoucně na srdce vinu.
rok však císařské vojsko vytáhlo ku Praze znovu a ve
Krásná
smrt, svatá, líbezná,
dvouhodinové bitvě na Bíle hoře rozhodlo o osudu českého
stokrát
kéž
z hrobu lze vstáti,
království na dlouhých 300 let. O hrdinné smrti Zděnka
bych pro vlast v boji vítězném
Trmala z Toušic u Sedlčan v roce 1619 napsal oslavnou
stokráte život moh dáti.“
ódu slavný český básník Adolf Heyduk, která vyšla ve
sbírce jeho básní „Bohatýři“:
Tysl Vladislav
Sedmatřicet let strávil Vladislav Tysl ve Sboru národní bezpečnosti a později v Policii
České republiky, odkud odešel koncem dubna 1999 do důchodu jako major ve výslužbě. Do
povědomí občanů naší obce vstoupil jako funkcionář bývalého místního národního výboru,
když se stal voleným členem pléna poprvé v komunálních volbách v roce 1971.
V následujících volebních obdobích se stal členem rady, a to až do konce roku 1989, kdy se
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tehdejší veřejná bezpečnost reformovala na současnou policii. Ačkoliv nebyl členem
zastupitelstva, byl vždy připraven pomoci zkušenostmi a radou členům podílejících se na
formování plně funkčního obecního zřízení v konkrétních podmínkách naší obce. V úterý dne
22. července 2014 zemřel ve věku nedožitých 73 let po dlouhé těžké nemoci.
Zach František
Narodil se 11. 11 1929 ve Tmani, kde také získal základní vzdělání (1. – 5. ročník), za
dalším vzděláním docházel do Králova Dvora – Počapel (6. – 8. ročník), v letech dalších do
Obchodní akademie v Berouně. Pochází z dělnické rodiny, otec pracoval jako dělník
v Králodvorských železárnách, matka jako zemědělská pracovnice v Zemědělském družstvu.
V obci pracoval v letech 1964–1970 jako předseda Sdružení rodičů a přátel místní školy,
v letech 1971–1976 jako poslanec a člen Rady místního národního výboru a jako předseda
školské a kulturní komise. Byl zaměstnaný v České pojišťovně jako vedoucí odboru na úseku
výpočetní techniky v Praze, kam dojížděl ze Tmaně 21 let. Od roku 1976–1981 bydlel v Praze,
ve Tmani si ponechal v užívání dům č.p. 3, ve kterém následně bydlel do konce svého života,
zemřel 22. listopadu 2010.
Napsal nespočet článků na téma tmaňské historie, která byla jeho celoživotním
zájmem. Celá desetiletí byl kronikářem SDH ve Tmani, a právě díky jemu máme dobře
zmapované více než století jeho činnosti. Asi nejvíce si budeme jeho jména spojovat
s vydáváním informačního časopisu OBZOR, jehož byl redaktorem a první číslo pod jeho
vedením vyšlo v dubnu 1974 a vycházelo až do října 1976. Podruhé bylo obnoveno jeho
vydávání v červnu 1992, kdy vyhověl žádosti tehdejšího starosty obce Stanislava Duchoně a
pokračoval ve vydávání tohoto periodika až do ledna 1998. Pod jeho vedením bylo vydáno
celkem 103 čísel OBZORU.
Zajíček František
Narodil se v obci Medový Újezd na Rokycansku. Dne 1. června 1907 se oženil, jeho
manželka pocházela z Lounína. Byl řídícím učitelem na Obecné škole ve Tmani v letech 1908–
1937. V jeho učitelské kariéře byla Tmaň třetím a posledním působištěm. Po vzniku
Československé republiky v roce 1918 byl prvním tmaňským a lounínským kronikářem.
Zasloužený odpočinek trávil František Zajíček ve svém domku na Louníně, kde 8. června 1957
zemřel ve věku nedožitých 77 let.
Autor: Jaroslav Horáček

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 17. DÍL
LOUNÍN - SLAVÍKY
Na snímku je horní polovina
pohlednice lounínské návsi z
roku 1916. Na silně kolorované
fotografii je vidět i rybník se
studánkou, do níž obyvatelé
kdysi vložili jako ochranu obce
„sedm morových koulí“. Zda
jde o nepodloženou pověst,
není jisté, faktem zůstává, že
se od té doby mor obci vyhnul,
a že se ve studánce při jejím
pozdějším čištění skutečně
našlo sedm velkých valounů,

1916_Lounín_náves
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které by se měly při
každém novém čištění
vrátit
zpět.
Podle
posledních zpráv však
kamenů
postupně
pomalu, ale jistě ubývá.
Na
západní
hrázi
rybníčku stávala dnes již
dávno zrušená kovárna.
Zbytek hráze byl osázen
lípami, čímž náves nabyla
veselejšího vzhledu.
Na dalším snímku je dolní
polovina
lounínské
pohlednice z roku 1910,
1910_Lounín
zobrazující cestu od
návsi směrem ke Tmani.
Cesta uzoučká, přesto
však zřejmě vyhovující
tehdejším potřebám,
byla v letech 1958 –
1959
navezením
značného
množství
kamene z Velkolomu
Čertovy
schody
rozšířena až k Višňovce.
Jedním
z hlavních
důvodů
rozšíření
vozovky bylo zavedení
autobusové dopravy
přes Lounín započaté v
Slavíky
září 1959.
Po levé straně cesty
stojí hostinec – tehdy „U Houbů“.
Snímek Slavík je naskenován z dobové pohlednice z roku 1901, jeho kvalita je bohužel dána kvalitou
originálu, kterou se mi při sebevětší snaze nepodařilo více vylepšit.
Několik málo slov k této rubrice: Staré české přísloví praví, že když je něčeho moc, bývá toho mnohdy příliš.
V posledním roce vyšla v Obzoru a v tmaňském kalendáři pro rok 2021 řada fotografií z tmaňské historie.
Do jaké míry zůstávají staré fotografie pro tmaňské občany zajímavé, je otázkou. Možná už je jimi řada
z vás přesycena, možná zajímají jenom starší generaci. Možná už tedy nastal čas, že výše zmíněné přísloví
začíná pomalu, ale jistě platit.
Pro nejbližší období si s největší pravděpodobností dáme pauzu, abyste si od nich aspoň trochu odpočinuli.
Můj archiv začíná navíc postupně „vysychat“. Proto bych uvítal, kdybyste vy, kteří máte doma v šuplíkách
jakékoliv staré snímky spojené s Tmaní, mi je mohli prostřednictvím obecního úřadu zapůjčit k naskenování.
Je lhostejné, v jakém budou stavu; spousta závad (fleky, přehyby, poškrábání, mizerná expozice, atd) se
mnohdy dá v počítači vylepšit do „koukatelné“ podoby. Fotografie pochopitelně vrátím a navíc vám přidám
jejich digitální provedení. A pokud budou později zveřejněny, bude vaše jméno zářit buď na nich, nebo
v jejich bezprostřední blízkosti.
Předem díky, Franta.
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani v prosincovém
termínu roku 2020 s ohledem na vánoční období konat nebude.
Konání tradičních akcí spojených se Štědrým dnem v kostele sv. Jiří ve
Tmani bude s předstihem plakátováno s ohledem na vývoj panující mimořádnost
situace v souvislosti s coronavirovou pandemií.
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v lednu 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 23. ledna 2021 v 16:30
hodin.
Aktuální ohlášky nebo informace o mších sv. v adventním a vánočním
období a 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 v čase adventním:
V neděli 6. 12. 2020 od 16:00 hodin
V neděli 13.12. 2020 od 16:00 hodin
V neděli 20. 12. 2020 od 16:00 hodin
Štědrý den ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani:
Od 14:00 hodin
Setkání rodičů a dětí (dle aktuálních hygienických nařízení)
Od 24:00 hodin
Půlnoční
Pokojný advent a prožití svátků vánočních,
ve zdraví a s vědomím, že jsme milováni.
Láska boží je největší a nejvzácnější dar…
autor Jana Šmardová
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Z DĚNÍ V OBCI…

Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás již dříve informovali, bude v naší obci probíhat obnova a rozšíření
kamerového systému. Důvodem je zabezpečení veřejného pořádku, prevence kriminality a
případné následné dohledávání záznamů, pokud dojde k porušování zákona. Celá přípravná
fáze byla poněkud delší, protože bylo potřeba dořešit legislativní stránku, technickou stránku,
účelnost umístění kamer a jejich zabezpečení, atd. V následujících měsících bude probíhat
2. fáze, fáze instalační. Další fází bude zkušební provoz a poslední bude fáze revizní. Veškeré
informace týkající se kamerového systému jsou případným zájemcům k dispozici na OÚ.
autor Mgr. Tomáš Procházka
předseda komise pro bezpečnost a ochranu občanů
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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
Ve středu 18. 11. 2020 se opět otevřely brány naší školy, neboť se obnovila pro
všechny žáky 1. a 2. ročníku základních škol povinná prezenční výuka. Děti se mohly vrátit do
školních lavic bez dělení třídy na skupiny, jako tomu bylo na jaře. Prezenční výuka probíhá
v samostatných homogenních skupinách. Výuka a délka vyučování se řídí rozvrhem hodin
platným od 1 . 9. 2020.
Většina žáků se do školy těšila nejen na své kamarády, ale také na své učitele.
Od pondělí 30. 11. 2020 se obnovila prezenční výuka i pro žáky 3. – 5. ročníku. Škola
opět ožila veselým povídáním a smíchem dětí, i přes daná omezení týkající se dodržování
nastavených přísných hygienických pravidel, se kterými byli všichni žáci seznámeni.
V sobotu 28. 11. 2020 se měl společně, jako každý rok, zahajovat advent, na který se
všichni celý rok moc těšíme. Naše školní adventní tradice, kterými jsou rozsvícení vánočního
stromu, předvedení hry o narození Ježíška a pošeptání nejdůležitějšího dětského přání
stromečku, jsme nemohli, vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením, bohužel
uskutečnit, i když se žáci naší školy na něj začali pilně připravovat již od konce září.
Věříme, že je to pouze tento rok a v roce následujícím budeme v tradici „zahájení adventu
v obci“ pokračovat tak, jak jsme byli zvyklí.
Vánoční atmosféra, to je vůně jehličí a purpury, vůně perníčků a vánočního cukroví.
Všichni se na ni moc těšíme, dospěláci možná víc než děti.
Vánoční atmosféru dělají především tradice. Právě v době čekání na nejkrásnější
svátky roku má každá rodina svoje tradice, které si předává z generace na generaci, a které
spojují všechny členy rodiny.
Přejeme všem klidné prožití adventního i vánočního času roku 2020 a hlavně pevné zdraví
autor Mgr. Marcela Závorová

Mateřská škola
Celý podzim jsme v mateřské škole sbírali kaštany a žaludy, abychom je pak mohli
předat myslivcům z Mysliveckého sdružení Hora Tmaň. Díky rodičům i dětem se podařilo
nasbírat opravdu veliké množství, a tak i díky nám budou mít zvířátka v zimě co jíst.
Na konci října se ve všech třídách
vyráběla dýňová strašidélka, kterými
jsme vyzdobili nejen školku, ale i naši
školní zahradu. Atmosféru dotvořili i
duchové, lampiony a strašidla.
Uspořádali
jsme
dokonce
i
Halloweenskou oslavu, kterou si
všichni velmi užili.
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Nezanedbali
jsme
ani
podzimní
radovánky, a tak děti ze III. třídy vyrazily
na nedalekou louku pouštět draka.
Přestože moc nefoukalo, drak se proletěl,
a děti si zaběhaly.

25. listopadu nás čekal výlet do Čechovy
stodoly v Bukové u Příbrami. Připraveny tam
pro nás byly adventní zvyky a tradice, peklo
a nebe s živými postavami čerta a anděla,
který nás vánoční stodolou provázel. Vidět
jsme mohli staročeské stromečky, betlémy.

V tvořivé dílničce si pak děti samy dotvořily
vánoční stromeček, dáreček a vánočního
kapra. Výrobek si odvezly s sebou domů a
jistě jím potěšily i maminky a tatínky.

Ve III. třídě se děti učí pracovat
s elektronickým mikroskopem, a protože
téma, se kterým se nyní seznamujeme je
„Lidské tělo a zdraví“, věnujeme se i tomu, co
jíme a jak funguje naše trávicí soustava. Děti
pod mikroskopem zkoumají potraviny.

autor Jarmila Rysová
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SPORT
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Na Boru
Jak jsme vás v předchozím čísle informovali, byla v lokalitě Na Boru úspěšně
dokončena dotační výstavba „Víceúčelového dětského hřiště“, jehož součástí je hrací
plocha s umělým povrchem určená pro kolektivní sporty.
Zmírněná mimořádná opatření vlády, platná od 3.12.2020, nám nyní umožňují
spustit jeho zkušební provoz, který bude bezplatný a rádi bychom tento stav zachovali
i do budoucna. Aby byl zabezpečen plynulý a bezproblémový provoz tohoto hřiště,
stejně jako pravidla jeho bezpečného využívání, je k jeho bezplatnému pronájmu nutná
rezervace. Vstup do zbylé části areálu je samozřejmě zcela volný po celou jeho denní
provozní dobu (9:00 – 20:00).
Tuto rezervaci lze provést na webových stránkách obce v sekci „Spolky –
Rezervace hřiště“. Zde si kliknutím vyberete v rozvrhu vyberete volný termín a
následně vyplníte nezbytné (povinné) údaje, jenž se následně zobrazí v rozvrhu
rezervací: (viz vzor)
• Zadejte jméno, sport a počet lidí
– uvedená osoba se zároveň stává osobou, jenž po dobu využití rezervace
zodpovídá se veškerá dodržování pokynů dle Provozního řádu
• Email – na ten následně obdržíte potvrzení vaší rezervace s dalšími pokyny
• Telefon – pro případné řešení nejasností kolem rezervace
• Konec rezervace – čas ukončení pronájmu
Vaše rezervace se stává platnou až po obdržení potvrzovacího mailu na vaši
emailovou adresu ! V něm zároveň naleznete aktuální kód pro vstup. Rezervaci je
nutno provést nejpozději předchozí den do 15:00 hodin.

V případě nejasností vám rádi pomohou s rezervací hřiště naši zaměstnanci
obce na telefonu 733 645 455 (v úředních hodinách).
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Žádáme všechny, kteří mají zájem toto multifunkční hřiště s umělým povrchem
využívat, aby se důkladně seznámili s Provozním řádem hřiště, jenž naleznete na
webových stránkách obce i na vývěsce přímo u vchodu do hřiště.
Z něj zde uvádím pouze výňatek toho nejdůležitějšího:
✓ Areál je v provozu celoročně, denně od 9:00 do 20:00 hodin
✓ Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní
dobu je zakázáno !!!
✓ Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za případná zranění uživatelů.
✓ Veškerou odpovědnost za chování uživatelů hřiště i za případné škody a nesrovnalosti,
které vzniknou používáním hřiště v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá
uživatel hřiště.
✓ Uživatelé jsou povinni:
využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci
hřiště popř. policii ČR na tel č. 158
✓ Dále platí přísný zákaz:
odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
vstup na hřiště s umělou trávou ve znečištěné či nevhodné obuvi
(tretry, kopačky ap.)
kouření v celém areálu hřiště
konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
vstupu podnapilým osobám
vstupu psů a jiných zvířat do celého areálu !
jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu provozovatele
✓ Osobám mladším 15 let je užívání víceúčelového hřiště s umělým povrchem povoleno
jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé
osoby. Tato osoba je uvedena v rezervačním systému jako objednavatel.
✓ Zájemci o hru (dále jen „uživatelé“) vstupují na hřiště pouze po předchozí rezervaci a
jejím schválení administrátorem rezervací.
✓ Po skončení činnosti je uživatel povinen hřiště s umělým povrchem v pořádku
uzamknout a předat klíče správci či na původní místo, pokud správce neurčí jinak.
✓ Upozorňujeme, že z důvodu dodržování těchto pokynů i z důvodu bezpečnosti je
celý areál chráněn kamerovým systémem.

Zdůrazňuji, že se jedná o zkušební provoz, jenž nám teprve odhalí případné
nedostatky v provozním řádu. Stejně tak je možné, že se vyskytnou prvotní chyby u
rezervačního systému, protože provozovatel našich webových stránek nemá pražádné
zkušenosti s rezervačními systémy a tento byl jediný, který nám bezplatně poskytl. Už
nyní jsme ho požádali o nějaké úpravy k lepšímu. Mějte proto v případě prvotních
problémů trpělivost a nebojte se s námi podělit o vaše poznatky, připomínky či návrhy.
Pevně věřím, že hřiště bude využíváno co nejvíce a bude sloužit ke spokojenosti
co nejširší veřejnosti.
Jaromír Frühling
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INFO OBCE
Osmisměrky – soutěž z minulého čísla Obzoru
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší soutěže. Všichni, kteří odevzdali
správně vyplněné osmisměrkové soutěžní kupóny, tedy s nalezenými 15ti ulicemi naší
obce a 20ti názvy obcí z našeho okolí, obdarujeme Stolním kalendářem na rok 2021
s historickými fotografiemi Tmaně. Naši zaměstnanci vás budou v průběhu prosince
kontaktovat k předání dárku.
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v prosinci 2020 a 1. ledna 2021 zajišťovány na
Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
5.+6.12.2020
12.+13.12.2020
19.+20.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
1.1.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Iva Závorová
Žebrák, A. Pacovského 277
MUDr. Dmitry Zaytsev
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Marie Zímová
Hostomice, Tyršovo náměstí 225
MUDr. Julia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Josef Aušteda
Broumy 73
MUDr. Jana Sedláčková
Hořovice, K Nemocnici 1106
MUDr. Pavla Blechová
Karlštejn, Zdravotní středisko
MUDr. Jiří Cajthaml
Drozdov 29

Telefon
311 533 447
727 836 818
311 583 140
311 513 313
311 585 165
311 559 654
311 681 533
605 420 898

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
V prosinci 2020 bude otevřeno takto: pondělí až středa bude zavřeno,
čtvrtek a pátek od 9:00 do 16:00 hodin, v sobotu a v neděli bude zavřeno, od
soboty 19. prosince 2020 do čtvrtka 7. ledna 2021 bude zavřeno.
Prodej vánočních stromků a vánočního zboží na plantáži u rybníka
směr Chodouň (Tmaň 222) bude probíhat od soboty 5. prosince 2020 do
středy 23. prosince 2020 každý den včetně víkendů v době od 8:30 hodin do
16:00 hodin!
Prodejní doba v lednu 2021: Do čtvrtka 7. ledna 2021 je zavřeno. Od
pátku 8. ledna 2021 bude prodejní doba: pondělí, úterý, středa čtvrtek –
zavřeno, pátek – 9:00-16:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno.
Prodejní doba v únoru 2021: pondělí, úterý, středa čtvrtek – zavřeno,
pátek – 9:00-16:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli 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.
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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 .
Těšíme se na vaši návštěvu!
Děkujeme všem našim zákazníkům za jejich návštěvu a nákupy
v Zahradnictví Tmaň v roce 2020 a přejeme jim a jejich rodinám příjemné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti
v Novém roce 2021!

ZÁSILKOVNA
Dnes velmi žádaná služba Zásilkovna vznikla i v naší obci. Nové výdejní místo
se nachází hned vedle našeho obecního úřadu, v obchodě „Ovoce, zelenina - smíšené
zboží – Tmaň, Dana Nesvadbová“
Obchod „Ovoce, zelenina – smíšené zboží – Dana Nesvadbová
přeje všem svým zákazníkům krásné prožití vánočních svátků.
V novém roce 2021 jen to nejlepší, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

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 4. prosince 2020.
Cena výtisku - zdarma
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