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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení čtenáři,
opět bychom mohli, či možná i měli, vést toto úvodní slovo k hlavnímu tématu
kterým je Covid a všechna opatření spojená s ním. Ta nejnovější opatření nám opět
na dobu minimálně tří týdnů značně komplikují i omezují náš život. Všem přeji do
tohoto období hodně síly a pevné zdraví a i přes náš vnitřní odpor, žádám o trpělivost
a dodržování všech nařízení. Jedině zodpovědným přístupem zabráníme kolapsu
nemocnic i celého zdravotnického personálu, který již nyní pracuje na pokraji svých sil.
Myslím, že si zaslouží velký obdiv a respekt nás všech.
Prvním světlem v tunelu je právě probíhající očkování naší nejstarší populace.
I přes problémy v rezervačním i očkovacím systému a nejasností s množstvím
dostupných vakcín, mají první senioři očkování za sebou a na ty další by se mělo
dostat v nebližších dnech. Věřím, že toto je opravdu ten první zásadní krok, který by
nám měl nejen snížit počet hospitalizovaných v nemocnicích, ale především snížit
úmrtnost spojovanou s tímto virem.
Březnové vydání přichází v den, který je v kalendáři označen jako Mezinárodní
den žen. Některé generace si tento svátek spojují s předlistopadovým režimem, jiní se
zase často přou, zda se nejednalo o svátek, který natěšeně vyhlíželi především muži,
kteří si jeho oslav dokázali společně náležitě užívat. Jeho pravý význam a historie je
však zcela jiná.
Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ vznikl díky
stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovaly za zlepšení
životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy,
následoval boj za rovnoprávnost, spravedlnost a samozřejmě mír. První den oslavy
vyhlásila 28.února 1909 a tím se rozšířila myšlenka Mezinárodního dne žen. Už roku
1911 se svátek slavil v Německu a v Dánsku, roku 1913 pak i v Rusku. Na to, že
neexistoval internet, televize a telefon, bylo neuvěřitelné, jakou rychlostí se vlna
ženské rovnoprávnosti šířila.
Připomeňme si tedy tento den jako boj
žen za rovnoprávnost, lepší pracovní
podmínky a odstranění diskriminace. Protože
ani dnes ve většině zemí nejsou ženy a muži
rovnocenní.
Pánové, vyjádřete ženám podporu a
úctu. Nezáleží na tom, zda jim pouze
popřejete nebo dáte přednost květině,
sladkosti či jinému drobnému dárečku, kterým
je určitě v této nelehké době potěšíte.

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 …
Historie není vždy jen o událostech, na kterých je usazen prach staletí. Jsou
situace, za kterých je správné připomenout si události na první pohled pouze nedávno
minulé. Mezi takové zcela určitě patří 60. výročí zahájení provozu Vlečky Čertovy
schody. Nabízíme našim čtenářům příspěvek, jehož autorem je Antonín Kiml…

60 let od zahájení provozu Vlečky Čertovy schody
Historie vlečky je datována do padesátých let minulého století. Byla součástí
nově budovaného závodu Velkolom Čertovy schody, jehož zastavovací plán (generální
řešení) byl nedílnou součástí dokumentace schválené vládním usnesením číslo 953
ze dne 24. října 1958.
Původně byla zajišťována doprava vápence v okolí Koněprus tak zvanou
«Ajskou». Jednalo se o Malodráhu K.B.K. Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy. Ta
dopravovala vápenec z okolních lomů v oblasti Dalimilu Bílý lom, Na Sekeře, Modrý
lom a Hergetův. V oblasti Koněprus pak Ve starém lomu, Císařský lom, Jižní lom a
Zlatý kůň, Houbův lom, lom Na ochozu, Jírův-Husákův lom, V žabce, Černý lom a lom
Kobyla.
Malodráha fungovala v letech 1897–1962. Majitelem byla firma Franz Schon a
synové, kdy získala firma koncesi ke stavbě a provozu úzkorozchodné dráhy.
Časem již malodráha dopravně nestačila plnit požadované objemy, a tak v 50
letech minulého století bylo rozhodnuto o výstavbě normálněrozchodné tratě Beroun
– VČS. Zahájení provozu je datováno na 31.1.1961. Oproti tomu provoz malodráhy
K.B.K byl ukončený k 31.12.1962. To znamená, že ještě téměř dva roky byl současný
provoz vlečky i malodráhy.
Po zahájení trvalého provozu v roce 1961 patřila vlečka do společného podniku
s KDC (dnes ČMC a.s.). Vlečka měla níže uvedené vybavení a technická data:
Původní délka všech kolejí byla 13 867 m. V současné době je to 17 895,5 m.
Vlečka je zaústěna do celostátní dráhy v ŽST Beroun, seřaďovací nádraží,
výhybkou č. V9 v km 40,214 [= 0,000 km vlečky], výhybkou č. 210 v km 39,481 a dále
výhybkou č. 235 v km 40,248.
Místo styku vlečky a celostátní dráhy je km 40,248 a km 40,214 a dále km
39,481 trati Praha – Plzeň.
K dnešnímu datu si musíme připomenout, že vlečka se skládá ze dvou vleček.
VČS investovala do rozvoje vlečky a v roce 2012 koupila pozemky zrušeného DKV
Plzeň v Berouně a přilehlé koleje od RSM Praha. Dále pak ještě od SŽDC s.o. další
dvě koleje. Takže VČS vlastní vlečku „VČS Beroun“ a VLČS vlečku „Čertovy schody“.
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Vlečka Čertovy schody
Všeobecný popis
• celková stavební délka vlečky je 15 154 m;
• vlečka je rozdělena na 3 obvody:
➢ předávkové kolejiště v ŽST Beroun (Velkolom);
➢ spojovací traťová kolej;
➢ vnitrozávodní kolejiště Vlečky Čertovy schody (dále jen vnitrozávodní kolejiště
VČS).
Podmínky pro jízdu drážních vozidel
• zábrzdná vzdálenost – 400 m;
• nejvyšší povolený nápravový tlak – 22,5 t;
• přechodnost hnacích vozidel:
➢ předávkové kolejiště v ŽST Beroun je možno pojíždět všemi hnacími vozidly
VČS, ČD Cargo a dalších smluvních dopravců;
➢ spojovací traťová kolej – hnací vozidla skupiny A1;
• nejvyšší povolená rychlost:
➢ ve spojovací traťové koleji – 30 km/hod.;
➢ v ostatních obvodech vlečky – 20 km/hod.
Původní hnací vozidla vlečky:
Pro traťovou službu původního označení: T 435.0544, T 435.0545,
T 435.0605, T 436.1507.
Posunové lokomotivy: T 334.0913, T 334.0914, T 211.0612, T 211.0679
V letech 1983 a 1984 byla vlečka dovybavena o další lokomotivy s původním
označením: T 448.0782, T 448.0832, T 448.833
Dále pak v letech 1997 o lokomotivy T 457.0501, (730.501-4),
T 234.0001(704.402-7).
V současné době vlastní vlečka níže uvedené lokomotivy:
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VČS provozuje pro expedici výrobků a materiálu 130 velkokapacitních vozů Uacs,
124 vozů Uacs běžné stavby a 45 výsypných vozů řady Tds.
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Celkový pohled na stanici Čertovy schody.

Pamětní list vydaný u příležitosti letošního výročí.
autoři Antonín Kiml a Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 20. DÍL
Fotografie na které nezbylo místo v tmaňském kalendáři na rok 2021
Poslední tmaňský dům s doškovou střechou

Bohumil Dousek se v první tmaňské kronice zmiňuje o posledním tmaňském domě
s doškovou střechou. Neuvádí však, bohužel, který dům se touto střechou pyšnil. Nedalo mi
to, začal jsem tak trochu pátrat a nakonec jsem měl štěstí.
V rodinném archivu mého spolužáka Jirky Skopových jsme před časem objevili fotografii,
na níž je jeho maminka spolu s tehdejší majitelkou domku č.p. 46 paní Stanislavou
Chvojkovou. Snímek je z doby kolem roku 1930, a došková střecha je na něm docela dobře
vidět.
V padesátých letech minulého století byly došky na střeše nahrazeny eternitem
(následující snímek z téhož pramene).
V současné době stojí na místě chaloupky pěkná moderní stavba, a její majitel možná ani
neví, jak vypadal předchůdce jeho domu v letech třicátých. Pokud ano - omlouvám se, pokud
opravdu ne, bude mít alespoň snímky do svého rodinného archivu.

autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v březnu 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. března 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
si při poslední BOHOSLUŽBĚ 28. 2. 2021 před Velikonocemi připomněla též
140. výročí narození Antonína Kouly (27. 2. 1881).
Nést svůj kříž a jít s Kristem, to je to co máme dělat a spolehnout se plně na Boží
Milost. Mnoho Božího požehnání, zdraví a optimistickou mysl k překonání těžké doby.
Vzhledem k dalším nastalým omezením můžete využít telefonického spojení, mailu
nebo sledovat stránky Náboženské obce Církve československé husitské ve Tmani.
V březnu si připomeneme výročí prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka (*7. 3. 1850)
22. března 550 let od úmrtí českého krále Jiřího z Poděbrad.

Bohoslužby o Velikonocích 2021
Na Zelený čtvrtek proběhne tradiční Čtení Bible – od 15:00
BOHOSLUŽBA - neděle 4. dubna 2021 od 16:00
více informací najdete :
FB: @ccshtman
farářka Jana Šmardová Koulová
jana.smardova@ccshpraha.cz
602 766 899
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Co pro Vás připravujeme ve Sboru Jiřího z Poděbrad k významným výročím:
…přednášku s významným českým historikem Petrem
Čornejem mimo jiné je autorem rozsáhlé monografie o Janu
Žižkovi, která byla v roce 2020 oceněna jako Kniha roku a stala
se hlavním vítězem knižních cen Magnesia Litera. Vědecká,
literární a pedagogická činnost byla oceněna mnoha významnými
cenami (2020 Medaile za zásluhy - Státní vyznamenání). V
současné době působí externě na Husitské teologické fakultě UK.
Těšíme se na setkání až to bude možné. Termín se včas dozvíte.

Dětské centrum Světlušky
Milé děti, milí přátelé, milé Světlušky, v letošním roce 2021
se nám nějak to setkání opět nedaří,
ale to co se dařit může nebo spíše musí je naše KAMARÁDSTVÍ , i když na dálku a s
omezeními, ale bylo to fajn
a krásně jste to projevili při HUSITSKÉ BOJOVCE.
Děkujeme Vám za to.
Proto jsme se snažili připravit pro Vás 2. BOJOVKU, kde se prověří další znalosti,
ale hodně se i hravou a vtipnou formou naučíte.
Bohužel se termín z 6. 3. 2021 přesouvá na neurčito
a možná tedy až do Velikonoc,
což by ovšem mohlo být BÁJEČNÉ.
Ve spolupráci s OÚ Tmaň a SDH Tmaň jistě bude opět o zábavu postaráno
a Vy se proběhnete při plnění úkolů minimálně 4km.
*
Na VELIKONOCE se připravte na Čtení Bible na Zelený čtvrtek 1. 4. 2021
- opravdu to NENÍ APRÍL!
Ten si uděláme až to zvládneme.
Věřím, že se budeme moci sejít i k naší tradiční POSLEDNÍ VEČEŘI,
která věřím nebude poslední.
Do konce března pošlete ještě své nejvtipnější masky a převleky na FB
stránky : @svetluskytman,
ve hře je tričko a hrneček s husitskými bojovníky.
Srdečně Vás pozdravuji
Jana

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
Na začátku února si žáci naší školy užívali bohatou sněhovou nadílku. Na školní
zahradě stavěli sněhuláky, koulovali se, pokoušeli se také o stavbu iglú, prostě si sníh
a čerstvý vzduch užívali, jak mohli.
Od pondělí 15. února do pátku 19. února měly všechny děti jarní prázdniny, které
trávily se svými rodiči a sourozenci většinou doma.
Poslední, skoro jarní únorový týden, plný sluníčka si opět děti užívaly na školní
zahradě a hřišti, kde si mohly hrát, běhat a hlavně načerpat dostatek vitamínu D, který
je velmi důležitý pro naše tělo.
autor Mgr. Marcela Závorová

Mateřská škola
Rozloučení se zimou v MŠ
Se zimou se předškoláci v naší školce rozloučili návštěvou u Eskymáků…
Dozvěděli se, jak žijí, čím se živí a mnoho dalších zajímavostí o Grónsku.
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Ve třídě Sluníček si děti vyzkoušely povolání dospělých – cukráře a švadleny.
Děti nazdobily krásné dorty a ušily (děrovaly jehlou) papírové části oblečení.

Koťátka se vypravila na nově otevřené hřiště ve Tmani na Travnatce, kde si
užila nové herní prvky.

V I. třídě se děti pilně připravují na jaro… tvoří a malují, hrají a zpívají o jaru.

Kolektiv MŠ Tmaň
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Z DĚNÍ V OBCI
Rekonstrukce restaurace
Jak jsme vás již informovali
v lednovém čísle, probíhají přípravy na
zahájení kompletní rekonstrukce naší
obecní restaurace. V tuto chvíli jsou
dokončovány „demoliční práce“, které
obsahovaly například odstranění starých
elektrorozvodů,
probourání
zdi
do
budoucího salónku, vybourání otvorů pro
nové radiátory, odstranění nefunkčního
šachtového výtahu, odstranění staré
dlažby, obkladů a mnohé a mnohé další
„přípravné práce“, nezbytné pro zahájení
samotné rekonstrukce.
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Souběžně s tím probíhala jednání s projektanty, jak v oblasti gastro vybavení
(kuchyně), tak v oblasti samotného vzhledu a funkčního řešení budoucí restaurace,
která by měla být sice moderně vybavena, ale svým vzhledem by měla co nejvíce
zachovat tradici vesnického zařízení s odkazem na historii a okolí naší obce.
Na základě předložených návrhů postupně vznikla finální 3D studie budoucí
kuchyně, a také finální verze dispozičního řešení restaurace.
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Projekt Dešťovka OÚ
Naplno
se
také
rozběhla
výstavba dotačního projektu využití
dešťové vody ze střech obecního úřadu
- Dešťovka. V první etapě byla
budována zadní větev u hasičské
zbrojnice, jejíž trasa končí u našeho
vánočního
stromku,
kde
bude
vybudována záchytná nádrž. Další
větev vede ze všech svodů přední části
OÚ směrem ke svahu pod restaurací,
kde bude opět záchytná nádrž. Tyto
nádrže
budou
dále
vzájemně
propojené.
Jsme si vědomi, že tato výstavba
nám všem na nějaký čas zkomplikuje
pohyb a komfort kolem obecního úřadu.
Proto vás tímto prosím o trpělivost a
především o opatrnost, aby nedošlo
k nějakému úrazu. Firma PERAT,
jakožto zhotovitel tohoto díla pracuje i o
víkendech, aby práce byly dokončeny
v co nejkratším časovém termínu.
Po dokončení větve před OÚ
bude zahájena rekonstrukce povrchu
před restaurací a kulturním domem, kde
by zámková dlažba měla nahradit
současný nevyhovující povrch.

Gregoryho ulice
- prodloužení vodovodního a
kanalizačního řádu
Omezení především v dopravě,
způsobuje nyní projekt prodloužení
kanalizace a propojení vodovodního
řádu v horní části Gregoryho ulice.
Počasí konečně dovolilo tuto akci
zahájit a proto bych vás i u této akce
požádal o trpělivost a opatrnost v dané
lokalitě.
Pokud vše půjde podle plánu,
měla by být tato stavba, během několika
týdnů dokončena.
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Poděkování nemocnici v Berouně
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych vyslovila poděkování Vám, očkovacímu centru v nemocnici
v Berouně a také mobilnímu týmu, který naočkoval seniory přímo u nás ve Tmani.
Naše poděkování vychází z osobní zkušenosti při očkování, jak v nemocnici, tak i při
očkování mobilním týmem. Beroun je z hlediska dostupnosti, pro nás nejvýhodnějším
místem, ale přes centrální registr bylo toto místo stále nedostupné, proto nás velmi
potěšilo, když jsme se obrátili přímo na nemocnici v Berouně, jak rychle a ochotně nám
očkování umožnila. Pan doktor Marek Janka a paní Haklová, s kterými jsme jednali
především, nám se vším ochotně poradili Dokonce nám umožnili seniory přivézt
k očkování najednou a tím pečovatelkám usnadnili práci i čas. V samotném očkovacím
místě je výborná organizace, vše plynulo hladce. A především, a to chci zdůraznit
nejvíce, skvělý zdravotnický tým. V očkovacím centru i při očkování mobilním týmem,
jsme se setkali s ochotou, trpělivostí, vstřícností, milým chováním a profesionálním
vystupováním. Uvědomuji si, jak je náročné a složité se staršími osobami
komunikovat. Proto velmi oceňuji takový přístup k této skupině osob. Určitě jim to
pomáhá vzniklou situaci zvládnout. Vaše očkovací centrum mohu tedy všem vřele
doporučit.
Přeji vám, aby se vám vaše náročná práce dařila a celou situaci jste úspěšně zvládali.
S pozdravem
Vinšová Petra

Změny v autobusové dopravě
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dne 11.2.2021 přijala rada Středočeského kraje usnesení o časově omezeném
snížení rozsahu veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10%. Toto omezení je
vyvoláno zejména propadem tržeb z jízdného vlivem snížené poptávky cestujících způsobené
restriktivními opatřeními v rámci epidemie nemoci COVID-19. Snížené dopravní výkony na
omezených linkách budou děleny poměrově a vše bude zapracováno v dodatcích smluv s
obcemi od 1.4.2021.
V příloze Vám zasíláme upravené jízdní řády autobusových linek, které vstoupí
v platnost dne 7.3.2021. V případě, že dojde k dalším restriktivním opatřením ze strany Vlády
ČR, budeme na tato opatření reagovat dalšími úpravami jízdních řádů, o kterých Vás budeme
informovat. Omezené spoje byly vybrány dopravcem Arriva Střední Čechy – provozovna
Králův Dvůr na základě jeho dlouhodobých zkušenosti a znalostí a využívání spojů cestujícími.
Věřím, že toto mimořádné dopravní opatření přijmete s pochopením.
S pozdravem
Martin Brzický | Odbor příměstské dopravy

Aktuální jízdní řád linky 631, platný od 7. března 2021 naleznete na
webových a fcb stránkách obce.
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v březnu 2021 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
6. + 7.3. 2021
13. + 14.3. 2021
20. + 21.3. 2021
27. + 28.3. 2021

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Jitka Karmazínová
Hořovice, Komenského 49
Dr. Anna Kovaříková
Beroun, Třída Politických vězňů 40
Dr. Kozlerová Irena
Beroun, Plzeňská 1880
Dr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 113

Telefon
311 516 660
311 746 418
737 171 408
311 625 901

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v době od 1. do 15. března 2021: pondělí, úterý, středa a čtvrtek – zavřeno,
pátek – 9:00-16:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno.
Prodejní doba v době od 16. do 31. března 2021: pondělí, úterý, středa a čtvrtek, pátek
– 9:00-16:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno.
Prodejní doba v době duben – říjen 2021: pondělí, úterý, středa a čtvrtek, pátek – 9:0016:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno.
O Velikonocích bude od pátku 2. dubna 2021 do pondělí 5. dubna 2021 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 8. března 2021.
Cena výtisku – 5 Kč,-
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