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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení čtenáři,
již druhé velikonoční svátky v řadě se nesly ve znamení nouzového stavu a
covidových opatření. A tak místo tradičních velikonočních rituálů a koledování dům od
domu, musely vzít děti zavděk jen přítomností svých nejbližších.
A tak se alespoň některé z nich, stejně jako v loňském roce, zapojily do
celorepublikové akce „Velikonoční výzva 2021“, ve které všechny přihlášené obce
shromažďují u svého zástupce fotografie symbolů Velikonoc. Loňské zajíce pro letošek
vystřídala maxi vejce. Role organizátorky se v naší obci ujala paní Tereza Cholevová,
za což jí patří tímto velký dík. Na její mailovou adresu postupně přicházely povedené
výtvory dětí i dospělých a ostatní si je mohli postupně prohlédnout i na facebookových
stránkách obce. Některé z nich si máte možnost prohlédnout i zde…
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Všem, kteří se do akce svými povedenými výtvory zapojili, tímto děkujeme a
jako vzpomínka na tuto akci na ně bude v nejbližších dnech čekat na obci pamětní list
i sladká odměna.
Nezbývá než doufat, že do třetice již budou velikonoce takové, jaké je máme
všichni nejraději. Bez omezení a plné radostných dětských zážitků s košíky plných
barevných vajíček i jiných dobrot.
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 …
Matriky vyprávějí …
Druhým rokem žijeme s pandemií Covid-19. Každý den nás hromadné
sdělovací prostředky informují, kolik lidí se nakazilo, kolik jich zemřelo a v posledním
období přibyl údaj o tom, kolik osob je naočkováno. Každý z nás se musí se
současným stavem vyrovnat po svém a svůj osobní život podřídit celostátně i
regionálně platným omezením. A přiznejme si, že to není vůbec jednoduché –
nebudeme v tomto případě zabíhat do podrobností týkajících se zavřených škol,
obchodů nebo omezení pohybu každého z nás … těmi se konkrétně zabývají jiné
příspěvky.
Musíme se vyrovnávat s myšlenkou, která vystupuje do popředí daleko
výrazněji, než jsme byli zvyklí ještě v nedávné minulosti – to je otázka našeho bytí,
které prakticky každým okamžikem ohrožuje pouhým okem neviditelný virus Covid-19
a jeho mutace, a ten – jak tomu všechny okolnosti nasvědčují – tu zůstaneme ať se
nám to líbí či nikoli a budeme se muset naučit s tím žít, tak jako jsme se to naučili s
chřipkou.
Naše pozemské bytí vždy provázely nejenom události dávající nám štěstí, chuť
a sílu do života – jako jsou svatby nebo narození potomků, ale ruku v ruce i různá
neštěstí, osobní tragédie, nemoci, války nebo tíživé ekonomické situace. Vyprávějí o
tom nejenom dobové kroniky, ale každý z nás se s tím někdy v životě potkal, neboť to
je neodlučitelná součást našeho každodenního života, s níž se musí každý z nás po
svém vyrovnat.
Významným zdrojem – daleko přesnějším než výše zmiňované kroniky nebo
naše osobní zkušenosti, které však bývají naším osobním vlastnictvím, s nímž se
dělíme pouze s našimi drahými nejbližšími – jsou matriky obsahující údaje o narození,
oddavkách a úmrtí v obci žijících osob. Střední Čechy jsou územím, které má dobře
zmapované matriky sahající až do začátku XVII. století, jež jsou přístupné na internetu,
kde si v nich může každý bez omezení listovat … pouze je k tomu potřeba času –
hodně času, neboť se jedná o časově náročnou činnost, na jejímž konci nás však čeká
odměna v podobě rozšíření vědomostí a údajů o životě našich předků, o nichž jsme –
upřímně řečeno – v mnoha případech neměli ani tušení.
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Narozená dvojčata
Nahlédněme do knihy narozených na Tmani1 v letech 1895-1914 a pokusme se zjistit
počet narozených dvojčat ve Tmani a na Louníně v tomto období. Jedná se období
devatenácti let, během kterých se narodilo celkem devět dvojčat – osm ve Tmani,
jednou na Louníně, z toho dvakrát dvojčata stejnému manželskému páru, pouze ve
dvou případech se však dvojčata dožila dospělosti.
•

Dne 12. března 1896 se narodila dvojčata – Josef a Josefa – manželům Antonínu
Krejčímu, dělníku ve Tmani č. 40, a jeho manželce Anně, rozené Šmídové z
Nesvačil. Pokřtil je dne 15. března 1896 tmaňský katolicky farář Jiří Bayerle. Při
porodu byla porodní bába Josefa Plátěnková ze Tmaně, zkoušená. Oba se dožili
dospělosti – Josef byl oddán dne 30. září 1928 s Anežkou Váňovou, Josefa
s Josefem Flemrem ze Suchomast dne 3. března 1919. Oba ve stejný den – 14.
dubna 1921 přestoupili do církve československé, Josef se dne 2. září 1928 vrátil
do církve katolické.

•

Dne 11. listopadu 1896 se narodila dvojčata Josef a Anna manželům Václavovi
Cajthamlovi, čeledínovi ve Tmani č. 1, a jeho manželce Anežce, rozené Velíkové
z Podbrd. Josefa pokřtil dne 12. listopadu 1896 tmaňský katolicky farář Jiří Bayerle.
Josef zemřel dne 25. června 1897 ve Všeradicích, druhé z dvojčat – Anna –
zemřela druhý den po svém narození 12. listopadu 1896. Při porodu byla porodní
bába Josefa Vernerová z Tmaně, která také pokřtila Annu.

•

Dne 12. března 1897 se narodilo první z dvojčat – Kateřina – a následující den 13.
března 1897 druhé – Anna – manželům Ambroži Suchopárkovi, panskému kováři
ve Tmani č. 1, a jeho manželce Anně, rozené Fleischerové z Králova Dvora. Dne
14. března 1897 je pokřtil tmaňský farář Jiří Bayerle. Obě děvčátka se nedožila
dospělosti – Kateřina zemřela dne 3. července 1897, Anna dne 18. dubna 1897.
Při porodu byla porodní bába Josefa Vernerová z Tmaně.

•

Dne 21. března 1899 se narodila další dvojčata Marie a Anna manželům Karlu
Růžičkovi, dělníkovi ve Tmani č. 21, a Boženě, rozené Tajšlové z Kozárovic. Ve
stejný den je pokřtil tmaňský farář Jiří Bayerle. Při porodu byla porodní bába Josefa
Plátěnková ze Tmaně, zkoušená. Obě děvčátka zemřela druhý den po svém
narození dne 22. března 1899.

•

Dne 16. listopadu 1903 se narodila dvojčata Marie a Anna manželům Františku
Štětkovi, čeledínu ve Tmani č. 1, a Anně, rozené Vejvodové z Tachlovic. Dne 19.
listopadu 1903 je pokřtil tmaňský farář Jiří Bayerle. Při porodu byla porodní bába
Josefa Plátěnková ze Tmaně, zkoušená. Obě děvčátka se nedožila dospělosti –
Marie zemřela dne 14. prosince 1903, a Anna dne 22. prosince 1903.

•

Dne 10. prosince 1907 se narodila dvojčata Anna a Antonín manželům Antonínu
Vartýřovi, dělníku ze Tmaně č. 78, a Marii, rozené Plátěnkové, dcery Václava
Plátěnky, panského hajného ve Tmani. Dne 12. prosince 1907 je pokřtil tmaňský
farář Jiří Bayerle. Při porodu byla porodní bába Josefa Plátěnková ze Tmaně,

Kniha narozených Tmaň 18, 1895-1914, Římskokatolická církev – Koněprusy, Křížatka, Litohlavy,
Lounína, Málkov, Slavíky, Tmaň.
1
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zkoušená. Oba se dožili dospělosti, v matrice se nám dochoval záznam, že oba ve
stejný den – 24. ledna 1921 – přestoupili do církve československé.
•

Dne 17. července 1910 se narodila dvojčata Bohuslav a František manželům
Augustovi Riedelovi, dělníku v Louníně č. 8, narozenému v Konotopech, okres i
hejtmanství Louny, a Anně, rozené Donátové z Břinkova, okres i hejtmanství
Louny. Dne 21. července je pokřtil katolický farář Antonín Koula. Při porodu byla
porodní bába Josefa Plátěnková ze Tmaně, zkoušená. Oba chlapci se nedožili
dospělosti – Bohuslav zemřel dne 20. listopadu 1910, František dne 11. listopadu
1910.

•

Dne 8. ledna 1913 se narodila dvojčata Josef a Václav manželům Antonínu
Vartýřovi, strojníkovi ze Tmaně č. 30, a Marii, rozené Plátěnkové, dcery Václava
Plátěnky, panského hajného ve Tmani. Josefa pokřtil katolický tmaňský farář
Antonín Koula, Antonína z nutnosti křtila porodní bába Františka Veselá z Tmaně.
Oba chlapci se nedožili dospělosti, zemřeli ve stejný den – 18. ledna 1913.

•

Dne 17. ledna 1913 se narodila dvojčata Josefa a Josef manželům Janu Klikovi,
dělníku ve Tmani č. 13, a Antonii, rozené Jedličkové, narozené ve Tmani č. 2.
Josefu pokřtil katolický farář Antonín Koula dne 19. ledna 1913, zemřela dne 14.
května 1913. Josefa pokřtila z nutnosti porodní bába přítomná u porodu Františka
Veselá z Tmaně, holčička zemřela ve stejný den narození – dne 17. ledna 1913.
Nešťastné události

Naším životem nás provázejí nešťastné události. Nejhorší jsou ty, které se týkají našich
nejbližších nebo známých, přátel, sousedů či kamarádů. Jedná-li se o případy, jejichž
následkem byla smrt, najdeme záznamy o nich v matrice zemřelých. Zapátrejme
v Knize zemřelých Tmaň 20 se záznamy úmrtí z let 1881-1944 po takových událostech
od roku 1882 do roku 1911, což je třicetileté období začínající před 140 lety a ukončené
před 110 roky.
Známe případ, kdy zasáhla příroda a oběť se nacházela v rozhodující okamžik na
špatném místě …
•

Duchoň František, manželský syn Duchoně Filipa, domkáře ve Slavíkách č.d. 5, a
matky Marie, rodem Svobodové ze Slavík č.d. 5. Dle úmrtního listu byl dne 24.
července 1882 zabit bleskem v bouři ve věku 16 let 6 měsíců a 1 den.

… bylo zaznamenáno několik případů utonutí …
•

Vartýř Bohumil, syn Václava Vartýře, kameníka ve Tmani č. 40, a Marie, rozené
Blažkové ze Tmaně č. 1 – utonul dne 21. července 1890 ve věku 1 roku 8 měsíců
a 3 dny;

•

Svoboda Václav, syn Jana Svobody, domkáře a mistra tesařského ve Tmani č. 61,
a Veroniky, rozené Kučerové z Hostomic č. 202, hejtmanství Hořovické, kraj
Pražský – utonul dne 10. srpna 1890 ve Tmani v rybníku při koupání ve věku 11 let
1 měsíc a 22 dní;
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•

Bartoníček Václav, zedník z Lounína č. 18, syn Josefa Bartoníčka, domkáře
v Louníně č. 18, a Lidmily, rozené Růžičkové z Lounína č. 18 – neznámým
způsobem spadl dne 1. listopadu 1891 ve věku 28 let 5 měsíců a 24 dní do studně
a teprve šestý den v ní mrtev nalezen byl;

•

Vovsík Antonín, narozený v Louníně č. 26, syn Františka Vovsíka, domkáře
v Louníně č. 26, a Františky, rozené Švábové z Lounína č. 26, okres Beroun,
hejtmanství Hořovice – utopil se v rybníku na návsi v Louníně dne 3. května 1897
ve věku 3 let;

•

Zemanová Ludmila, vdova po zemřelém Václavu Zemanovi, domkáři z Lounína č.
25, rozená Lepšíková z Velkých Mokropes č. 14, okres Smíchov – při praní prádla
dne 3. dubna 1906 spadla do rybníka na návsi v Louníně, ačkoliv byla brzo
vytažena, hned zemřela, bylo jí 83 roků;

•

Josef Pátecký, narozený v Chrustenicích č. 1, okres Unhošť, hejtmanství Kladno,
manželský syn Hynka Páteckého, kočího ve dvoře ve Tmani, a Anny, rozené
Kapounové z Vacíkova č. 18 – dne 31. července 1911 utopil se ve věku 2 let 8
měsíců a 21 dní;

… i před více než sto lety docházelo k pracovním úrazům s následným úmrtím – zde
je příklad takového případu …
•

Kozler Petr, hutní dělník z Tmaně č. 5, okres Beroun, hejtmanství Hořovice,
narozený v Malých Pečicích, okres Příbram, syn Ondřeje Kozlera, domkáře ve
Tmani č. 53, a Barbory, rozené Čiperové ze Životic – zemřel dne 6. června 1904
v Karlově Huti v Králově Dvoře po vykrvácení následkem úrazu v huti ve věku 40
let. V záznamu najdeme ještě poznámku, že následkem utrpěného úrazu zemřel
bez zaopatření, ač byl narychlo přivolán farář z Počapel.

… zvláštní kapitolou jsou sebevraždy … hodně emocí zcela určitě vyvolala mezi lidmi
sebevražda Václava Karmazína a Anny Klikové na Kotýzu, ke které došlo dne 18.
června 1894 …
•

Karmazín Václav ze Tmaně č. 20, narozen ve Tmani č. 20, syn Jana Karmazína,
rolníka ve Tmani č. 20, a Kateřiny, rozené Votavové ze Všeradic č. 67 – zemřel
pádem ze skály, pod níž byl po vykonané sebevraždě nalezen, bylo mu 20 let a 1
měsíc;

•

Kliková Anna ze Tmaně č. 18, narozená ve Tmani č. 20, dcera Josefa Kliky,
hostinského ve Tmani č. 18, a Antonie, rozené Ježkové ze Tmaně č. 32 – dala se
milencem svým zastřelit a byla nalezena již mrtvá, zemřela majíc 18 let 5 měsíců a
14 dní;

… náš přehled zakončíme příklady dokonalých sebevražd ve Tmani v době před více
než sto lety …
•

Klika Josef, dělník ve Tmani č. 13, narozený v Suchomastech č. 39, syn Jana Kliky,
mistra bednářského ze Suchomast č. 39, a Josefy, rozené Klikové ze Suchomast
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č. 39, okres Beroun, hejtmanství Hořovice – oběsil se doma na okně dne 13. června
1905 ve věku 56 let;
•

Štětka Václav, výměnkář ze Tmaně č. 43, narozený v Suchomastech č. 15, okres
Beroun, hejtmanství Hořovice, syn Jiřího Štětky, domkáře v Suchomastech č. 15,
a Barbory, rozené Jansové ze Suchomast – oběsil se na zahradě dvora dne 29.
května 1906 ve věku 78 let;

•

Smrž Josef, výměnkář ze Tmaně č. 73, narozený ve Tmani č. 73, syn Františka
Smrže, truhláře ve Tmani č. 73, a Marie, rozené Hořejší v Cerhovicích, okres
Hořovice – oběsil se doma dne 24. srpna 1906 ve věku 69 let;
Pandemie a epidemie

Asi nejskloňovanějším slovem současnosti je již více než rok pandemie. Definice
pandemie nám říká, že to je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez
prostorového omezení. O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění
rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není
omezena ani časem.
Naproti tomu epidemie je neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění (nákazy)
osob na omezeném území během definovaného časového úseku. Označuje se tak
situace, kdy je výskyt určitého onemocnění výrazně vyšší než obvykle očekávaný
výskyt tohoto onemocnění v závislosti na místě a čase.
Příkladem epidemie v historii Tmaně je výskyt břišního tyfu ve Tmani. Břišní
tyfus (starší český název hlavnička) je nemoc způsobená baktérií Salmonella typhi.
Toto závažné onemocnění je přenášené stravou nebo kontaminovanou vodou.
Bakterie se množí v krvi infikované osoby, jsou absorbovány do zažívacího traktu a
vyloučeny. Inkubační doba u břišního tyfu je 7–14 dnů a obvykle probíhá
bezpříznakově. Projevy onemocnění jsou různé – vysoká horečka (39-40 °C) zimnice,
nízká srdeční frekvence, celková slabost, průjem, bolest hlavy, bolest svalů,
nechutenství, zácpa, bolest břicha, v některých případech výskyt plochých, růžově
zbarvených flíčků.
Údaje o epidemii břišního tyfu se nám zachovaly v Knize zemřelých Tmaň 16 se
záznamy o úmrtích z let 1859-1880 vedené Římskokatolickou církví. Během pěti
měsíců od září 1859 do ledna 1860 zemřelo jenom ve Tmani celkem jedenáct osob –
od dětí až po dospělé:
Datum úmrtí

Zemřelý, číslo domu

Stáří

Dne 5. září 1859
Dne 19. září 1859
Dne 27. září 1859
Dne 8 října 1859
Dne 1. listopadu 1859
Dne 10. listopadu 1859
Dne 5. prosince 1859
Dne 10. prosince 1859
Dne 20. prosince 1859
Dne 1. ledna 1860
Dne 19. ledna 1860

Svoboda Antonín, Tmaň č. 28
Ježková Marie, Tmaň č. 32
Brychová Anna, Tmaň č. 18
Svoboda František, Tmaň č. 28
Karmazín Josef, Tmaň č. 31
Růžička František, Tmaň č. 53
Růžička Jan, Tmaň č. 66
Sulíková Terezie, Tmaň č. 70
Škodová Marie, Tmaň č. 24
Macourková Antonie, Tmaň č. 16
Škodová Marie, Tmaň č. 24

18 let 7 měsíců 10 dní
7 let
11 let
54 let
21 let 7 měsíců 25 dní
19 let 2 měsíce 3 dny
17 let 6 měsíců 5 dní
14 let 4 měsíce 10 dní
25 a ½ roku
15 let 5 měsíců 7 dní
4 roky 5 měsíců 19 dní
Jaroslav Horáček
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Znovu po deseti letech
se vrací sčítání lidu v České
republice. Úřady doporučují
vyplnit formulář online. Jak na
to a do kdy je nutné formulář
poslat?

Termíny
Pokud
na
sčítání
využijete
elektronický
formulář, máte na jeho
vyplnění čas od 27. března do
11. května. Jestliže využijte
listinné podání, čas na vyplnění a poslání máte od 17. dubna do 11. května 2021
(původní termín byl prodloužen). Český statistický úřad pak začne zpracovávat
výsledky 12. května, závěry zveřejní v roce 2022.

Kdo se musí zapojit
Účast ve sčítání lidu je povinná. Sečíst se musí každý občan České republiky,
který má na území státu trvalý pobyt, i když žije v zahraničí. Povinnost platí také pro
cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář nemusí
každá osoba vyplňovat sama. Například jeden člen rodiny může sečíst všechny své
nejbližší.
„To, co chceme zdůraznit je, že lidé nemusí sečíst jen sebe, ale i další členy své
domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají o pomoc, protože třeba nemají přístup
k informačním technologiím a nejsou v nich zběhlí. Je to možné a my s tím počítáme.
Je to forma, jak udělat sčítání maximálně bezpečně a co nejvíc omezit terénní
došetření,“ řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.
Formulář musíte vyplnit i v případě, když vám byl udělen azyl nebo jste na
našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Vzhledem k tomu, že je vyplnění
formuláře povinné, hrozí za nevyplnění nebo záměrně chybné vyplnění pokuta až 10
tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce.

Otázky
Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení
a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář se nejdříve ptá na místo
obvyklého pobytu, což častokrát nemusí být trvalé bydliště. Dále musí lidé vyplnit
otázky, které se týkají ekonomických aktivit a zaměstnání. Výzkumníci se ptají také na
údaje o dojíždění do práce nebo školy. Na otázky týkající se náboženství tentokrát
není povinné odpovídat. „Průměrná doba vyplnění je 15 minut. Počítáme, že v průměru
připadne deset minut na bytovou část a pět minut na osobu. Záleží na tom, kolik otázek
vyplňujete,“ uvedl šéf ČSÚ Rojíček.
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Kompletní přehled otázek je dostupný na internetových stránkách sčítání.

Jak se sečíst?
Zapojit se do sčítání 2021 je možné dvěma způsoby. Kromě tradiční listinné
podoby je letos možné vyplnit formulář také online.

Online formulář
Elektronický sčítací formulář ČSÚ zpřístupnil 27. března. Lidé ho mohou vyplnit
přes webovou stránku scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná na
Google Play i na App Store.
Pro přihlášení do online sčítání použijete číslo platného osobního dokladu
(občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození.
Přihlásit se můžete také přes elektronickou identitu nebo přes datovou schránku.
Kromě češtiny je elektronický formulář dostupný také v dalších sedmi jazycích.
Lidé, kteří mají v ČR trvalý pobyt, ale v době sčítání jsou v zahraničí, musí formulář
vyplnit výhradně elektronicky.

Tištěný formulář
Zachována je také možnost vyplnit papírový formulář, konkrétně od 17. dubna.
Pokud formulář nevyplníte online, získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře. Ten se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku je možné i na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání, zejména na vybraných pobočkách České pošty a na krajských správách
Českého statistického úřadu. Pro náš region je sčítacím komisařem paní Dita Kottová
(číslo průkazu 90-08-06345). Kontaktním místem pro Lounín je pošta Zdice (Husova
953) a pro Tmaň a Slavíky pošta Králův Dvůr u Berouna (Plzeňská 327).
Oznámení s termínem návštěvy komisaře dostanete do schránky. Jestliže
zrovna v požadovaný termín nebudete doma (termín doručení měnit nelze), komisař
se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám předem znovu oznámí.
Spolu s formulářem dostanete i obálku s logem letošního sčítání, která má
předtištěnou adresu. Její odeslání je zdarma.
Celkem jsou tři druhy sčítacích formulářů. První je základní formulář pro
domácnost, který má 16 stran a obsahuje o polovinu méně otázek než při posledním
sčítání před deseti lety. Pokud je vás doma více než pět, budete potřebovat dodatečný
formulář pro domácnost. Posledním typem je samostatný formulář pro osobu, která
žije jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních.
Všechny formuláře získáte od sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě.
V souvislosti s probíhajícím sčítáním lidu, přinášíme jako zajímavost tabulku
počtu obyvatel v obcích na berounsku a průměrný věk mužů a žen, kterou nám
zpracoval ze statistických zdrojů pan František Procházka.
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Řazeno podle počtu obyvatel

Řazeno podle počtu obyvatel
Obec

Počet
obyvatel

průměrný
věk mužů

průměrný
věk žen

Obec

Počet
obyvatel

průměrný
věk mužů

průměrný
věk žen

Beroun
Králův Dvůr
Hořovice
Zdice
Komárov
Žebrák
Nižbor
Loděnice
Hýskov
Chyňava
Hostomice
Zaječov
Lochovice
Tmaň
Hudlice
Liteň
Vráž
Cerhovice
Hlásná Třebaň
Tlustice
Vysoký Újezd
Chrustenice
Broumy
Zadní Třebaň
Praskolesy
Tetín
Karlštejn
Mořina
Svinaře
Osek
Drozdov
Chodouň
N. Jáchymov
Kublov
Újezd
Podluhy
Libomyšl
Neumětely
Mezouň
Srbsko
Bubovice
Skuhrov

19 641
9 690
6 901
4 201
2 430
2 186
2 082
1 991
1 951
1 851
1 832
1 436
1 286
1 240
1 225
1 197
1 193
1 154
1 083
1 057
1 006
983
974
914
908
879
861
836
815
805
776
699
695
671
669
669
605
589
581
558
546
540

39,9 let
36,2 let
41,3 let
41,7 let
42,7 let
41,6 let
40,0 let
38,7 let
37,9 let
42,3 let
42,0 let
41,4 let
38,3 let
38,1 let
41,9 let
38,7 let
41,3 let
42,3 let
39,6 let
41,5 let
36,6 let
37,4 let
39,4 let
38,7 let
40,5 let
41,7 let
42,8 let
38,6 let
38,6 let
42,8 let
39,6 let
41,5 let
40,6 let
41,3 let
41,3 let
40,9 let
41,3 let
38,4 let
44,2 let
39,9 let
34,2 let
40,0 let

43,5 let
37,7 let
44,7 let
44,4 let
45,5 let
43,9 let
43,3 let
42,6 let
41,1 let
44,1 let
42,8 let
44,8 let
41,7 let
41,4 let
45,1 let
41,3 let
42,4 let
43,1 let
39,4 let
42,7 let
38,1 let
39,8 let
42,5 let
44,1 let
43,1 let
43,4 let
45,9 let
40,3 let
37,8 let
44,0 let
42,3 let
40,1 let
45,0 let
41,7 let
43,0 let
46,5 let
43,9 let
41,6 let
42,1 let
42,2 let
38,0 let
39,4 let

Záluží
Svatá
Otročiněves
Chaloupky
Trubín
Rpety
Suchomasty
Stašov
Bzová
Všeradice
Olešná
Velký Chlumec
Hředle
Lhotka
Březová
Bavoryně
Osov
Běštín
Měňany
Kotopeky
Felbabka
Železná
Nenačovice
Vižina
Koněprusy
Hvozdec
Chlustina
Podbrdy
Točník
Bykoš
Jivina
Trubská
Svatý Jan p.S.
Otmíče
Nesvačily
Mořinka
Lužce
Skřipel
Korno
Málkov
Lážovice
Malá Víska

533
523
517
506
504
487
483
450
448
447
428
406
391
346
345
344
328
320
309
298
287
283
279
271
253
252
238
232
230
229
194
185
180
176
169
169
133
127
124
111
110
107

41,9 let
40,6 let
40,5 let
44,8 let
35,3 let
40,3 let
42,0 let
41,2 let
42,6 let
37,9 let
40,8 let
42,0 let
41,1 let
40,6 let
38,5 let
37,6 let
41,4 let
43,9 let
40,0 let
42,2 let
39,0 let
36,8 let
41,1 let
41,2 let
40,0 let
41,6 let
41,6 let
39,3 let
44,6 let
42,2 let
42,9 let
39,3 let
42,4 let
41,3 let
39,4 let
42,0 let
40,1 let
43,6 let
40,8 let
40,2 let
43,2 let
41,9 let

42,9 let
44,0 let
44,5 let
44,0 let
39,4 let
44,9 let
44,7 let
40,9 let
43,6 let
40,6 let
44,9 let
43,4 let
44,1 let
41,3 let
40,7 let
37,9 let
45,9 let
43,8 let
42,1 let
45,0 let
44,1 let
38,6 let
43,3 let
42,7 let
38,7 let
44,5 let
42,8 let
43,0 let
45,7 let
41,7 let
44,7 let
41,6 let
38,1 let
40,8 let
41,6 let
42,9 let
40,4 let
43,5 let
40,2 let
40,2 let
39,4 let
41,7 let

Vinařice

100

44,0 let

45,8 let
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v dubnu 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. dubna 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 a sčítání lidu.
Je čas přihlásit se ke Kristu i ke společenství, které je nám blízké, kde jsme
doma a kde souzníme s Bohem. Čas před Velikonocemi je čas nespat, jak se to stalo
apoštolům v Getsemanské zahradě, ale být bdělými s Kristem.
Tak jako se Kristus přihlásil k nám, nemáme ho v tuto dobu Velkých svátků zapřít
ani my. Neboť nás učí, že máme hlásat jeho učení a být s ním i v čase úzkosti, protože
v čase radosti budeme hojně obdarováni Láskou jeho Otce.
Láskou našeho Otce.
Kdo to tak cítíte v srdci, byli jste v církvi pokřtěni, je Vám blízká, přidejte tedy její
celý a správný název do dotazníku: „Církev československá husitská“
Dne 7. března jsme si připomněli narození
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Z pověření pražského biskupa Davida Tonzara
jsme položili v Lánech na hřbitově květinu u
hrobu prezidenta osvoboditele.
Dne 22. března uplynulo 550 let od úmrtí
českého husitského Krále Jiřího z Poděbrad
Dne 28. března jsme rovněž vzpomněli biskupa
Jednoty bratrské, teologa, učence Jana Amose
Komenského.

Vzkříšený Kristus - Potoční kámen
VELIKONOCE
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Bohoslužby v dubnu:
Neděle 18. 4. 2021 od 16:00
Neděle 25. 4. 2021 od 15:00 – JIŘSKÁ POUŤ
více informací o bohoslužbách ve Tmani, v Rudné a v Říčanech najdete na:
FB: @ccshtman
V dubnu 18.-19. 4. 2021 bude ve Tmani probíhat natáčení dalšího dokumentu České
televize „Cesty víry“, mimo jiné i o vzniku CČSH ve Tmani. Tento díl by měl být
uveden 23. 5. 2021 na ČT a my se těšíme, že budeme moci tento díl promítnout
návštěvníkům
NOCI KOSTELŮ 2021 ve Sboru Jiřího z Poděbrad dne 28. 5. 2021.
Dne 29. dubna 2020 odešla ve svých nedožitých 89 letech naše milá a obětavá
sestra Jaroslava Záleská rozená Svobodová. Od roku 1992 byla členkou Rady starších,
později až do roku 2020 předsedkyní Rady starších Církve československé husitské.
Sestra Jaroslava pracovala též s mládeží a vedla děti v duchu křesťanské
morálky, svou vlastní prací byla příkladem pro mnohé. Zemřela 14 dní před svými
narozeninami. Hospodin ji povolal k sobě ze služby pozemské. A tak ta poslední
kytička, kterou jsme jí k narozeninám mohli dát, byla tato kytice růží 13. května 2019.
Letos si připomeneme 90 let od jejího narození.
Naše milá Jaruško, jsme Ti za tolik vděčni a nikdy nezapomeneme. Slavíme
jaro, vítá nás květinami, které jsi tak milovala a my si vždycky s nimi připomeneme
Tebe, která jsi oslavu jara měla ve jméně.
S úctou a vděčností Náboženská obec Církve československé husitské

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
Od pondělí 1. března 2021, na základě vládního nařízení, byly uzavřeny všechny
školy, školní družiny i mateřské školy. Děti si v pátek odnesly domů všechny
učebnice a sešity, aby se mohly věnovat distanční výuce. Většina žáků naší školy
přešla na on-line výuku.
I když naše škola je stále bez šikovných dětí, které se rády účastní různých
výtvarných soutěží, přesto jsme se zapojili do akce „Velikonoční KRASLICOV 2021.“
Ve středu 31. 3. 2021 si
všichni žáci i učitelé ve všech
ročnících na on-line hodinách
udělali hezký půlden. Celé
dopoledne se věnovalo povídání
o nadcházejícím svátku jara –
Velikonocích , velikonočních
zvycích a tradicích.

Od 1. 4. do 16. 4. 2021 bude probíhat na naší škole elektronický Zápis do I. třídy.
Bližší informace naleznou rodiče na webových stránkách naší školy.

autor Mgr. Marcela Závorová
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Mateřská škola
Mateřská škola distančně

Nařízením Vlády ČR byly počínaje 1. březnem 2021 uzavřeny i mateřské školy,
a tak nezbývalo než se spokojit s kontakty mezi dětmi a učitelkami MŠ alespoň na
dálku.

Ve všech třídách naší MŠ učitelky komunikují s rodiči dětí, posílají rodičům
náměty na tvoření jarních a velikonočních výrobků, omalovánky, i pracovní listy na
procvičování již zvládnutých dovedností. Rodiče zpět učitelkám posílají fotografie již
hotových výtvorů, obrázků a vypracovaných pracovních listů. A že ani v této době
nikdo nezahálí, je patrné.

Ve III. třídě, kde je předškolní vzdělávání povinné, dostávají děti zadání úkolů
prostřednictvím webových stránek, kde pro ně paní učitelky připravují každý týden
podklady pro distanční online výuku.
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Pro předškoláky byla navíc spuštěna synchronní online výuka, tak aby paní
učitelky s dětmi zůstaly v kontaktu, aby průběžně opakovaly a procvičovaly s dětmi vše
potřebné pro důkladnou přípravu na vstup do 1. třídy. K radosti učitelek MŠ se k tomuto
způsobu výuky připojily téměř všechny děti, a vše funguje skvěle.
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SPORT
Fotbalová defenestrace na Tmani!
Delegáti hodili dosavadní výkonný výbor OFS Beroun přes palubu
Pokud vyrazili obyvatelé tmaňského sídliště vyvenčit v sobotu 13. března 2021
ráno pejska, mohli potkat vítěze fotbalové Ligy mistrů. Vladimír Šmicer, Antonín Barák
a další z Fevoluce se vydali podpořit Ondřeje Lípu ve volbách na funkci předsedy
berounského fotbalového svazu.
A po jednání se mohli usmívat. Nejen Lípa, ale i všech šest zvolených
kandidátů do výkonného výboru bylo z Fevoluce. Delegáti valné hromady
odhlasovali změny téměř ve všem, o čem rozhodovali. Z předchozího vedení
pokračuje pouze Josef Setnička v revizní komisi.

Nečekanou komplikaci řešila notářka
V samotném kulturním domě bylo před začátkem cítit mírné napětí. Začalo se
se zdržením, kontrola dokladů u prezence byla důkladná, kandidáti na sále seděli
odděleně od delegátů s hlasem rozhodujícím. Valnou hromadu zahájil předseda OFS
Beroun Jan Knotek, který všechny přivítal včetně generálního sekretáře FAČR Jana
Paulyho. „Je to asi osmá valná hromada, kterou teď absolvuji. Musím poděkovat Janu
Knotkovi, který nekandiduje na předsedu, a také sekretáři Petru Milfaitovi. Vždycky
s nimi byla perfektní spolupráce,“ uvedl Jan Pauly.
Na valnou hromadu dorazilo pětačtyřicet delegátů z padesáti možných. Nepřijeli
pouze zástupci Srbska, Vižiny, Osova, Běštína a Rpet. „Je to špatné, že tu nejsou, asi
je to nezajímá,“ kritizovali někteří delegáti přístup nezúčastněných klubů. Po zvolení
mandátové komise přišla nečekaná přestávka. U dvou klubů byly zjištěny nedostatky,
takže ke slovu se dostala přítomná notářka Andrea Cafourková. „ To je jak při
prezidentských volbách,“ zlobil se jeden z delegátů. Zbylých třiačtyřicet delegátů pak
rozhodovalo o tom, jestli Osek a Chodouň mohou pokračovat, což se po prohlasování
stalo.
Valná hromada pak pokračovala schváleným programem a mikrofonu se chopil
Jan Knotek, který mluvil ve své zprávě o tom, jak pracoval výkonný výbor v posledních
čtyřech letech. „Jednou z povedených věcí bylo vytvoření dvou čtvrtých tříd. Schází
nám bohužel Grassroots manager pro mládež. Připravili jsme projekt se sousedním
Kladenskem, ale zatím ho zhatila covidová doba. Stav rozhodčích začíná být tristní,
někteří skončili kvůli věku nebo zaměstnání, další kvůli urážkám od diváků či hráčů.
Měli jsme připravené čtyři nové sudí, uvidíme, jestli se po nucené přestávce zapojí,“
řekl mimo jiné Knotek. Při schvalování jeho zprávy se jeden delegát zdržel, další byli
pro.
„Zprávu o hospodaření obdrželi sekretáři mejlem do klubů,“ pokračoval v dalším
bodu jednání předsedající Petr Milfait. Tuto zprávu stejně jako následnou zprávu
revizní komise schválili delegáti stoprocentně.
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Novým předsedou je Ondřej Lípa
Zatímco do této chvíle byli delegáti téměř za jedno, přišla chvíle, kdy se dalo
očekávat, že už tomu tak nebude. V 11:48 začala volba předsedy. Nejprve se
představili oba kandidáti.
„Mrzí mě, že před volbami se děly některé věci, které se udály. Nicméně se
můžete rozhodnout svobodně, bez nějakých tlaků. Věřím, že se budete rozhodovat
podle svého úsudku,“ řekl na začátku svého proslovu Ondřej Lípa, který připomněl
setkání se zástupci klubů a také se krátce představil. Lípa mluvil také o svém týmu
kandidátů. „Děti jsou budoucností fotbalu, zaměříme se i na ně,“ zmínil také první
z kandidátů na předsedu, jenž popřál všem brzký návrat na hrací plochu.
Druhý kandidát na předsedu Václav Kudrna mluvil bez mikrofonu, který předtím
občas nepříjemně pískal. Na začátku se důrazně ohradil proti osočování z toho, že je
proberbrovská struktura. „Na okrese si všichni děláte fotbal sami a také sami
rozhodujete o tom, jak fotbal bude vypadat. Jsem rád, že dojde k okysličení
fotbalových struktur a v případě mého zvolení se těším na to, jak budeme dělat fotbal
společně. Pomoci může i můj pracovní přesah,“ uvedl Kudrna.
Kandidáta nominovaného Královým Dvorem podpořil na dálku i uchazeč
o funkci předsedy celé FAČR Karel Poborský. „Vaška dobře znám ze spolupráce a je
vhodným kandidátem na předsedu,“ zaznělo z videopozdravu od legendy českého
fotbalu.
Ve 12:06 začali delegáti vhazovat postupně hlasovací lístky. „Skončí to třicet ku
patnácti pro Lípu,“ sděloval zaručené informace jeden z přítomných delegátů na
základě svého průzkumu. Ve 12:49 přednesl předseda volební komise Michal Hejna
tento výrok: „Všech pětačtyřicet hlasů bylo platných. Delegát číslo jedna Václav
Kudrna získal šestnáct hlasů, delegát číslo dva Ondřej Lípa devětadvacet hlasů.“

Celý výkonný výbor zvolili nový
O předsedovi tedy bylo rozhodnuto, na řadu přišla volba kandidátů do
výkonného výboru. Před jejím zahájením byla potvrzena skutečnost, že se kandidatury
vzdal Štěpán Beránek, a také Milan Exner, což ověřovala notářka s dotyčným po
telefonu. Ve 14:08 sdělil předseda volební komise verdikt, že 44 hlasovacích lístků
bylo platných, 1 neplatný.
Tady je pořadí kandidátů podle získaných hlasů: 30 – Daniel Zítka (Žebrák),
28 – Martin Košťálek (Březová), 27 – Jaromír Frühling (Tmaň), František Palek
(Drozdov), 25 – Josef Tůma (Loděnice), 23 – Miroslav Sojka (Hořovice), 16 – Ivan
Marx, Vlastimil Pecka, 15 – Marek Hlavatý, Jan Knotek, Petr Lacina, Michal Palek, 14
– Jan Kopic, 4 – Ivan Sýkora, 1 - Milan Exner.
Prvních šest (tučně zvýraznění) bude pracovat v novém výkonném
výboru. Všichni byli na společné kandidátce Fevoluce s nově zvoleným
předsedou.
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Do revizní komise poté všemi hlasy zvoleni všichni tři navrhovaní Monika
Klimentová, Josef Setnička a Jan Šlégr.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě poslali do fotbalového důchodu,“ usmíval
se při svém příspěvku Jan Knotek a dodal: „Rád jsem s vámi všemi spolupracoval a
co bylo mezi námi špatného, na to zapomeneme a budeme si pamatovat, co jsme
zažili pěkného. Novému předsedovi a novému výboru blahopřeji a doufám, že budou
hodně úspěšní.“
Knotkovi delegáti zatleskali stejně jako dalšímu diskutujícímu novému
předsedovi Ondřeji Lípovi. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří hlasovali. Doba je teď
hektická a stejné to bylo i před valnou hromadou. Určitě se budu v brzké době sejít
postupně se všemi zástupci klubů a se všemi budeme jednat na stejné úrovni,“ řekl
nový nejvyšší muž fotbalu na Berounsku.

Sekretářem Milfaitem cloumaly emoce
Ještě před samým závěrem přišel s hodně emotivním příspěvkem v diskuzi
sekretář Petr Milfait. „Já bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem spolupracoval,
někteří nejsou přítomní, tak alespoň na dálku, ale tady osobně Petru Lacinovi, Vlastovi
Peckovi a hlavně Honzovi Knotkovi. Mrzí mě, že už s těmito lidmi pracovat nebudu. Je
to pro mě emotivní, prosím, omluvte mě,“ rozhovořil se dojatý Milfait.
„Na závěr bych chtěl říci, že to, co se tady v poslední době událo, paní notářka
a paní Klimentová jako dámy prominou, byl hnus. Využívám této příležitosti k tomu,
abych se tady před vámi všemi vyjádřil ke článku populárního internetového periodika,
kde bylo nakydáno hodně špíny, což se dotklo i mě osobně jako sekretáře okresního
fotbalového svazu. Psalo se tam v tom duchu, že údajné pomluvy proti Fevoluci se šíří
z PC komputeru fotbalového svazu. Jelikož s tím počítačem dělám především já, tak
se absolutně distancuji proti tomuto lživému prohlášení a víc už to nebudu komentovat.
Děkuji ještě jednou všem, se kterými jsme dělali a momentálně v sobě budu hledat
sílu, jestli budu pokračovat dál,“ vyjádřil se v diskuzi Petr Milfait, který poté, co už
nebyly žádné příspěvky, z pozice předsedajícího valnou hromadu ukončil.
Berounský deník 14.3.2021 – Jan Bežo

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás náhle navždy
opustil náš dobrý kamarád a vynikající sportovec pan

Josef Krejčí
10.2.1948 – 30.3.2021

ČEST JEHO PAMÁTCE

19

INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v dubnu 2021 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
2.+3.4.2021
4.+5.4.2021
10.+11.4.2021
17.+18.4.2021
24.+25.4.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Katarína Kurťáková
Beroun, Pod Haldou 64
Dr. Miloslav Neužil
Cerhovice, Na Blížce 175
Dr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. Armády 895
Dr. Marcela Srpová
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba
Dr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3

Telefon
777 742 971
311 577 559
311 685 674
311 512 119
727 836 818

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v době duben – říjen 2021: pondělí, úterý, středa a čtvrtek, pátek
– 9:00-16:00 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 9. dubna 2021.
Cena výtisku – 5 Kč,-
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