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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
ani začátek nového roku 2021 nám zatím nepřinesl nic nového v boji s nákazou
Covid-19. Počet denních přírůstků nakažených je stále velmi vysoký a vládní nařízení
nadále komplikují život nám všem. Prvním zábleskem lepších zítřků jsou očkování,
která masivně začínají po celém světě, i když názory na ně, jako na vše kolem
pandemie, se různí.
Jako věčný optimista
věřím, že se snad do léta vše
vrátí do normálu a slovo Covid
bude
jen
historickým,
co
nejméně používaným výrazem.
Děkuji všem, kteří i přes
toto nehezké období nezanevřeli
na svátky vánoční a vyrazili
k našemu vánočnímu stromku,
přidat na něj i za sebe a své
blízké vánoční ozdobu, jako
symbol zvláštní doby, kdy jsou
naše vzájemná setkání tak
omezená.
Věřím, že v roce 2021, se
již zase společně sejdeme na
akcích pořádaných obcí i našimi
spolky a že rok 2021 bude pro
všechny mnohem a mnohem
lepším, než byl ten rok
předchozí.
K tomu všemu vám i
vašim blízkým ještě jednou přeji
především pevné zdraví a pevné
nervy.

Jaromír Frühling
starosta obce
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Zápis č. 4/2020
z Veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň, které se konalo
dne 14. 12. 2020 v Kulturním domě ve Tmani
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončilo ve 21:15 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů
bylo přítomno 14 zastupitelů. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Zasedání se zúčastnilo 7 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, Mgr. Hana Laňová, Zdeněk
Vinš, Mgr. Tomáš Procházka, Roman Sudík
Omluvení zastupitelé: Vít Hofmann
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: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen v následujícím znění.
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Kontrola usnesení z minulého VZZO a zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva z finančního výboru
5. Zpráva z činnosti Rady obce
6. Schválení dotace pro školu z rozpočtu obce pro rok 2021
7. Rozpočet obce na rok 2021
8. Plán práce Zastupitelstva obce a Rady obce v roce 2021
9. Smlouva o dílo – Rekonstrukce balkónu domu č.p. 178
10. Smlouva o dílo – Objekty OÚ Tmaň, hospodaření s dešťovou vodou
11. Smlouva o dílo – Rozšíření vodovodu a kanalizace v ulici Gregoryho
12. Smlouva o dílo – Kamerový systém pro obec Tmaň
13. Podání žádosti o dotaci na výstavbu Dětského pumptrackového hřiště z Programu
obnovy a rozvoje venkova MMR ČR
14. Ostatní – Rekonstrukce prostor KD – restaurace
15. Diskuze
16. Závěr
Veškeré podrobnosti o průběhu jednání i přehled projednávání a hlasování jednotlivých bodů
naleznete na webových stránkách obce: https://www.obectman.cz/usneseni
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Z HISTORIE OBCE
Historia magistra vitae
Historie je učitelka života … celá slavná věta zní v originále takto: Historia est testis
temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis – a v českém
překladu: Historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života,
zvěstovatelkou dávných dob. Podívejme se v roce 2021 na historii Tmaně z tohoto pohledu
a připomeňme si každý měsíc nějakou událost ze života Tmaně, Lounína, Slavík či Havlíčkova
Mlýna a v jejím odkazu hledejme nápady, myšlenky a poučení pro úspěšné pokračování v díle
předcházejících generací, díky jimž je dnes Tmaň dobré místo k bydlení. Tmaň si to určitě
zaslouží …

Výročí měsíce:

Před 55 lety byl otevřen Kulturní dům.

Tento měsíc uplyne již 55 let od momentu, kdy byl předán do provozu tmaňský Kulturní
dům. Náš „Kulturák“ je zapsán ve vzpomínkách nejen občanů Tmaně, Lounína, Havlíčkova
Mlýna a Slavík, ale i obcí ze širokého okolí, jako místo plesů, karnevalů, estrádních a
divadelních představení, promítání filmů (které zatím snad jako jediné díky technickému vývoji
elektroniky skončilo v propadlišti dějin), voleb do zastupitelských orgánů různých stupňů,
školních akademií tmaňské a suchomastské školy, výstav při obecních slavnostech i veřejných
zasedání Místního národního výboru ve Tmani a za posledních třicet let i Obecního úřadu ve
Tmani, na nichž byla přijímána zásadní rozhodnutí k zajištění neustálého rozvoje občanské
vybavenosti i společenského života v obci. Takto byla tato událost zaznamenána na stránkách
tehdejší jediné regionální tiskoviny – týdeníku Budovatel:

Nový kulturní dům ve Tmani.1
V neděli 9. ledna byl v Tmani otevřen nový kulturní dům. Je to komplexní kulturní zařízení,
dobře esteticky i technicky řešené a vybavené. Vlastní kulturní dům má sál pro 300 diváků a
přísálí. Nechybí ani moderní, prostorné jeviště z celého okresu nejdokonaleji vybavené,
klubovna, šatny pro účinkující a sociální zařízení. Nedílnou součástí celého komplexu je i
restaurační zařízení a budova místního národního výboru, pěkně zařízená knihovna, dále pošta
a v přízemí holičská a kadeřnická provozovna. Celé zařízení kulturního domu má hodnotu dva
a půl milionu korun.
Občané Tmaně i okolí tak dostali opravdu dokonalý kulturní stánek, který bude sloužit
všestrannému rozvoji kultury. Hlavně však bude záležet na všech občanech, jak budou nový
kulturní dům využívat a ochraňovat.
Dodejme ještě, že rozšíření se tmaňský kulturní dům dočkal v roce 2009 o to o
přístavbu, v níž lze konat komornější akce, včetně veřejných zasedání zastupitelstva obce. Je
třeba i zdůraznit, že je to široko daleko jediné kulturní zařízení tohoto typu na okrese Beroun,
které přežilo ani nezaniklo v průběhu poslední třech desetiletí, a i dále se rozvíjí. Svým věkem
se stavba začíná pomalu blížit k důchodovému věku v lidském životě, ale díky trvalé péči
zastupitelstva obce je stále ve velmi dobré kondici.
Popřejme našemu Kulturnímu domu, aby i nadále úspěšně dával svůj prostor
společenským organizacím působícím v obci pro jejich hojně navštěvované akce !

1

Nový kulturní dům ve Tmani. A. Šrut. Budovatel, číslo 3, 19. ledna 1966.
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Černá kronika
Informace o dopravních nehodách, lidských neštěstích a kriminálních činech plnily, plní
a asi budou i nadále plnit stránky novin, internetových zpravodajských portálů a vysílací čas
televizních a rozhlasových zpráv, kde mnohdy převažují právě sdělení s negativním obsahem.
I v případě naší obce můžeme v kronice i v regionálním tisku nalézt množství informací na toto
téma. Nabízíme našim čtenářům ukázky záznamů na téma zpráv z černé kroniky z let 1875
až 1939.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Spor o skály.
Občané tmaňští od nepamětných dob vypásali svůj skot, zvláště však krav, na Skalách a
v Dubinách. Tak se dělo asi až do roku 1875. V Dubinách vysázením lesa pasení zamezeno –
na Skalách páslo se však dále. Konečně majitel panství František Noltsch pasení zakázal. Když
zákazu uposlechnuto nebylo, obec žaloval. Při sporu zastupována byla obec rolníkem Škodou
z čp. 24, který služebnost na Skalách vyhrál. Občané do tří roků měli žádat vyvazovací komisi,
aby jim část Skal k pasení dobytka odměřila. Zlákáni výhrou pásli dále, ale vyvazovací komise
o výměru a vyměření nežádali. Po třech letech majitel velkostatku spor obnovil a proces vyhrál.
Obec odsouzena ku placení všech úhrad sporem vzniklých a 140 zl., které majiteli velkostatku
byly soudem přiznány. Když se velkostatkář peněz těchto domáhal a obecní pokladna byla
prázdná, prodán byl na uhrazení výloh soudních obecní domek čp. 10. Domek tento koupil
majitel velkostatku v soudní dražbě a dal jej starousedlým rolníkům za šestiletý nájem honitby.
HLASY OD BEROUNKY (Ročník 1. – číslo 14 – 1. května 1898)

Kruté neštěstí postihlo dne 18. dubna pana Antonína Brauma, řídícího učitele na Tmani. Téhož
dne odpoledne vedral se v podnapilém stavu do tamní školy 30letý tulák Fridrich, kdež si
výhružně počínal. Řídící p. Braum chtěl jej vyvésti z budovy ven, týž však se naň osopil a
podrazil jej, při čemž p. řídící zlámal si nohu. Výtržník dodán byl k c.k. okresnímu soudu do
Berouna. Litujeme velice celé rodiny jeho a přejeme mu brzkého uzdravení.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Spálení farského novorozeněte v kamnech
V roce 1909 v měsíci říjnu před posvícením narodilo se farské kuchařce dítko. Aby zrození dítka
bylo utajeno a tím i poklesek farních obyvatel, dítko kuchařkou spáleno v kamnech. Lékař
povolaný k nemocné kuchařce, když seznal, že se jedná o porod a dítka neviděl, záležitost předal
četnictvu. V kamnech nalezené zbytky kůstek lidských usvědčily kuchařku z nelidského činu.
V důsledku této události byl tehdejší farář Jiří Bayerle dán na trvalý odpočinek a
administrátorem zde ustanoven Antonín Koula, kaplan z Litně, který od 1. prosince 1910 stal
se zdejším farářem. Lid s úsměvem vtipkoval farskou příhodu charakteristickými slovy: „V
Rakousku prvé krematorium bylo na tmaňské faře,“ – a to proto, že církev i stát byly proti
spalování mrtvol.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922
Období první světové války - Pověst o otravování studní

Mnoho různých pověstí vyprávělo se mezi lidem. Jedna z nich byla o cizincích, kteří procházejí
krajem a otravují prý vodu ve studních. Ustrašený lid málem byl by pověsti uvěřil, ale
skutečnost jej poučila, že není na pověsti ani slůvka pravdy.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922 Období první světové války- Utrpení lidu

Lidé trpěli v této kruté době nad míru. Drahou jezdili pro mouku a brambory na Miroticko,
Blatensko i dále, a za 1 kg mouky platili 20,- K. Bída dostupovala svého vrcholku. Staly se
případy, že lidé i lebedu sobě vařili, aby poněkud hlad ukojili. Dělník Josef Štětka na Kosově
pracující, kradl koni ze žlabu řepu a mrkev, kterou doma vařili, aby alespoň částečně ukojen
5

byl hlad četných dětí. Když kůň se jednou za ním ohlédl, jako by se tázal, proč tak dělá, pravil:
„Ty máš málo, ale já nemám nic!“ Když nalévaly žitné klasy, lidé je trhali, doma sušili a ze
šrotu placky pekli.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922
Puč komunistický.

Dne 10. prosince 1920 vypukla v Králově Dvoře stávka. Rovněž na zdejším velkostatku
dělnictvo nepracovalo. Podobné stávky vypukly i jinde po Čechách, hlavně v okresech
s většinou převážně komunistickou. Vůdcové dělnictva usilovali o převrat. V obci zdejší zvolen
i revoluční výbor, jehož jména členů časně ráno plakátována. Jeden přespolní komunista
jménem revolučního výboru zabíral i zdejší velkostatek.
Vláda proti hnutí ostře zakročila. Vyhláškami byla oznámena opatření podle zákona ze dne 14.
dubna 1900 č. 300 (Sbírka zákonů a nařízení) a svobody zaručené ústavní listinou omezeny.
Sotva úřední vyhlášky došly na obecní úřad, již se v obci objevili četníci, kteří vyšetřili místní
události. Plakáty členů výboru strhány, ale všechny členy jeho nebylo lze zatajit. Mnozí z nich
(Josef Štětka a Josef Bartl) byli vyslýcháni a k úřadům předvoláni, ale nikdo nebyl trestán,
neboť klid a pořádek v obci nebyl porušen. Tímto pučem hladina veřejného života rozčeřena,
ale během týdne se uklidnila a dělnictvo vrátilo se opět do práce. Mnoho bylo i těch, kteří ani
nevěděli, oč se jednalo.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922
Živelná pohroma.

Dne 12. srpna 1925 po deváté hodině večerní snesla se nad zdejší krajinou velká bouře
s prudkým lijavcem, který mnoho škody na polích i lukách způsobil.
Paní Zdeňka Havlíčková napsala do pamětnice této o smutných chvílích prožitých té noci ve
mlýně Havlíčkově tyto vzpomínky:
Celý den panovalo nesnesitelné vedro. Celý den jsme sváželi až do deváté hodiny noční, kdy se
již muselo na patře svítit elektrickou svítilnou. Když se složila poslední fůra, začalo drobně
pršet. K desáté hodině spustil se liják tak strašný, že se zdálo jako by ne déšť, ale proudy vod
lily se z oblak. A ten trval v neztenčené míře přes dvě hodiny. Všechno bylo ve mlýně na nohou
a pohlíželo na potok Suchomastský, který vypadal stále tak nevinně, takže vše dělalo dojem, že
prší jen u nás a výše po vodě snad nikoli. Šli jsme si tedy všichni, mimo službukonajícího
mládka, lehnout. Než po půlnoci přišel nás mládek budit a oznamoval, že se voda rázem zvedá.
Rychle jsme se ustrojili. V tom chvatu trvalo to dvakrát tak dlouho. Po dvoře průjezdem už tekl
pramen, znamení, že rybník už přetéká. A co by dvacet napočítal, bylo zle. Pramen v průjezdu
se proměnil v mohutný proud přes půl metru vysoký. Dveře u síně a mlýnice naštěstí včas
zabarikádovány pytli s kukuřicí, takže se tam voda dostala jen spodem. V kuchyni i síni bylo asi
20 cm vody. Proud vody hnal se maštalí a chlévem, kde dobytek polekaně bučel a odnášel tu
putýnku, zde škopek nebo jiné nářadí a řítil se k dolním vratům, která se tlaku vody vzepřela a
zavřela, takže bylo nutno vytlouci v nich sekerami výplně, aby mohla voda odtékat.
Všechen hnůj, asi 30 fůr, voda vzala, nanesla do sklepa, ucpala odpad, takže se sklep naplnil
vodou až do stropu. Mrva zacpala i mezery mezi plotem, ze kterého asi dvanáct polí porazila a
roznesla po lukách, při čemž cementové kuny rozlámány byly jako sirky. Stavidla u splavu se
musila rozbít, když se chtělo udělat vodě volnější koryto, aby se všechna nehnala přes dvůr. U
zadní kůlny zbořen teras a málo by bylo již stačilo, že kůlna by byla odplavala. Byla to příšerná
noc.
Hukot rozběsněného živlu, do toho blýskání a volán venku pracujících lidí, obavy stále jen
zvyšovalo. A nejhorší bylo, že to přišlo právě ve žních, že všichni byli vedrem a prací předešlých
dní tak znaveni, že ráno po té vodě chodili netečně vedle sebe kolem té spousty, co za dvě hodiny
rozbouřený, jinak vždy tak nevinně vypadající potok nadělal.
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Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Pitva ve hřbitovní pitevně.
Dne 1. března 1926 v odpoledních hodinách byl pitván ve hřbitovní pitevně Václav Bartoníček
z Lounína, neboť dle udání otcova, mělo být příčinou jeho smrti těžké ublížení na těle Václavem
Slancem, který mu nabil, protože o něm napsal anonymní dopis jeho děvčeti. Pitvou za
přítomnosti soudu zjištěno a protokolárně osvědčeno, že smrt zaviněna byla jedině těžkou
tuberkulózou. Týž den o šesté hodině večer byl mrtvý pochován. Václav Slanec, obžalovaný pro
těžké ublížení na těle, byl osvobozen.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Chorobný zjev.
Anonymní dopisy, nadávky a podezírání i s pomluvami i v novinách pronášené, jimiž čest,
nejdražší to statek člověka z pouhé osobní nebo politické zášti, se bere, jsou chorobným zjevem
dnešní Tmaně. Toť zlo, jímž by mnohý tak rád souseda zničil nebo politického odpůrce zapudil.
Doufejme, že i zde bude lépe.
BEROUNSKÝ OBZOR

(12. března 1931)

U Tmaně shořel autobus.
Ve středu minulého týdne shořel majiteli autobusové dopravy Hronešovi ze Suchomast autobus
u tmaňského kostelíka. Škoda je převážně kryta pojištěním. Zraněn nebyl nikdo.
BEROUNSKÝ OBZOR (1. července 1932)

Neopatrný Žák.
Obchodník Karel Žák jel v pátek 24. června třídou Krále Václava v Berouně na autě, a když
odbočoval do Sadové ulice, najel na manželku holiče ze Tmaně Zdeňku Séglovou, která jela na
velocipedu, a povalil ji. Utrpěla těžší zranění na pravém koleně a kolo bylo silně poškozeno.
BEROUNSKÝ OBZOR (Číslo 1 – 6. ledna 1933)

Stopa vede do Berouna.
V lese u Tmaně vykradl v pátek 23. prosince neznámý pachatel, asi z Berouna, boudu
akademického malíře Vladislava Frolíka z Prahy. Odcizil mu radiový přijímač, dvě hnědé
pokrývky, italskou kulovnici, fotografické album, lžíce, nože, žluté vysoké šněrovací bod a různé
nádobí.
BEROUNSKÝ OBZOR (Číslo 38 – 22. září 1933)

Oheň v Louníně.
Ve středu ve tři hodiny ráno vypukl požár v usedlosti pana J. Křížka, domkáře v Málkově u
Zdic. K požáru sjely se okolní hasičské sbory ze Tmaně a Suchomast. Zatím však dravý živel
dokonal svoje dílo, takže přítomné sbory byly nuceny omezit se na záchranu sousedních
usedlostí. Shořela stodola, chlév a obytné stavení.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Zvláštní událost: Krádež u sv. Jiří
Dne 11. března 1934 bylo zjištěno, že kostel sv. Jiří byl vykraden. Ukraden byl kalich
s ciboriem. Zámek musel být znovu opraven. V Praze byl zadržen detektivem zloděj Pin
z Radotína v okamžiku, když nesl ukradené věci na prodej. Po výslechu na policejním ředitelství
byl dodán do vazby krajského soudu v Praze. Zjištěno, že krádež provedl s Josefem Sudíkem a
manželkou jeho Růženou. Cena kalichu byla odhadnuta na 2.000,- Kč a ciboria na 700,- Kč.
Krajským soudem odsouzen Pinc na 7 měsíců, Josef Sudík na 6 měsíců a jeho manželka Růžena
též na 6 měsíců vězení.
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BEROUNSKÝ OBZOR (23. března 1934)

Zloději v kostele.
Do kostela sv. Jiří ve Tmani vloupali se neznámí pachatelé a odcizili tam kalich a poškodili
varhany. Budou to asi titíž zloději, kteří již dlouhý čas v okolí Suchomast a Tmaně řádí.
Četnictvo po nich pátrá.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Požár.
Ve středu 2. května 1934 zazněl obcí signál „Hoří!“ Ihned zvoněno na poplach. V horní části
obce – v chaloupkách – hoch z jedné chalupy udělal si za nepřítomnosti rodičů v kůlně ohníček.
Jak začal hořet i hadr, vyběhl hoch na dvorek s výkřikem „Hoří!“. Zvolání toto uslyšel soused.
Ihned přelezl hradbu a za pomoci jiných přispěchavších lidí oheň uhasili dříve, než hasiči mohli
zakročit a než se požár rozpoutal.
Mezitím jedna žena jela na kole s trubkou ze Hřiště k svému muži, který byl na vsi, aby zatroubil
na poplach. Když největší rychlostí přijížděla k hostinci U Pišlů (nyní u Steklých), srazila se tu
s hochem, který byl poslán na kole do Lounína, aby hasiče jedoucí odtud se stříkačkou k požáru,
vrátil, neboť oheň byl již uhašen.
Po srážce zůstala žena pod koly v bezvědomí. Byla odvezena do okresní nemocnice v Berouně.
Hoch vyvázl s malými oděrkami a porouchaným klem. Obě neštěstí vyvolala v obci rozruch.
Zraněná žena se úplně uzdravila.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Protistátní demonstrace komunistů.
Místní komunisté využili letošní pouti k protistátní demonstraci. V noci ze soboty na neděli
neznámí pachatelé zavěsili na dráty elektrického vedení tabule s nápisy a provoláním „Pryč
s vládou hladu!“ Zdi zámeckého dvora i parku pomalovány nápisem „Za sověty
československé.“ Byl tam nalepen i obraz Leninův. Četníci strhli nápisy a začali vyšetřovat.
Byl zatčen rakouský emigrant a dodán soudu. Byl prý v noci viděn, jak zjišťoval „je-li čistý
vzduch, aby pachatelé bezstarostně a nepozorovaně mohli umísťovat nápisy a provolání“. Dne
1. května emigrant odveden. Po týdnu se vrátil, ale poté dostal výměr, dle něhož musel během
24 hodin opustit obec. Praví viníci dopadeni nebyli.
BEROUNSKÝ OBZOR (Číslo 14 – 5. dubna 1935)

Krádeže na trhu. Při výročním trhu v Berouně 25. března byla … Marii Svobodové ze Tmaně
odcizena hnědá peněženka, v níž měla 110 Kč.
Pamětní kniha obce Tmaň založená roku 1922

Ustanovení strážníka v obci v roce 1938.
Zabráním území naší republiky a její zmenšení o Sudety a ostatní zabrané časti, vrátilo se do
vnitřního území mnoho státních zaměstnanců a vojáků. V důsledku toho museli být zaměstnáni
ve zmenšené republice. Naše obec přijala do svých služeb délesloužícího důstojníka
československé armády Antonína Kecka, který pocházel z Hýskova, a ustanovila jej strážníkem
v naší obci, který zároveň pomáhal na obecním úřadě jako písař a poslíček. Obec uvedenému
zakoupila uniformu strážníka za obnos 1.000,- Kč, služné měl nejdříve měsíčně 650,- Kč, které
mu bylo později zvýšeno na 800,- Kč, potom na 1.000,- Kč. Občanstvo přijalo jeho ustanovení
s pochopením.
Pamětní kniha farní osady Tmaňské

Dne 28. října 1939 vykraden neznámým dosud pachatelem kostel sv. Jiří. Odcizeny píšťaly z
varhan. Ježto však nebyly cínové, jak se asi zloděj domníval, byly nalezeny rozlámané a
neupotřebitelné v lese. Škoda činí asi 4 až 5 tisíc korun.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 18. DÍL
Fotografie na které nezbylo místo v tmaňském kalendáři na rok 2021
Horní snímek je víceméně pokračováním snímku zveřejněného ve 14. týdnu tmaňského
kalendáře pro rok 2021. Pro ty z vás, kteří kalendář nemáte, pár řádek: Krátce po válce
probíhala ve Tmani v dnešní Dlážděné ulici mezi domy č.p. 112 – 45 další fáze zřizování obecní
kanalizace, která navazovala na kanalizaci prováděnou na návsi a v okolí školy v roce 1940.
Poválečné práce byly konány převážně svépomocí, mechanizace žádná, pro práci musely
stačit krumpáče, lopaty, kolečka, šikovné ruce a chuť něco pro obec udělat. Na tomto
snímku
jsou
roury
kanalizace již položeny,
probíhá
zasypávání
výkopů. Ze snímku je
patrné, že zásluhu na
těchto pracích měly
především
tmaňské
ženy. A faktem je, že si
tenkrát ženské pořádně
zamakaly!
Na dolním snímku je
záběr z budování nové
kanalizace téměř ve
stejných
místech
počátkem roku 1990 –
tedy o téměř 50 let
později.
Rozdíl
v technickém vybavení je
zřetelný už na 1. pohled.
I tenkrát se však
vyskytovaly takové či
onaké problémy, jak
dokazuje např. velikost
kamenné
voskopové
koule, která se připletla
do kanalizační trasy.

autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
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. 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
Náboženská obec CČSH srdečně zve na bohoslužby do Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani v lednu 2021:
1. ledna 2021 v 15 hodin Slavnostní bohoslužba na Nový rok - Jména Ježíš
1. ledna 2021 ve 14 hodin bude v Havlíčkově Mlýně na původním místě obnoven kříž.
V neděli 10. ledna 2021 v 16:00 hodin
V neděli 24. ledna 2021 v 16:00 hodin
Bohoslužby budou konány dle aktuálních hygienických nařízení.
Přejeme všem našim milým spoluobčanům mnoho Božího požehnání, pevné
zdraví, víru, naději a lásku v roce 2021.

autor Jana Šmardová
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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 prosince, kdy v naší škole dříve vládla radost a zároveň strach
z Mikuláše, čerta a anděla, se v letošním roce nic takového nekonalo. Každá třída si
samostatně toto období připomněla jiným způsobem. Přesto se ve třídách pilně pracovalo,
vyráběla se různá vánoční přání, dekorace či drobné dárečky k Vánocům.
I letos si však žáci vyzdobili prostory ve škole v době adventního času. Žáci IV. třídy
postavili krásné „krabicové“ městečko, které nazvali Adventov. V přítmí a hlavně večer krásně
osvítilo celou chodbu školy. Za tuto skvělou výzdobu si všichni zaslouží velkou pochvalu,
protože se jim jejich adventní Adventov opravdu povedl.

V pátek 18. prosince byli naši žáci ve škole naposledy, protože Vláda ČR dne 14.
prosince usnesením o přijetí krizového opatření zakázala od 21. 12. do 23. 12. osobní
přítomnost žáků ve školách. MŠMT tyto dva dny opět stanovilo jako volné dny.
Dne 25. 12. 2020 obdržela škola z MŠMT informaci k provozu škol v období od 27. 12.
2020 do 10. 1. 2021, která se týkala nástupu žáků do škol.
V pondělí 4. 1. 2021 se do školy vrátili pouze žáci I. a II. třídy, kteří se mohli vrátit
k prezenční výuce. Ostatní žáci museli zůstat doma na distanční výuce.

V novém roce 2021 přejeme všem hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.
zaměstnanci ZŠ Tmaň
autor Mgr. Marcela Závorová
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Mateřská škola
Mateřská škola se pilně připravovala na nejkrásnější svátky v roce. Děti tvořily, malovaly,
kreslily i stříhaly…

Za
dětmi
zavítala
vzácná
návštěva – Mikuláš, čert a anděl. Děti jim
zazpívaly, přednesly básničky a na oplátku
dostaly od Mikuláše dárek. Společně jsme
se i zatancovali.
Velkým překvapením pro děti byl
nazdobený vánoční stromeček, který nás
každý den vítal na chodbě školky.
Adventní čas jsme si užili – psali
jsme Ježíškovi dopisy, povídali si o
vánočních tradicích a zvycích, některé
z nich jsme si i vyzkoušeli. Házeli jsme
střevícem, pouštěli lodičky, rozkrajovali
jablíčko, věštili budoucnost, ochutnávali
cukroví. Povídali jsme si o Vánocích, které
slavili lidé před mnoha lety.
Moc jsme si užili i vánoční
představení divadla hudebního dua
Gábina a Katka s pohádkou „Oskárek ve
vánočním balíčku“.
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Vyprávěli jsme si o narození Ježíška a také
o tradičních zvycích. Příběh byl doplněný
českými koledami hranými na housle,
flétnu, kytaru a basu. Seznámili jsme se i se
staročeským lidovým famfrnochem, který
nás velmi pobavil. Rozhýbali jsme své
dechové, artikulační hlasové ústrojí,
procvičili rytmické cítění a v neposlední řadě
také jemnou i hrubou motoriku. Představení
jsme si moc užili.
Nezapomněli jsme přidat ozdoby i
na obecní vánoční stromeček za kulturním
domem. A děti nezapomněly dokonce ani na
zvířátka v lese. Vypravily se ke krmelci s
vánoční nadílkou – se senem, jablíčky,
mrkví, aby potěšily lesní zvířátka.
Nejvíce se však děti těšily na
dárečky pod vánočním stromečkem, jejich
rozbalování a rozdělování dárků do
jednotlivých tříd. A především na to, až si
s nimi budou hrát.
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Z DĚNÍ V OBCI
Obecní restaurace – zahájení rekonstrukce
Vrátíte-li se v dnešním čísle časopisu Obzor o pár stránek zpět, konkrétně na stranu
číslo 4, dočtete se zde o výročí 55ti let od slavnostního otevření našeho Kulturního domu ve
Tmani. Dovolím si zde ještě jednou ocitovat část jedné z vět uvedených naším kronikářem
panem Horáčkem: „Nedílnou součástí celého komplexu je i restaurační zařízení…“
Tato restaurace, která je poslední restaurací
v naší obci, tedy vznikla před 55ti lety. Její
současný stav tomu odpovídá a především
rozvody sítí a vybavení kuchyně již dávno
nekorespondují se současnými hygienickými i
technickými nároky dnešní doby.
Přičteme-li k tomu další okolnosti, tedy covidová
opatření, která neumožňují nyní provoz
v restaurací
a
ukončení
smlouvy
s provozovatelem (na jeho vlastní žádost),
domnívám se, že nastala ta nejideálnější chvíle,
vrhnout se do rekonstrukce tohoto zařízení.
Zastupitelstvo obce Tmaň tak na svém
posledním VZZO v loňském roce jednohlasně
odsouhlasilo Usnesením č.24/2020 Zámysl
provedení
rekonstrukce
restaurace
a
souvisejících prostor v Kulturním domě ve
Tmani.

Počínaje prvním pracovním dnem roku 2021, tak
byla tato rekonstrukce zahájena. Rádi bychom,
aby obec Tmaň měla na jejím úspěšném konci
moderně vybavenou kuchyň i moderně
vzhlížející restauraci, jejíž součástí by měl být i
salónek určený pro soukromé rodinné oslavy
nebo zcela nové, prostorné venkovní posezení,
spojené s prostory určenými pro zábavu dětí.
Domnívám se, že si tuto změnu, po 55ti letech,
tento objekt i naši občané zaslouží…
Souběžně s tím budou v okolí našeho obecního
úřadu probíhat i výkopové práce související
s dotačním projektem „Dešťovka“. Cílem je
efektivní využití dešťové vody ze všech střech
úřadu. Omlouváme se proto všem za
komplikace, které kolem objektu vzniknou
v důsledku této stavby.
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Zámek ve Tmani
Ti, kdo dlouhodobě sledujete
situaci kolem tmaňského zámku víte, že
od roku 1989 změnil tento objekt již
mnohokrát svého majitele, pokaždé se
smělými plány na výstavbu bytů či
závratných
rekonstrukcí
v objekty
různého charakteru. Ve skutečnosti
soustavně docházelo jen k jeho dalšímu
a dalšímu chátrání a přeprodejím.
Po svém nástupu do funkce
starosty jsem se pokusil za pomoci
příslušných orgánů i médií donutit aktuálního majitele, firmu Formaggi Property s.r.o.,
k nějakému řešení tohoto neutěšitelného stavu a to včetně několikerých finančních
pokut, které firma dostala.
Následně jsem se zúčastnil několika jednání, ať již na zámku či u „kulatého“
stolu, ve společnosti zástupců realitní kanceláře, s potencionálními zájemci o koupi
zámku a porovnával s nimi, jejich podnikatelské záměry v kontextu se zájmy obce a
zájmy občanů. Některým jsem se snažil vysvětlit, že obec nemá žádný zájem ani o
průmyslovou výrobu ani o zvýšený pohyb
nákladních vozidel v obci. Někteří mé
argumenty pochopili, někteří si vedli svou, ale
jednání byla veskrze korektní. Souběžně s tím,
jsem po dobu více jak roku sledoval a občas byl
i součástí jednání mezi aktuálními majiteli a
firmou Senlife s.r.o., která projevila o zámek
zájem za účelem výstavby Domova pro seniory.
I když jejich jednání s majiteli zámku byla velmi
složitá a několikrát uvízla na mrtvém bodě,
skončilo nakonec vše dohodou a z mého pohledu tak snad „svítá na lepší časy“ nad
osudem tohoto historického komplexu. Zástupce firmy Senlife s.r.o. pan Drásta, mi
v závěru loňského roku oznámil radostnou zprávu, že byla podepsána smlouva o
prodeji a celý komplex zámku by měl být přebudován na Domov pro seniory.
Domnívám se, že lepší využití tohoto objektu bychom těžko hledali a i když vím, že
mnoho podobných projektů nakonec skončilo v koši, jsem v tomto případě velkým
optimistou a pevně věřím, že firma své předsevzetí a plány splní. Vede mne k tomu i
skutečnost, že podobný projekt tato firma již zrealizovala ve středočeském městě
Mělník i fakt, že již nyní se o zámku ve Tmani můžete dočíst na jejich webových
stránkách https://www.senlife.cz/senlife-tman. Zde se více dočtete i o jejich prvním
úspěšném projektu a například si zde prohlédnout jejich vzorové pokoje, které by měly
vyrůst i ve Tmani. Já zde na další straně Obzoru z jejich stránek zatím jen cituji to
nejzásadnější.
O všem ve vývoji tohoto smělého projektu, stejně jako o všem kolem
rekonstrukce naší restaurace vás budu rád průběžně informovat.
starosta obce
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Senlife Tmaň
Kritéria výběru pro místo našeho dalšího domova byla celkem přesná. Chtěli jsme
místo v dojezdové vzdálenosti od hlavního města, ale přitom v přírodě a opět blízko
vody. Že se náš výběr bude opět točit kolem kulturních památek, jsme tak trochu
tušili už předem. Výsledek je více než lepší - Zámek Tmaň.
Původní tvrz přestavěná na zámek s hospodářskými staveními a vlastním
zámeckým parkem se nachází na pozemku 24 000 m².
Obec Tmaň naleznete jen kousek od města Beroun a zhruba třicet minut jízdy
autem od Prahy. Zmínky o obci Tmaň se uvádí již od roku 1170 a první zmínky
o tvrzi, která by snad mohla být předchůdkyně dnešního zámku, již v roce 1380.
Na přelomu 16. a 17. století tmaňskou tvrz vlastnila Anna Trmalová z Losu a její
syn Zdeněk z Losu. V roce 1622 byl zámek konfiskován a statek zabrán pro aktivní
účast na protihabsburském odboji.
Barokní zámek stojí na okraji rozsáhlého, leč chátrajícího hospodářského dvora.
Objekt má téměř čtvercový půdorys, nad dvorním průčelím je barokní věžička.
Nejstarší část, pozůstatek zdiva tvrze, je začleněna ve dvorním traktu severního
křídla. V přízemí se dochovaly zaklenuté prostory hlavní síně paláce a pozdně
gotický sedlový portálek. Vstupní síň byla zaklenuta v renesanci, většina
ostatních prostor je barokních.
Po několikaletém chátrání a hledání nového majitele kupujeme na konci roku 2020
celý objekt a připravujeme rekonstrukci na moderní zařízení pro seniory Senlife.
Opět tak propojujeme historickou budovu s moderním přístupem v péči o seniory
a komfortem hotelu. Po dokončení rekonstrukce nabídne objekt 100 jedno a
dvoulůžkových pokojů, několik společenských místností a rozlehlou zahradu.
Klientům v naší rezidenci s nepřetržitým provozem poskytneme ubytování,
vlastní stravování, zdravotní a pobytovou péči, sociální podporu, aktivizační
činnosti, rehabilitace a nepřeberné množství volnočasových a zábavních činností.
Pro obyvatele domova, ale i veřejnost zde bude menší restaurace, cukrárna a
zámecký park.
společnost Senlife s.r.o
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SPORT
Víceúčelové hřiště Na Boru – změna Provozního řádu
…na základě vašich připomínek jsme se
pokusili nalézt řešení, aby hřiště s umělým
povrchem bylo volně přístupné, především
pro děti hrající si v okolí…
Z hřiště jsme odejmuli kovové sloupky
určené pro natažení sítě, které byly
hlavním rizikem úrazu při nepovolené
manipulaci. Ze stejného důvodu jsme
fotbalové branky zabezpečili řetězy...
Nyní bude tedy zkušební provoz probíhat s
volným přístupem na hřiště, bez nutnosti
rezervace, pro aktivity, které nevyžadují
montáž sloupků na síť.
Těmi jsou myšleny především volejbal,
nohejbal, tenis, badminton. V těchto
případech
je
nutná
rezervace
a
manipulace s uzamčenými sloupky je
povolena pouze osobám starším 18ti let.
Aby nedošlo k vzájemným termínovým
kolizím zájemců o hru, mají rezervace vždy
přednostní právo využití ve schváleném
čase. Přehled rezervací je na webových
stránkách obce kdykoliv k nahlédnutí...
V případě nejasností vám rádi pomohou
s rezervací hřiště naši zaměstnanci obce
na telefonu 733 645 455 (v úředních
hodinách).
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.

Jaromír Frühling
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INFO OBCE
S příchodem nového roku přichází, jak je tomu bohužel v posledních letech
nepříjemnou tradicí, i zdražování. Týká se to nejen cen potravin či jiného zboží,
se kterými se setkáváte denně v obchodech, ale i v oblasti služeb, jenž naší obci
společnosti poskytují. O dvou takových vás zde níže informujeme. Zatímco služby od
společnosti VAK Beroun si hradí každý z vás individuálně, platby za služby společnosti
Rumpold hradíme z rozpočtu obce, do kterého vy přispíváte svými ročními poplatky.
Letošní zdražení služeb od firmy Rumpold souvisí především s novou odpadovou
legislativou, kterou poslanci schválili v závěru loňského roku. Podle našich
předběžných výpočtů se jedná o zdražení poměrně razantní a obecní rozpočet bude
v této výdajové částce zatížen, cca o 350 000,-Kč, oproti roku loňskému. Přesto jsme
se rozhodli zatím nezvýšit vaše poplatky za odpady, i z toho důvodu, že tak bylo
učiněno před rokem. Nadále tak můžeme konstatovat, že poplatky za odpad hrazené
našimi občany jsou nejnižší v širokém okolí.
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Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou lednu zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době
od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
9.+10.1.2021
16.+17.1.2021
23.+24.1.2021
30.+31.1.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Martin Fiala
Beroun, Holandská123
MUDr. Anita Hanáčková
Komárov, Buzulucká 480
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr František Hentsch
Zdice, Palackého náměstí 21

Telefon
728 961 496
734 583 076
728 349 403
608 020 878

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
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.
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!
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 .
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