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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
při zpracování tohoto čísla Obzoru jsem si uvědomil, že již od dubna loňského
roku se v mém úvodním slově opakuje stále stejné slovo – Covid 19. Slovo, které před
rokem touto dobou skoro nikdo z nás neznal a které ovlivnilo celý náš rok 2020 a bude
tomu tak pravděpodobně i po většinu roku letošního. Vím, že všichni jsme již z toho
otráveni a unaveni a nezbývá, než vás všechny požádat o trpělivost a společně věřit,
že se již brzy vše v lepší obrátí.
Dnes se proto pokusím zcela od tohoto tématu oprostit a spíše se zaměřím na
věci, kterých si budeme moci užívat, až toto vše definitivně skončí.
Po dokončení víceúčelového hřiště v lokalitě Na Boru, vyhlížím nyní netrpělivě
počasí, abychom ihned, po skončení mrazivých nocí, mohli dokončit výstavbu
hokejbalového hřiště. Mantinely jsou již ve výrobě a nyní jen čekáme na betonáž hrací
plochy, k čemuž je však nezbytná několikadenní (i noční) stabilní teplota nad 5 stupňů.
Vedle této plochy by následně mělo vyrůst pumptrackové hřiště pro dětské aktivity na
kolech. Zde čekáme na výsledky žádosti o dotaci na tento projekt.
V okolí našeho kulturního domu začínají probíhat náročné výkopové práce,
spojené s dotačním projektem „Dešťovka OÚ“ jehož cílem je využití veškeré dešťové
vody z budov OÚ pro závlahu.
Jak jsem vás v předchozím vydání Obzoru informoval, využili jsme také této
neutěšené doby, kdy jsou vlivem vládních nařízení zavřeny všechny restaurace a
pohostinství a započali jsme kompletní rekonstrukci posledního zařízení tohoto typu
v naší obci.
Nejenom, že bychom chtěli dát zcela nový „kabát“ naší restauraci, ale stejnou
pozornost chceme věnovat i jejímu okolí, abychom mohli vytvořit co nejlepší zázemí
na letní období, pro venkovní posezení nejen pro návštěvníky restaurace, ale pro
posezení u točené zmrzliny, jejíž provoz byl zahájen loňské léto. K točené zmrzlině a
kávě, by navíc letos měla přibýt i nabídka sladkých zákusků. K tomu, aby toto posezení
bylo co nevlídnější nejen pro dospělé, ale i pro děti, bychom rádi v okolí vytvořili
v zeleni pod restaurací i menší zázemí s dětskými prvky. Bude zcela zabráněno
možnosti vjezdu vozidel k výtahu a celá plocha před KD bude pěší zónou, s možností
posezení.
K realizaci těchto kroků již vznikají první přípravné studie a souběžně s tím i
první úpravy terénu, které po provedení výše uvedených výkopových prací začnou
nabírat konkrétních podob. Odstranili jsme nevzhledné a dlouhodobě nepoužívané
nástěnky, staré lavice před restaurací i zábradlí, které vytvořením pěší zóny ztrácí své
opodstatnění a prostor před restaurací se tím opticky zvětší.
Zahájili jsme i pod dozorem odborníků obměnu zeleně. Staré a přerostlé křoví
bude vyměněno za nové a celý prostor by měl být osázen do co nejbarevnější a
nejveselejší formy. To vše bude sice vyžadovat nějaký čas, ale o to více by pak měl
ten výsledek stát za to.
Jaromír Frühling - starosta obce
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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 …

Zapomenutá slova …
V 19. století najdeme v matrikách mnoho slov, která si v dnešní době již
nedovedeme spojit s jejich správným tehdejším významem. Důkazem jsou záznamy
v matrikách vztahujících se ke Tmani a Lounínu. Podívejme se blíže na některé údaje
staré 140 a více let, která si převedeme na konkrétních případech našich tehdy zde
žijících osob do pro nás srozumitelné češtiny …
Skoták
…byl pasák skotu na tmaňském velkostatku, který měl na starosti stáda hovězího
dobytka.
Rok, měsíc a den narození

Dne 30. listopadu 1866
Dne 1. prosince 1866
P. František Havlíček, farář
Anna
katolické
ženské
manželské

Rok, měsíc a den křtu
Jméno křtěcího
Jméno pokřtěnce
Náboženství
Pohlaví
Dítě manželské, nemanželské, mrtvé
narozené
Místo, číslo domu, bývalé panství, okresní
úřad, kraj

Bába
Otec

Matka

Kmotři

Lounín č. 14
Tmaňské, okresní úřad Beroun, kraj Pražský
Antonie Kurzová z Tmaně, zkoumaná
Přibyl František, mlynářský tovaryš ve Tmani číslo
domu 63, bývalé panství Tmaňské, c.k. okresu
Beroun, vlastní syn Františka Přibyla, mistra
mlynářského ve Tmani číslo 63, a matky Josefky,
rozené Kurzové též ve Tmani č.d. 64.
Marie, manželská dcera katolických rodičů: otce
Josefa Švestky, bývalého panského skotáka ve
dvoře ve Slavíkách číslo 1, bývalé panství Tmaňské,
nyní c.k. okresu Beroun, kraje Pražského, a matky
Magdaleny, rozené Fischerové v Bykoši.
• Anna Ježková, manželka Václava Ježka,
rolníka v Tmani číslo 45.
• Jan Tajdle, rolník ve Tmani číslo 18.
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Domkář
…bylo dříve užívané pojmenování obyvatele vesnice, který vlastnil pouze obydlí,
případně nepatrnou výměru polí nebo zahrádku.
Rok, měsíc a den narození

Dne 8. května 1869
Dne 9. května 1869
P. František Havlíček, farář
Marie Emilie
katolické
ženské
manželské

Rok, měsíc a den křtu
Jméno křtěcího
Jméno pokřtěnce
Náboženství
Pohlaví
Dítě manželské, nemanželské, mrtvé
narozené
Místo, číslo domu, bývalé panství, okresní
úřad, kraj

Bába
Otec

Matka

Kmotři

Tmaň číslo 73
Tmaňské, okresu a soudu Beroun, hejtmanství
Hořovice, kraj Pražský
Josefka Kolářová z Tmaně, zkoumaná
Smrž Josef, domkář a tovaryš truhlářský ve Tmani
číslo domu 73, vlastní syn Františka Smrže, mistra
truhlářského ve Tmani číslo domu 53, a matky
zemřelé Marie, rozené Hořejší v Cerhovicích, bývalé
panství Točník, nyní c.k. okresního hejtmanství
Hořovice.
Veronika, manželská dcera katolických rodičů: otce
Františka Růžičky, domkáře ve Tmani číslo domu
21, okresu a soudu Beroun, hejtmanství Hořovice,
kraje Pražského, a matky Josefky, rozené Jiravové
v Koněprusích číslo domu 23.
• Marie Smržová, manželka Antonína Smrže,
domkáře ve Tmani číslo domu 41.
• Antonie Růžičková, dcera Františka Růžičky,
domkáře ve Tmani čísl 21.

Gruntovník
…byl název pro hospodáře nebo rolníka (Litohlavy byly vedeny v Tmaňských
matrikách).
Drnomistr
…či travnimistr, pohodný neboli antoušek, provozoval zaniklé řemeslo, které spočívalo
v likvidaci uhynulých zvířat, dále v odchytu toulavých zvířat, zejména psů a koček a
v jejich případném následném zabíjení.
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Souchotiny
…dřívější pojmenování pro tuberkulózu, infekční onemocnění nejčastěji napadající
plíce.
Den, měsíc a rok úmrtí
Den, měsíc a rok pohřbu
Jméno pochovávajícího
Jméno a stav,
u dítek jméno a stav rodičů

Jméno příbytku a číslo domu
Stav (manželský, svobodný)
Náboženství (katolické, nekatolické)
Pohlaví (mužské, ženské)
Věk (let, měsíců, dní)
Místo pohřbení
Příčina úmrtí
Poznámka

Dne 16. června 1853
Dne 18. června 1853
P. František Havlíček, farář
Veselá Anna, vdova po zemřelém Janu
Veselém, gruntovníku a drnomistru
v Litohlavech neb Pod-Bítov č. 17, bývalého
panství Králodvorského, nyní okresního soudu
Berounského, podkrajství Smíchovského, kraje
Pražského.
Litohlavy č. 17
manželský
katolické
ženské
80 let
Tmaň
Ochrnutí plic následkem souchotin.
Zaopatřena svátostmi umírajících dne 18.
května 1853 od domácího faráře P. Františka
Havlíčka.

Psotník
…je zastaralý název choroby uváděný jako příčina úmrtí u malých dětí. Jednalo se
pravděpodobně o křeče způsobené většinou nedostatkem vápníku nebo hořčíku
spojené s bezvědomím. Vzhledem k nízké úrovni medicinských znalostí byly jako
psotník zpravidla označovány jakékoliv křeče, které vedly k úmrtí dítěte v raném věku.
Datum úmrtí
Datum pohřbu
Místo úmrtí, číslo domu, okres, kraj
Zemřelý

Náboženství (katolické, nekatolické)
Stav (manželský, svobodný)
Pohlaví (mužské, ženské)
Stáří
Místo pohřební
Nemoc, způsob smrti
Jméno pochovávajícího
Zaopatření svátostmi

Dne 23. srpna 1881
Dne 25. srpna 1881
Lounín č.d. 14, okres Berounský v Pražsku.
Suchý Josef, manželský syn Františka Suchého,
dělníka v Louníně č.d. 14, a matky Marie, rodem
Žáčkové z Lounína č.d. 14.
katolické
svobodný
mužské
21 dní
Tmaň
Psotník dle ohledacího listu.
Dr. Kubát, farář.
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Marasmus
…byl uváděn jako příčina úmrtí starších osob ve významu tělesné a duševní sešlostí
nebo těžké formy podvýživy bez dalšího upřesnění.
Datum úmrtí
Datum pohřbu
Místo úmrtí, číslo domu, okres, kraj
Zemřelý
Náboženství (katolické, nekatolické)
Stav (manželský, svobodný)
Pohlaví (mužské, ženské)
Stáří
Místo pohřební
Nemoc, způsob smrti
Jméno pochovávajícího
Zaopatření svátostmi

Dne 15. září 1882
Dne 17. září 1882
Lounín č.d. 23
Skallová Marie, manželka Václava Skally,
chalupníka v Louníně čp. 23.
katolické
manželský
ženské
68 let
Tmaň
Marasmus dle ohledacího listu.
Dr. Kubát, farář.
Zaopatřil dne 31. srpna 1882 Dr. Kubát.

Sešlost věkem
…bylo v 19. století běžné označení příčiny úmrtí starých osob.
Datum úmrtí
Datum pohřbu
Místo úmrtí, číslo domu, okres, kraj
Zemřelý
Náboženství (katolické, nekatolické)
Stav (manželský, svobodný)
Pohlaví (mužské, ženské)
Stáří
Místo pohřební
Nemoc, způsob smrti
Jméno pochovávajícího
Zaopatření svátostmi

Dne 28. ledna 1883
Dne 30. ledna 1883
Tmaň č.d. 27
Macourek Jan, výměnkář v Tmani č.d. 27
katolické
manželský
mužské
80 let
Tmaň
Sešlost věkem dle ohledacího listu.
Dr. Kubát, farář.
Zaopatřil dne 15. ledna 1883 Dr. Kubát, farář.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 19. DÍL
Fotografie na které nezbylo místo v tmaňském kalendáři na rok 2021
1936 Lounín - náves
Snímek je převzatý
z dobové pohlednice, na
níž byl i popis:
Lounín - obec ležící
západně od Tmaně. Na
snímku
vidíme
náves
s rybníčkem
napájeným
silným
pramenem
ze
studánky ležící nad ním.
Obec je již elektrifikována,
stalo se tak 31.12.1927.
Vpravo je hostinec pana
Otčenáška a za ním obchod
se
smíšeným
zbožím
Františky Duchoňové.
V roce 1930 bylo na Louníně 37 domů a 165 obyvatel. Na návsi probíhal veškerý
společenský život tehdejší obce. Byl zde hostinec, obchod a idylická vesnická kovárna. V její
blízkosti stála hasičská zbrojnice a malá kaplička se zvonkem, z níž se třikrát denně ozýval
hlas zvonku – ráno, v poledne a večer. Nejsmutněji zněl jeho hlas, když někdo zemřel, nebo
svolával-li lid k požáru
1938 Tmaňská náves –
dobová pohlednice
Na snímku je náves střed Tmaně v roce 1938.
Dům po pravé straně
uprostřed
snímku
je
hostinec U Pišlů (později
přejmenovaný
podle
nového
majitele
na
hostinec
U
Steklých
(zavřený v červenci 1949).
V hostinci byl též poštovní
úřad a od roku 1939 i
telefonní hovorna.
O necelých 30 m výš je hostinec U Boušků, v předsíni domku nad hostincem měl zařízenou
svou oficínu holič pan Jaroslav Ségl. Na návsi bývala i trafika, dole u rybníka byl obchod se
smíšeným zbožím.
Napravo od hostince U Steklých bývalo ve 40. a 50. letech minulého století řeznictví p.
Antonína Jíchy. V místě, kde je vidět zleva druhé okno, bylo v té době pár schůdků a vstup
do krámku. Na své vydláždění, kanalizaci i chodníky podél domů si náves musela počkat až
do roku 1940.
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v únoru 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. února 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
Církev československá husitská ve Tmani si v lednu 2021 připomněla 100 let
od počátku působení Antonína Kouly jako duchovního správce CČSH ve Tmani.
28. 2. si připomeneme 140. výročí jeho narození 28. 2. 1881.
Antonín Koula společně s dalšími v čele s Doktorem Farským rozhýbal
Podbrdský kraj a založil od ledna 1921 na 50 náboženských obcí CČSH.
V neděli 10. 1. 2021 obnovili potomci mlynářů Havlíčků v Havlíčkově mlýně křížek.
V neděli 24. 1. 2021 jsme se společně sešli u křížku na křižovatce cest na místě, kde
se setkávají nejen cesty, ale je především místem setkávání lidí. V modlitbě jsme
poděkovali Pánu Bohu za vše a vyprosili si Jeho požehnání a ochranu. Přejme si, aby
nás lidi Bůh obnovoval, chránil a směřoval na cestách života k sobě (k Bohu, k
bližnímu). Nedělá to křížek, ale Bůh. Kříž nám to připomíná a kalich, který je umístěn
na kříži, podává Kristus nám všem, kdo máme Pána našeho v srdci- tak činíme na
jeho památku. „Kdekoliv shromáždí se dva nebo tři, tam Já jsem vprostřed nich.“
Kristus je vprostřed nás.
Bohoslužby v únoru 2021
neděle 14. února 2021od 16:00
neděle 28. února 2021od 16:00
více informací najdete :
FB: @ccshtman
farářka Jana Šmardová Koulová
jana.smardova@ccshpraha.cz
602 766 899
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Antonín Koula – zakladatel Církve československé na Tmani
Letos v únoru si připomínáme 140. výročí narození významné osobnosti nejen pro
Církev československou husitskou, ale i pro Tmaň a její
široké okolí.
Ačkoliv nebyl tmaňským rodákem, ve Tmani žil a
sloužil jako duchovní 40 let (z toho 28 let jako duchovní
CČSH) a zanechal zde nesmazatelnou stopu.
Antonín Koula se narodil 27. února 1881 v
Honicích u Lán č. p. 32 v okrese Slaný. Jeho otcem byl
Josef Koula a matkou Anna Koulová rozená Svobodová. Ta
pocházela z Řevničova.
Po absolvování gymnázia ve Slaném, kde maturoval
v roce 1900, vstoupil Antonín Koula do pražského semináře
a po studiu bohosloví byl 29. června 1904 arcibiskupem
Lvem Skrbenským vysvěcen na kněze.
Od 1. září 1904 do 31. května 1905 sloužil jako
kaplan ve Strašicích u Mýta na Rokycansku, od 1. června
1905 do 31. října 1909 v Litni u Berouna („v památné Litni
- bývalém působišti V. B. Třebízského" ). Od 1. listopadu
1909 přišel jako administrátor do Tmaně a v roce 1910
se zde stal farářem. K jeho příchodu na Tmaň se váže
tragická událost, o které se čtenáři dočetli v minulém čísle.
Spálení novorozeněte farské kuchařky v kamnech. Předešlý římskokatolický farář Bayerle byl
penzionován a do této těžké situace byl poslán mladý římskokatolický farář Koula. Jinde by
se mu jistě začínalo snáze než po tomto tragickém činu. Brzy si však získal důvěru a přízeň
věřících i další přátele a podporovatele. Uvědomoval si potřebu změny v církvi i ve společnosti,
což se projevilo i jeho vystoupením v září 1918 v kostele sv. Jiří ve Tmani, kdy se na věřící
obrátil, aby přísahali věrnost svému národu. V té době mohl být i potrestán.
Požadavky duchovních - zástupců reformního hnutí na reformu Římskokatolické církve
nebyly papežem vyslyšeny a tak se Antonín Koula stal duchovním nové národní Církve
československé husitské, která vznikla 8. ledna 1920. Jeho přátelství s Doktorem Karlem
Farským, spolužákem z bohosloví a prvním patriarchou, trvalo i po studiích. Karel Farský byl
pozván, aby sloužil bohoslužby ve Tmani o vánocích v roce 1920 a přijel též 1. 1. 1921. Sloužil
bohoslužby v Suchomastech, Bykoši a na Borku.
Od 1. 1. 1921 začal působit Antonín Koula jako duchovní správce CČSH ve Tmani.
Postupně založil spolu s okruhem příznivců, legionářů a členů nové církve na 50
Náboženských obcí na Podbrdsku a v okolí. Ze začátku je také sám objížděl a spravoval.
Později je spravovalo 5 duchovních a 4 další pomocníci.
V roce 1921 se již věřící se svým farářem nesměli setkávat v kostele sv. Jiří. Kostel byl
po mnoha oboustranných sporech vrácen Římskokatolické církvi, nedošlo ani k navrhovanému
zapůjčení prostoru k bohoslužbám. Po bohoslužbách ve škole, v hostincích a pod širým nebem
se v roce 1926 podařilo z iniciativy Antonína Kouly a Rady starších, velikým úsilím místních
lidí a příznivců, vybudovat důstojné místo pro setkávání věřících, konání bohoslužeb, svateb,
koncertů a dalších bohulibých akcí. V letošním roce si v říjnu 2021 připomeneme 95. VÝROČÍ
otevření Sboru Jiřího z Poděbrad, který se stal významnou Kulturní památkou v naší
obci.
Děkujeme našim předkům, že se nezalekli obrovské práce a nesnází. Děkujeme
všem, kteří podpořili a podporují obnovu Kulturní památky i obnovu života v ní.
Přejeme, aby se takto s pochopením a citem obnovovaly nejen památky, místa a tradice,
ale i lidské vztahy.
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Dětské centrum Světlušky
Milé Světlušky, milé děti, milí přátelé,
v únoru 2021 jsme se těšili na 4. ročník obnoveného TMAŇSKÉHO MASOPUSTU,
bohužel se nám ze známých důvodů i tato akce nepodaří podniknout tak, jak
bychom si přáli. Ale nezoufejme, připravuje se:
1. BOJOVKA
Na 4.2.2020 chystáme ve spolupráci s Obcí Tmaň a SDH Tmaň BOJOVKU.
Téma HUSITSTVÍ k 600. výročí vás provede okruhem, kde budete samostatně plnit
úkoly a odpovídat na otázky. Inspirovala nás krásná adventní stezka, kterou připravili
dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí.
Začátek ve 14:30 od Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, kde se dozvíte více.
Těšte se na odměny i na vycházku přírodou.
Konec v 17:00 opět u Sboru.
Dodržujte, prosím, všechna doporučená opatření platná v danou dobu.
2. ONLINE TMAŇSKÝ MASOPUST- od 1. 2. 2021- konec 1. 3. 2021
Nachystejte líčidla a masky, ať jste k nepoznání!
K 600. výročí HUSITSTVÍ - téma překvapivě HUSITÉ!
Sice se nesejdeme s muzikou a v průvodu, nedáme si ty báječné dobroty, ale zase
se může zapojit každý na dálku bez ohledu na věk.
Od 1. 2. 2021 do konce února
se můžete zamaskovat až 3x! To se vám při průvodu nepovede: ))
foto přidejte na FB: @svetluskytman nebo pošlete na jana.jeska@seznam.cz a já
ji vložím.
Hlasovat o nejlepší masku můžete "lajkem" na stránce u jednotlivé fotky pouze 1x.
Vítěz získá tričko a hrnek- tématický .
Foto je jen ilustrační, masky vytvořte lepší…

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 lednu jsme se konečně dočkali bohaté sněhové nadílky. Paní ZIMA nám nadělila
spousty sněhu, kterého si mohli užívat žáci I. a II. třídy nejen na hodinách tělesné výchovy, ale
také odpoledne ve školní družině. Děti si užívaly koulování a stavění sněhuláků na školní
zahradě. I když sněhu pomalu ubývalo, přes to si děti venku užily spousty legrace.
Ve čtvrtek 14. ledna si děti II. a III. oddělení školní družiny užívaly „super den“. Vyráběly
z keramické hlíny různé výrobky, které budou jako dárek pro maminky ke Dni matek.
V pondělí 18. ledna se měly uskutečnit plánované pololetní třídní schůzky. Bohužel
z důvodu vládních opatření se nemohly konat prezenčně ani on-line, protože bychom nemohli
dodržet pravidla GDPR. Rodičům jsou sdělovány osobní údaje, jako je prospěch a chování,
které nejsou určeny pro cizí účastníky v digitálním prostředí. Proto jsme se rozhodli pro
telefonické spojení s rodiči, abychom s nimi mohli komunikovat. Rodiče nejprve obdrželi
prostřednictvím e-mailu program třídních schůzek, se kterým se seznámili dříve, než došlo
k telefonické konzultaci. Rodičům byly umožněny telefonické konzultační TS od pondělí 18. 1.
do středy 20. 1. v čase od 13h do 18h.
V úterý 19. ledna proběhly v obou třídách naší školy ochutnávky exotického ovoce a
zeleniny v rámci doprovodných opatření projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Všichni žáci se
nejenom seznámili s tím, jak některé více či méně známé ovoce a zelenina vypadá a k čemu
se nejlépe hodí nebo používá, ale zjistili také, jak voní či chutná, například physalis, granátové
jablko, mochyně, kiwi nebo avokádo, mango či bílá ředkev. Některé chutě byly dětem dobře
známé, některé je překvapily, něco jim chutnalo více a něco méně, ale všem se ochutnávka
moc líbila.
Ve čtvrtek 28. ledna se bude žákům první a druhé třídy rozdávat pololetní výpis
z vysvědčení spolu s přiloženým listem se slovním hodnocením. Ostatní žáci 3. – 5. ročníku si
budou muset na tištěný výpis z vysvědčení a slovní hodnocení ještě nějakou dobu počkat,
dokud se nevrátí do školy. Žáci i jejich rodiče budou mít sdělení o obsahu výpisu z vysvědčení
a slovní hodnocení na GoogleClasroomu.
Pro žáky první třídy to bude úplně poprvé, proto se již moc těší na své jedničky, které
si právem zaslouží, protože odvedli velký kus práce.
V pátek 29. ledna si budou všichni žáci užívat jednodenní pololetní prázdniny.

autor Mgr. Marcela Závorová
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Mateřská škola
Po Vánocích jsme se všichni společně opět sešli v naší školce. Netrpělivě jsme čekali
na příchod té pravé zimy, včetně sněhové nadílky. Nakonec jsme se dočkali. A tak si sněhu
užíváme dosyta.

Připomněli jsme si také, jak se v zimě staráme o zvířátka a pečujeme o ptáčky.
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Zahráli jsme si na i sportovce – lyžovali jsme, jezdili na lyžařském vleku a brodili se ve
vysokém sněhu. Nezapomněli jsme ani na týmové stavění sněhuláků.

Nezahálejí ani naše nejmenší Koťátka - pilně se učí a procvičují barvy.

Kromě sportu, sněhových radovánek si užíváme i pohádek – hrajeme pohádky,
veršujeme, čteme, vyprávíme i zpíváme. Ti starší řadí pohádkové obrázky podle děje. A
v každé z pohádek hledáme to správné ponaučení.

Kolektiv MŠ Tmaň
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Z DĚNÍ V OBCI
Oznámení členům SDH Tmaň
Valná hromada SDH Tmaň se v roce 2021 nekoná z důvodu vládních omezení v
souvislosti s epidemiologickou situací v ČR.
Jakmile dojde k rozvolnění vládních opatření, začneme se opět scházet při pravidelných
schůzkách na přípravu mládeže a rovněž na odbornou přípravu členů a údržbu techniky. Individuální
náměty a připomínky k činnosti sboru je možno sdělit členům výboru, který funguje ve složení
odhlasovaném na VVH v roce 2020. Následně budou projednány na nejbližší výborové schůzi.
Členský příspěvek ve výši 200 Kč na rok 2021 prosíme zaplatit do 31. 5. 2021 pokladníkovi
Miroslavu Fialovi ml. na adrese Dlážděná 28, nebo převodem na účet SDH. Číslo 176733697/0300, do
poznámky uvést jméno, příjmení, rok platby
Věřím, že nám zachováte přízeň a brzy se shledáme na akcích pořádaných naším sborem či
ostatními spolky a obcí. Přeji Vám i vašim blízkým mnoho sil a pevné zdraví.

Plán práce na rok 2021
ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD
PROSINEC

Účast na VVH okrsku
Loučení se zimou na Koukolově hoře (13. 3. 2021)
Účast na přípravách Dobročinného plesu (27. 3. 2021)
Odborná příprava JSDH
Jarní údržba požární nádrže, sběr odpadků (10. 4. 2021)
Brigáda v areálu cvičiště
Příprava na hru Plamen – děti
Účast na Okrskové soutěži (?. 4. 2020)
Pálení čarodějnic (30. 4. 2021)
Hra Plamen II. kolo – děti (?. 5. 2020)¨
Brigáda v areálu cvičiště
Účast na přípravách MDD
Soutěž dorostu
Noční hry v Hýskově – děti (?. 6. 2020)
Úklid odpadků
Výlet MH
Odborná příprava JSDH
Letní čistění požární nádrže a úklid hasičského areálu
Dle potřeby
Soustředění MH
Odborná příprava JSDH
Dle potřeby
Uspořádat XV. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů
Příprava vyznamenání na VVH
Příprava na hru Plamen – děti
Sběr odpadků, úklid a zazimování hasičského areálu
Lampionový průvod
Hra Plamen I. kolo – děti
Podzimní čistění požární nádrže
Příprava VVH

Celoroční úkoly:

schůze výboru ZO
schůzky MH, členské schůze
brigády v areálu cvičiště
brigády na údržbu výstroje a výzbroje
spolupráce se složkami a společenskými organizacemi působícími v obci
uskutečnit členskou schůzi, vždy první pátek v měsíci.

SDH Tmaň
Vít Hofmann
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou únor zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době
od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
6.+7.2.2021
13.+14.2.2021
20.+21.2.2021
27.+28.2.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Veronika Kalinová
Beroun, Holandská 123
MUDr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245

Telefon
311 516 660
728 349 403
728 961 496
311 513 453

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
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 .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv ve složení:
Frühling Jaromír, Horáček Jaroslav, Vinšová Petra, Rysová Kateřina, Soukupová Jiřina.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 4. února 2020.
Cena výtisku – 5 Kč,-
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