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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
jak si jistě mnozí z vás povšimli, panoval kolem našeho Obecního úřadu ve
Tmani několik měsíců čilý pracovní ruch. Jeho příčinou byla realizace výstavby
retenčních nádrží, za účelem zachytávání dešťové vody na obecních budovách, aby
mohla být dále využívána k zálivkovým účelům.
Náklady na vybudování byly z 85% hrazeny z dotace Operačního programu
životního prostředí 2014 – 2020, program 11531.
Komplex tří vzájemně propojených betonových nádrží pojme dohromady až 70
kubíků (tedy 70 000 litrů) dešťové vody, což je v dnešní době jistě nezanedbatelné
množství. Její využívání je plánováno nejen pro závlahu fotbalového trávníku, ale i pro
zeleň nacházející se před obecním úřadem.
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V návaznosti na tuto výstavbu jsme se souběžně pustili i do rekonstrukce
venkovních prostor před obecním úřadem i před restaurací. Byla provedena pokládka
zámkové dlažby, výstavba nových schodů z parku a opěrné okrasné zídky a po zjištění
havarijního stavu hlavního schodiště proběhla nakonec i kompletní rekonstrukce
těchto schodů.
V měsíci červenci je v plánu pokládka dlažby na tomto schodišti a bude
dokončena rekonstrukce vchodů do restaurace. Do prostoru před restaurací budou
poté navezena nová venkovní posezení.
V samotné restauraci již nyní probíhají zednické a obkladačské práce, po
kterých budou následovat práce truhlářské. Ve výrobě je již nový výčepní pult i zařízení
pro gastro provoz.

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 …
Tmaň na stránkách knih (3)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme
zmínku o Tmani. Tímto tématem se zabývá XVI. díl Tmaňské čítanky nabízející
seznam knih s texty věnovaným Tmani, které se podařilo autorovi tohoto přehledu
během několika let zjistit. Ke dnešnímu dni to představuje 682 stránek textu s odkazem
na 120 knižních titulů. Čtenáři OBZORU se budou moci v několika pokračováních
seznámit v abecedním pořadí se základními informacemi o jednotlivých knižních
titulech.
Ď
Ďáblův klíč, Otomar Dvořák
V závěru roku 2015 se v nabídce knižních novinek objevila knížka Otomara Dvořáka
Ďáblův klíč, jejíž děj má velmi blízký vztah ke Tmani a našemu regionu. Na přebalu knížky je
následující charakteristika tohoto díla:
Zkušený autor historických románů Otomar Dvořák se podíval novýma očima na lidové
pověsti, tradované v oblasti Českého krasu a Křivoklátské pahorkatiny. Na příběhu pasáčka
Matěje, jenž podivnou souhrou náhod objeví ve skalách Kotýzu tajemný Ďáblův klíč, rozehrál
mrazivý příběh na pomezí hororu a fantasy. Nebohý sirotek je od chvíle, kdy se zmocnil klíče,
pronásledován temnými silami. Prchá před nimi krajinou, zdevastovanou v třicetileté válce,
v níž znovu ožívají mytické bytosti, aby sváděly poutníky do záludných pastí. Cestou se
k pasáčkovi přidá prostomyslný mnich, vracející se do kláštera s baňkou zázračné vody, a
podivný, vychytralý student, jenž toho ví až příliš o magii a alchymii. Podaří se této nesourodé
trojici uniknout nástrahám samotného pekla? Ani jeden z nich ovšem netuší, že největší hrůza
na ně čeká teprve ve chvíli, kdy se jim bude zdát, že už jsou v bezpečí – za zdmi
benediktinského kláštera Svatý Jan pod Skalou.
Proti proudu času nás pak zavede druhá povídka Syn řeky, která se odehrává
nedaleko, ale o mnoho set let dříve. Ocitneme se poblíž posvátného Háje u řeky Vltavy, kde
se moc pohanského obětiště pokusí zlomit fanatický křesťan. Bojovník za novou víru však
netuší, že vítězstvím nad Služebníkem Velkého dubu a odseknutím Hromové větve zničí i svou
minulost. A nejen minulost …
V následující krátké ukázce prvních dvou odstavců textu ze začátku knihy se můžete
přesvědčit, jak opravdu blízko naší obce se začíná odvíjet děj hlavního hrdiny Matěje z prvního
příběhu.
Pronikavý skřek probudil ozvěnu mezi vrásčitými skalními sloupy, tyčícími se jako
neschůdná stěna nad Suchomastským potokem. Stín letícího ptáka padl na chlapce, který
ležel až nahoře nad nimi, na vyprahlé planině Kotýzu, stočený pod lískovým keřem do klubíčka
jako spící štěně. Teď sebou trhl, prudce se posadil a protíral si oči oslepené snem. Co to bylo?
– ptal se sám sebe zděšeně. Snad ne skalník? Jak jsem mohl tak znenadání usnout?
Zapátral pohledem po hřbetu travnatého kopce, kde se mezi roztroušenými bělavými
balvany zvolna pohybovaly světlé a tmavé body. Klinkání zvonců a pobekávání znělo ze všech
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stran. Stádo se mu za tu chvíli pořádně rozběhlo! Sevřela ho úzkost, když si povšiml, jak
západní obzor potemněl. Slunce se schovalo za hrozivou hradbu mračných hradů. Jestli se
mu nepodaří shromáždit ovce a zahnat je domů dřív, než se strhne bouřka, bude zle. Na
zádech mu dosud žhnuly čerstvé jizvy od sedlákova uzlovitého biče a v duchu jako by slyšel
jeho švihy, hvízdavě protínající vzduch. Otřásl se při té představě. Sirotkův život není snadný
a okoralou patku chleba si musí perně zasloužit!
Knížku Otomara Dvořáka Ďáblův klíč vydalo Nakladatelství ČAS, Řitka.
H
Historická sídla Středočeského kraje – díl druhý: Berounsko, Kladensko, Rakovnicko,
Vratislav Košťál, Renata Košťálová, vydalo Nakladatelství Barrister & Principal,
Martinkova 7, 602 00 Brno v roce 2012.
Tmaň – Zámek - Historie.
Nevelká obec Tmaň leží ve vzdálenosti 7 km jihozápadně od Berouna. Její historické
počátky jsou spojené s vládou pražských sakristiánů v roce 1170 a jméno údajně obdržela po
jednom z vrahů kněžny svaté Ludmily – Tumoňovi. Později se zde připomínají místní rytíři
z Tmaně. První sídlo – pozdně gotická tvrz – zde vzniká až na přelomu 15. a 16. století za
vlády rytířů Karlů ze Svárova. Konkrétně se o ní dozvídáme roku 1540 za vlády Oldřicha Karla
ze Svárova.
Karlové ze Svárova pocházeli z obce Svárov u Unhoště. Tato stará česká vladycká
rodina se uvádí již ve 14. století. Později byli příslušníci rodu povýšeni do panského stavu
(1654) a postupně získali některé statky na Berounsku. Časy největší slávy rod zažil za
Jagellonců, později však zchudnul a po své účasti na stavovském povstání mu hrozil finanční
kolaps. Jeho příslušníci však byli katolíky a císař jim pokutu prominul. Posledním členem rodu
byl Jan Josef, jenž zemřel roku 1740.
Od nich na statek přicházejí Trmalové z Toušic, jejichž působení však končí vcelku
neslavně konfiskací tvrze a panství roku 1622 poté, co se postavili na nesprávnou stranu
v rámci stavovské protihabsburské vzpoury. Na statek pak přichází Jan Mencl z Kolsdorfu a
posléze církevní vrchnost – pražští augustiniáni. V roce 1649 však celek získal Ferdinand
Greifenfels z Pilsenburku, za jeho syna Jaroslava je místo tvrze vystavěn pozdně renesanční
zámek.
Období baroka se na vnější i vnitřní podobě zámku projevilo až za vlády hrabat
Desfoursů v letech 1755–1802. Posledními majiteli zámku z řad soukromníků pak byli
Noltschové, jimž roku 1945 československý stát zámek zkonfiskoval. Právě v jejich době
v letech 1909–1912 zámek pro inspiraci okolní krajinou ke sklonku svého života pravidelně
navštěvoval slavný český malíř Mikoláš Aleš.
Mikoláš Aleš (1852–1913) patří mezi nejznámější české malíře a ilustrátory knih a
představitele obrozenecké generace Národního divadla. Svým dílem vyzdvihoval významné
historické události Slovanstva i samotných Čechů. Pro Národní divadlo namaloval několik
cyklů v čele s Vlastí a ilustroval i knihy Jakuba Arbese či Aloise Jiráska. Některé z jeho
figurálních maleb se staly základem pro freskovou vnější výzdobu fasád některých domů, např.
Wiehlova domu v Praze na Václavském náměstí.
Zámek pak ve státním majetku vydržel až do nové doby, přičemž od roku 1970 náležel
Památníku národního písemnictví v Praze. V devadesátých letech minulého století zámek
prošel privatizací a koupila jej společnost Formaggi Property, s.r.o., jejímiž společníky jsou Ital
Alberto di Stefano a Euro Ventures Holding, a.s.
Zámek ve Tmani leží při kraji obce v rozlehlém ohrazeném anglickém parku, k němuž
ze dvou stran přiléhají hospodářské budovy někdejšího dvora velkostatku. Do areálu se vjíždí
dvojicí sousedících pilířových bran se sousední brankou vstupu.
Vlastní zámecký objekt je čtyřkřídlou jednopatrovou budovou na obdélníkovém
půdorysu a malým vnitřním lichoběžníkovým nádvořím uprostřed. Celek nad nevýrazně
profilovanou korunní římskou zakončují celkem výrazné mansardové střechy s jednou řadou
štítkových vikýřů a trojúhelníkovými frontony a zapuštěnými obdélníkovými okénky. Kvůli
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modernizaci jsou všechny fasády zámku hladké kromě použití kordónové římsy mezi oběma
podlažími.
Průčelí dělí toliko pravoúhlá zapuštěná okna, rozmístěná do pravidelných os
zajišťujících vertikální členění fasád. Nejvýraznějším stavebním prvkem zámku je na vstupním
průčelí umístěný mělký střední jednoosý rizalit, jenž vyrůstá do dvoupatrové hranolové věže,
kterou nad složitě profilovaným architrávem završuje nízká střecha typu oslího hřbetu se
štítkovým vikýřem do hlavního průčelí. Ten je prolomen drobným poloobloukovým okénkem a
ukončen nevýrazným trojúhelníkovým frontonem. Střechu ukončuje otevřená polygonální
lucerna s bání a čučkem. Nároží rizalitu i věže do hlavního průčelí lemují prosté lizénové pásy.
Přízemí rizalitu se otevírá vstupním obdélným portálem v profilované šambráně. V úrovni
druhého patra věže se nalézá zdvojeně sdružené, shora zalamované okno a celek je od zbytku
rizalitu oddělen kordónovou římsou.

Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005.
Vydal Český statistický úřad v roce 2006.
I. díl – Počet obyvatel a domů podle obcí a částí obcí v letech 1869–2001 podle
správního rozdělení České republiky k 1. 1. 2005.
Tmaň
První zmínka
Výměra v ha
Počet obyvatel
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
Počet domů
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
19611
1970
1980
1991
2001

1

Lounín
1324

Slavíky
1590

Tmaň
1170

731
760
822
905
891
799
773
750
663
901
774
882
836

212
194
172
221
228
191
165
141
125
130
104
70
63

27
32
42
50
34
30
30
37
10
14
8
17
18

492
534
608
634
629
578
578
572
528
757
662
795
755

113
114
114
121
128
132
173
180
175
183
185
193
197

30
31
28
31
35
35
37
38
30
33
35
33

5
5
5
6
6
6
7
9
5
4
9
13

78
78
81
84
87
91
129
133
175
148
33
13
151

1008

Domy v roce 1961 v tom též Lounín, Slavíky
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II. díl – Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869–2005.
•
•

•

Lounín – v roce 1869–1890 osada obce Málkov v okrese Hořovice, v roce 1900–1930
obec v okrese Hořovice, v roce 1950 obec v okrese Beroun, od roku 1961 část obce Tmaň
v okrese Beroun.
Slavíky – v roce 1869–1890 pod názvem Slavík osada obce Tmaň v okrese Hořovice,
v roce 1900–1910 pod názvem Slavíky, tehdejší Slavík, osada obce Tmaň v okrese
Hořovice, v roce 1921–1930 osada obce Tmaň v okrese Hořovice, od roku 1950 část obce
Tmaň v okrese Beroun
Tmaň – v roce 1869–1930 obec v okrese Hořovice, od roku 1950 obec v okrese Beroun.

Historie kostelů Římskokatolické farnosti Žebrák, Ladislav Zvonař, ilustrace
Ladislav Zvonař, vydáno u příležitosti 15. výročí příchodu P. Zbigniewa
Ponichtery do České republiky, Žebrák 2010, vydala Římskokatolická farnost
Žebrák v roce 2010 pro vnitřní potřebu, neprodejné.
U příležitosti 15. výročí příchodu P. Zbigniewa Ponichtery do České republiky vydala
Římskokatolická farnost Žebrák v listopadu letošního roku v omezeném nákladu pro vnitřní
potřeby věřících čtyřicetistránkovou knížku Ladislava Zvonaře Historie kostelů
Římskokatolické farnosti Žebrák.
V rámci slučování farností Arcidiecéze Pražské se uskutečnila reorganizace duchovní
správy i v berounském vikariátu. Rozhodnutím pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka
došlo k 1. červenci 2006 k sloučení několika dosavadních farností do jediné velké. Tak vznikla
farnost Žebrák s filiálními kostely sv. Mikuláše v Borku – Suchomastech, sv. Martina
v Cerhovicích, sv. Petra a Pavla v Neumětelích, sv. Jiří na Tmani, sv. Jana Křtitele na Velízu,
kostel Narození Panny Marie ve Zdicích. Sv. Vavřince a hřbitovní kostel sv. Rocha v Žebráku.
Každý tento kostel má své dějiny a některé údaje se dají nalézt v regionální či odborné
literatuře, ucelená práce týkající se všech výše vyjmenovaných kostelů zde chyběla. Ladislav
Zvonař se rozhodl podat podrobnější informace o všech kostelích a v kompletní podobě
seznámit čtenáře se vznikem těchto kostelů v době středověku, uvést i osobnost s tím
související, popsat některé zajímavé momenty z církevní historie těchto míst a doplnil text
vlastními perokresbami jednotlivých kostelů. Tato publikace nabízí svým čtenářům rozšíření
kulturněhistorických znalostí o dějinách našeho regionu, které v současnosti doposud
v takovém rozsahu zpracovány nebyly. Knížka tak úspěšně navazuje na doposud
nepřekonané dílo z této oblasti, jehož autorem je Dr. Antonín Podlaha Posvátná místa
království Českého – Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných
pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém – Arcidiecéze Pražská – Vikariát
Berounský, které vyšlo v roce 1908, tedy před více než sto lety.
Kostelu sv. Jiří ve Tmani je věnováno pět stránek textu.

Historie sportu ve Tmani.
Kniha byla vydána u příležitosti oslav 95 let fotbalu ve Tmani, které se konaly v sobotu
dne 2. října 2016 v Kulturním domě ve Tmani.
Práce kronikáře obce Tmaň Jaroslava Horáčka mapuje období sportovní činnosti v naší
obci od dvacátých let minulého století do konce roku 2015 s tím, že je text doplněn o fotbalové
výsledky z jara 2016, aby byl uzavřen ročník okresních fotbalových soutěží ročníku 2015 /
2016, v němž naši fotbalisté hráli ve III. A třídě.
Několik poznámek k vlastnímu obsahu …
Práce je rozdělena do čtyř částí. V té úvodní nazvané Sport a jeho místo v českých
zemích od roku 1920 do dnešní doby – jak již vyplývá ze samotného názvu, jsou uvedeny
základní mezníky vývoje sportu a jeho organizace v Československá a následně v České
republice pro lepší pochopení všeho toho, co se dělo ve Tmani.
Druhá část je nazvaná Sport ve Tmani v letech 1921–1945. Sportovních výsledků se
sice dochovalo málo z tohoto období, něco však přece jenom v kronikářských zápisech bylo
možno dohledat. Jinak v tisku té doby – jak bylo tehdy pravidlem – nebylo skoro vůbec nic.
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Text je doplněn šesti dochovanými historickými fotografiemi od dvacátých do čtyřicátých let
minulého století.
Třetí část nazvaná Sport ve Tmani v letech 1945–1959 je opět krátká, a co se týká
tiskových zpráv publikovaných v tehdejším denním tisku, platí konstatování z předcházejícího
odstavce.
Těžištěm celé 320tistránkové práce je její čtvrtá část Sport ve Tmani v letech 1960–
2016. Zdrojem informací o sportovních výsledcích od roku 1960 byly soukromé kroniky a
tiskoviny z tohoto období: týdeník OV KSČ a rady Okresního národního výboru v Berouně
NOVÉ BEROUNSKO, který skončil své vydávání v březnu 1960 a v dubnu téhož roku začal
vycházet jako týdeník BUDOVATEL – časopis OV KSČ v Berouně a ONV v Berouně.
Začátkem devadesátých let po sametové revoluci jej nahrazuje BEROUNSKO – TÝDENÍK
OBČANŮ BEROUNSKÉHO OKRESU, který se od soboty 11. září 1993 změnil na
BEROUNSKÝ DENÍK vycházející od té doby bez přerušení.
K jejímu obsahu je vhodné připomenout, že obsahuje první pokus o zmapování historie
tmaňského ledního hokeje v padesátých, šedesátých a první polovině sedmdesátých let
doplněných 11 historickými fotografiemi.
V závěru textu je samostatná fotografická příloha s 39 fotografiemi od šedesátých let
do současnosti doplňující snímky umístěné v textu čtvrté části věnovaná nejenom fotbalu, ale
i dalším sportovním odvětvím provozovaným ve Tmani. Samostatně je například v příloze
zpracován na třech stránkách příspěvek o nohejbalu, jsou tam snímky z činnosti Staré gardy
fotbalistů, nebylo zapomenuto na cvičení žen nebo taneční sport při Základní škole ve Tmani.
Vůbec poprvé se tak podařilo do jednoho souboru sebrat sportovní výsledky doplněné o cenné
historické fotografie ze soukromých sbírek bývalých nebo současných tmaňských sportovců
nebo sportovních fandů.

Hrady, zámky a tvrze Království Českého, popisuje August Sedláček, c. k.
konservátor a gymnasijní profesor, ilustrují bratři Liebscherové, V. Brechler a B. Kutina,
díl šestý. V Praze tiskem a nákladem Knihtiskárny Františka Šimáčka, 1889.
Tmaň.
Ves Tmaň (východně od Zdic) skládala se ze dvou částí. Část východní s kostelem sv.
Jiří patřívala sakristiánům kostela Pražského. Na západní části, kdež byly tvrz a dvorce, seděli
vladykové roku 1380 Albert, 1391–1395 Markvart, ale i klášter Břevnovský měl tu nějaké platy.
Jan Koberec ze Tmaně, lovčí krále Václava, obdržel roku 1395 odúmrť po Svachně, dceři
Markvartově, a roku 1413 vyprosil si odúmrť v Tmani, která spadla na krále po smrti Mikuláše
z Kokotova. Roku 1413 připomínal se Dobeš ze Tmaně. Avšak žil tehda i Bohuněk odtudž a
Čeněk ze Tmaně, který zemřel před rokem 1416. Vdova po něm Markéta vdala dceru svou
Bětku za Mikuláše z Chotče a věnovala jim roku 1418 plat 10 kop na dvou dvořích ve Tmani.
Avšak Markéta dosáhla věku takového, že dědictví teprve Markéta dcera Mikulášova (1454)
užila. V ty doby (rok 1422) připomíná se také Buzek ze Tmaně jako bojovník na straně
katolické a služebník hrdu Karlštejna, později jako držitel dvora v Hudlicích (rok 1425–1432).
Avšak Jan ze Tmaně stál roku 1450 pod obojí. Bohuslav ze Tmaně (1437–1457) držel Řevnici
a Radotín i stal se předkem těch, kteří se psali Dobrskými ze Tmaně a nosili na štítě znamení
střely.
Oldřich Karel ze Svárova, jenž již roku 1532 na Tmani seděl, zapsal roku 1540
Václavovi a Karlovi, strýcům svým, Tmaň tvrz, dvůr a ves, Málkov ves celou, ale tito všedše
brzo potom v držení Tmaně prodali ji Lidmile z Řehnic, vdově po Oldřichovi. Dědicem
Lidmiliným stal se syn její z prvního manželství jménem Jan Myška ze Žlutic, od kteréhož
koupil týž statek roku 1543 Václav z Nehvizdek. Tento zemřel roku 1554, zvětšiv zboží své
přikoupením mnohých vesnic v okolí. Podle posledního jeho pořízení stal se Havel Trmal
z Toušic pánem zboží, vyplativ peníze odkázané četným osobám, po čemž také na Tmani
manželce své Kateřině z Rohatec 230 kop věnoval. Když roku 1578 syn jeho Bohuslav již
dávno byl let dosáhl, oddělil jej Havel od sebe a bratří jeho, dada mu za díl 3500 kop
míšeňských, řetěz zlatý za 100 dukátů, který mu Jan Trmal, strýc jeho, odkázal, a koně za 50
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kop míšeňských. Po smrti Havlově roku 1581 dědila druhá jeho manželka Johanka z Mitrovic
ves Hlážovice s dvorem novým v Chrastině, ale ve Tmaň uvázal se Václav, syn druhorozený,
napřed jako hospodář, později však jako pán, když byl roku 1590 díly mladších svých bratří
skoupil, neboť se týž statek dobře bez škody a ublížení děliti a roztrhovati nemohl. Tím vzal
Václav na sebe tolik břemen, že statek po jeho smrti sirotkům udržeti nemohl. Ujala jej tedy
roku 1592 vdova Anna Trmalová z Losu. Paní tato zapsala Tmaň roku 1608 synu svému
Zdeňku Trmalovi z Toušic, který na něm Anně z Lažan, manželce své, věnoval. Zemřel roku
1619 při veřejné výpravě krajské proti lidu císařskému při městě Sedlčanech, zůstavit jmění
své synu Václavovi. Ale roku 1622 zabrán statek jeho jako jmění rebela i se vsí Lounínem,
která byla roku 1620 pro sirotka koupena. Statek tento prodán byl roku 1623 Janu Menclovi
z Kolsdorfu, radě nad apelacemi na hradě Pražském, za peníz velmi malý. Syn tohoto
Ferdinand Mencelius (zemřel roku 1649) odkázal Tmaň klášteru Augustiniánů u sv. Tomáše a
klášteru kapucínskému v Brně, od nichž však prodán je, poněvadž nanejvýše zpustošen byl,
ještě téhož roku Ferdinandu Greifenfelsovi z Pilsenburka. Tento zemřel roku 1656, a statek
spravovala potom vdova Anna Kateřina rozená Broumárka. Po rodě tomto vystřídali se
v držení Tmaně rozliční rodové šlechtičtí a městští.
Králův Dvůr.
V textu o zámku v Králově Dvoře je pasáž věnovaná Zdeňkovi Trmalovi z Toušic na Tmani:
Z veselých příběhů, které se tu druhdy smutně skončily, vylíčíme jediný nám známý. Roku
1617 vdával Pavel Siglerovský z Getnsdorfu, hejtman panství Točnického, dceru svou Judyt
Žofii za Jana Tušimského, purkrabí panství Zbirovského. Svatební veselí vystrojeno v Králově
Dvoře u přítomnosti mnohých hostí. Mezi pozvanými byl také Zdeněk Trmal z Toušic na Tmani,
ale nepřijel k hodům z neznámé nám příčiny, nýbrž teprve na zbytky. Když vstoupil do síně,
přivítal ho hejtman a posadil jej při tabuli, kdež ještě ovoce bylo, ke Karlovi Plotovi z Konařin.
Oba byli veselí a připíjeli si. Plot maje „rauš“, šel potom do světnice, kde již spal Adam
Bukovanský z Bukovan a na Suchomastech, jeden z hostí, a tu se položil. Po dobré chvíli
přišel do téhož pokoje Zdeněk se sloužícími, kteří mu spát ukazovali. Na stole stála svíčka
rozsvícená, a služebník jeho sloupek voskový v ruce rozsvícený držel. To Zdeněk ještě nemaje
pomyšlení na spaní, ještě se služebníky svou kratochvíli měl a zvolav na ně: Kozelček! Bavil
se, kterak každý z čeládky panské po dvou kozelcích ledabylo se převrhli. Nemaje na tom
dosti přistoupil k Plotovi a řekl: „Pane švakře a kmotře, ještě já tobě skleničku vína musím
připíti.“ I šel jeden pro víno. A když toho vína dlouho nepřinášeli, dal Trmal Plotovi dobrou noc
a kázal se ze šatův svláčeti. Služebník mu sukni svlékl, ostruhy odepjal a „kalihoty“ vůkol a
vůkol od kabátu odvázal. V tom Adam procitl, obrátil se na loži a uhlídav Trmala řekl: I co jsi
ty, švakře, také zde? Odpověděl Zdeněk: A já jsem, švakře, taky. V tom řekl Adam k Polákovi,
služebníku Zdeňkovu, aby mu zazpíval. Polák pak zpíval tuto píseň:
Vskoč mi vzhůru neb dolů, lásky své nezměním,
Jinému ji příti nechci, hlavy své nastavím;
Načíti mi cíl uložený od pána Boha milého,
Stalo-li by mi se co zlého, stalo by se vše pro člověka milého.
Po ukončení této písničky pravil Adam: Ó, Poláku, Dorka se pro někoho vzácnějšího chová,
ne pro tebe (míně to na Zdeňka). Řekl Zdeněk: Ale můj milý pane švakře, nespravuj ty mých
děveček, spravuj ty radči svou Katrli. Z toho se dali do hádky. Adam vstav uhodil Trmala pěstí,
až zavrávoral, a Trmal jej píchl asi dvakrát tulichem. Adam žaloval potom na Zdeňka u soudu
komorního, že přišed do té světnice Adama ze sna probudil a maje v kapse tulich jím Adama
v tvář po pravé straně až do života a potom do levého ramene ubodl. Nepřišlo však k nálezu,
nýbrž věc ta spokojena smlouvou.
Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 21. DÍL
Fotografie na které nezbylo místo v tmaňském kalendáři na rok 2021
Tmaňští pováleční branci u odvodu - 8. srpna 1945
Po 2. světové válce rukovalo na vojnu hned několik ročníků. Za války rukovat nemohli, po
válce na vojnu jít museli a tehdejší vláda se jim datum odvodu k vojenským povinnostem
rozhodla uspořádat všem najednou. Do základní vojenské služby asi všichni najednou
nenastupovali, doba nástupu byla zřejmě do jisté míry podle potřeby odstupňovaná a
s největší pravděpodobností netrvala celé dva roky, jak tehdy pravila základní vojenská
povinnost. Nevím, jak dlouho a kdy který z nich sloužil; podle pracovního průkazu mého táty
se mi podařilo zjistit, že jeho základní vojenská služba trvala 5 měsíců - od 1.6.1946 do
31.10.1946.
Na snímku z 8. srpna 1945 jsou tmaňští pováleční branci vyfotografováni při odvodu i
s několika poměrně staršími Tmaňáky, které tehdejší branci nazývali „civilisté“. Proč a jak se
„civilisté“ dostali na společnou fotografii s branci, ví dnes snad už jen Bůh a svatý Václav,
mně se to bohužel zjistit nepodařilo.
Na zadní straně fotografie, kterou mi zapůjčila paní Zdeňka Krnáčová, jsou uvedena jména;
„civilisté“ jsou níže v textu podtrženi, u branců psaných kurzívu si jmény nejsem úplně jist.
Horní řada zleva: Lubomír Macourek, Karel Piskáček, Hamrník, Josef Piskáček, František
Krejčí, Karel Krejčí, Antonín Piskáček, V. Jakoubek, Miloslav Přibyl,
Prostřední řada zleva: O. Kuchařík, Miroslav Vybíral, Jan Smetana, Stanislav Lalák, J. Kocúr,
Karel Foltýn, Antonín Macourek, V. Krejčík, M. Kovář, Ivan Koula, Jiří Havlíček
Dolní řada zleva: František Procházka, František Růžička, Jiří Drsek, František Gillar, Stanislav
Krejčík (tehdejší starosta obce), Karel Krejčí, Rudolf Přibyl, Vladimír Novák, Karel Havlíček, V.
Nohyjl.

František Procházka
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SBÍRKA NA POMOC MORAVĚ
Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve
čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem.
Podle předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné
tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici (druhé nejsilnější
možné tornádo). Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým (s odchylkami) zhruba půl
kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová
Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov.
V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných, zemědělských
a průmyslových budov, dále velký počet stromů a vozidel. Silně zasažena
byla infrastruktura včetně druhého železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném
majetku byly podle předběžných odhadů vyčísleny na 15 miliard korun. Ke zbourání bylo
určeno celkem více než 180 domů. Podle organizace Člověk v tísni bylo silně poškozeno
dokonce 1600 domů. V průběhu večera a následujícího dne bylo ošetřeno několik set
zraněných osob, celkem zemřelo šest osob. V evropském měřítku se jednalo o tornádo
s největším počtem obětí od roku 2001 a zároveň do té doby nejsilnější a nejsmrtelnější
meteorologickou událost v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou F4 se také jedná
o historicky nejsilnější bezpochybně evidované tornádo na českém území – jediný doklad o
podobně ničivém tornádu je z Kosmovy kroniky české pro území Prahy dne 30.července
1119.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červenci 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 24. července 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
Dne 4. června 2021 jsme se rozloučili ve Sboru Jiřího z Poděbrad s naší milou
sestrou Bohunkou Douskovou Pešicovou.
Ve 12 hodin rozezněl vnouček Šimon Pešice tmaňský zvon s kalichem, aby
svou milovanou babičku vyprovodil na poslední pozemské pouti. Celá rodina, přátelé i
známí, herecká asociace i Náboženská obec Církve československé husitské s paní
vikářkou Růženou Adamovou společně poděkovali Pánu Bohu za člověka nevšedního,
se kterým nám bylo umožněno se v tomto světě setkat. Z naší mysli ani srdcí nezmizí.
Bohoslužby v červenci 2021
1. července - rozloučení s bratrem Borisem Kobrlem v kostele Jana Křtitele na Prádle
5. července - Bohoslužba na hradě Krakovec od 15:00
6. července - Bohoslužba v Betlémské kapli od 15:00 v přímém přenosu na ČT (1. část
bohoslužby slouží Jana Šmardová Koulová)
10. července - Bohoslužba Koněprusy od 17:00
11. července - Koncert Tmaň Mistr Jan Hus 18:00
25.července- Bohoslužba Tmaň Sbor Jiřího z Poděbrad od 16:00 hodin
Na Bohoslužbách se koná sbírka na POMOC Moravě.
Případně můžete svou pomoc zaslat přímo na účet Husitské diakonie.
Velice děkujeme za jakoukoliv podporu.
Děkujeme paní Buckové, která okamžitě zareagovala na výzvu.
Všem Vám patří veliký dík za projev bratrské lásky a ochotu pomoci.
Na volebním shromáždění dne 5.6.2021 Pražská diecéze zvolila nového
biskupa na nastávající sedmileté funkční období 2022-2029. Zvolen byl bratr David
Tonzar. Na volebním sněmu CČSH dne 19. července 2021 byl patriarchou zvolen bratr
Tomáš Butta.
Za Náboženskou obec CČSH ve Tmani oběma bratrům gratulujeme a
vyprošujeme Boží Požehnání k plnění poslání v dalších letech.
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DC Světlušky
Děkujeme panu Zdeňku Turkovi i všem, kteří přišli na pohádku O zlaté rybce.
Byla nádherná, konala se ve Sboru, ale závěrečné posezení s písničkami a kytarou
bylo ve farní zahradě a nemělo chybu.
Maminkám děkujeme za dobrovolné vstupné a věříme, že se těšíte na 28.září na
příběh O třech prasátkách v podání skvělého pana Turka.
Dne 21.6. 2021 jsme vzpomněli 400 let od popravy českých pánů.
Vázali jsme 27 uzlů, abychom nezapomněli na popravené a členové NO CČSH uvázali
jeden navíc za křesťana popraveného mimo hlavní popravu.
Vázali Světlušky, všeradičtí hasiči a členové NO CČSH ve Tmani.
Umíme táhnout za jeden provaz.
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 opatřeními souvisejícími s pandemii Covid-19 najdete na nových webových
stránkách – www.skola-tman.cz
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
V úterý 1. června jsme si užili bezva Den dětí ve škole. Každá třída si letos
připravila svoji oslavu a bylo to moc fajn! Soutěžili jsme, hráli jsme pexesa, kvarteta a
další různé stolní hry, které jsme si vybrali. Také jsme si stavěli ze stavebnic vše, co si
naše fantazie zamanula. Byla to super zábava!
I ve školní družině vychovatelky připravily pro děti sportovní odpoledne v rámci
dětského dne. Nejenom, že se soutěžilo, ale také poznávalo a plnily se různé úkoly.
Každý z účastníků si vyrobil náramek, který si odnesl domů. Aktivity se všem
účastníkům líbily a už se těší na další zábavné odpoledne ve školní družině.
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Ve čtvrtek 3. června se uskutečnilo každoroční focení jednotlivých ročníků naší
školy. Děti si odnesly na památku krásné fotografie se svými spolužáky.
Ve čtvrtek 17. června se vypravili žáci druhé třídy se svým panem učitelem
Tomášem a asistentkou Aničkou na turistickou vycházku do Lipek, kde si společně
opekli buřtíky a zahráli spousty her. Celé dopoledne si skvěle užili.
V úterý 22. června se vypravili naši páťáci na turistickou vycházku, která
směřovala do Suchomast. Zde navštívili a prohlédli si základní školu, kam většina
z nich po prázdninách nastoupí do VI. třídy. Seznámili se nejen s prostředím školy, ale
také s budoucí paní třídní učitelkou. Nakonec se ještě utkali ve vybíjené se šestou
třídou.

Téhož dne, ale v odpoledních hodinách se uskutečnily společné třídní schůzky,
které se konaly na školním hřišti. Musela být dodržena důležitá hygienická opatření,
se kterými byli rodiče předem seznámeni prostřednictvím emailu. Jedním z hlavních
bodů programu byla organizace školního roku 2021/2022 – třídnictví a rozdělení žáků
v I. třídách.
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Ve středu 23. června navštívili naši školu budoucí prvňáčci ze Suchomast.
Prohlédli si školu, vyzkoušeli si, jak se sedí v lavici a co všechno je čeká od září. Naučili
se říkanky i s pohybovým doprovodem. Naši prvňáčci jim propůjčili na celou hodinu
svoji třídu, kde si všechno mohli vyzkoušet. Před odchodem se ještě všichni podepsali
na tabuli, aby ukázali, že už to umí a jsou do školy připraveni. Všem se ve škole moc
líbilo a už se těší, až se do ní vrátí v září. Jako vzpomínku na tuto návštěvu si odnesli
sladkosti i malý dárek v podobě omalovánek. Nakonec se ještě vypravili na zmrzlinu.

V pátek 25. června se celá naše škola zúčastnila ukázkového tělocviku a
ukázkového tréninku GTM FAČR Berounska pana Jana Kozla. Děti byly rozděleny do
skupinek po deseti a mohly si vyzkoušet různé aktivity, které byly pro ně připraveny
v podobě opičí dráhy s plněním různých úkolů. Všem se tato akce velice líbila, jelikož
ve školách se dlouho tělocvik neučil.
V úterý 29. června si užili předposlední společný den i naši páťáci, pro které si
třídní paní učitelka připravila turistickou vycházku po okolí s malým překvapením.
Ráno se společně vydali ze Tmaně, polní cestou přes les, až do Chodouně, kde měli
připravenu svačinu – domácí koláče. Po té navštívili chovatelskou stanici PURAAMINA,
kde si prohlédli štěňata, koťata a také drůbež, kterou chová paní učitelka. Po návratu
do školy si pochutnali na obědě, který pro ně přichystala také paní učitelka jako
překvapení, a to v podobě pizzy.
Ve středu 30. června si děti odnesly zasloužené vysvědčení, rozloučily se a hurá
na prázdniny!
VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!
autor Mgr. Marcela Závorová
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Mateřská škola
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Prázdniny jsou tady!!! Děti se rozloučily se školkou a některé si už dokonce
užívají prázdnin. Se školkou se rozloučili i naši předškoláci, kteří se po prázdninách
těší do velké školy.

Všem dětem i dospělým přejeme krásné prázdniny, plné zážitků, radosti a sluníčka!

Kolektiv MŠ
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SPORT
GTM NA NÁVŠTĚVĚ VE TMANI
GTM - Grassroots trenéři mládeže pomáhají malým a středním klubům v okresech.
Fotbalová asociace České republiky reaguje na nepříznivý vývoj především v
okresním fotbale, který zasáhl celoevropský trend úbytku týmů i hráčů. Již nějaký čas
v jednotlivých okresech působí tzv. Grassroots trenéři mládeže (GTM OFS), kteří jsou
k dispozici pro konzultace, rady a trenérskou metodiku především malým a středně
velkým klubům.
Najít pro tuto práci vhodného člověka, však není nic jednoduchého. I na
Berounsku chvíli trvalo, než se pro tuto práci našel ten pravý, se zápalem a chutí
objíždět jednotlivé obce a snažit se trenérům na hřišti, ale i učitelům ve školách
vysvětlit princip a smysl GTM. Novému vedení OFS Beroun se nyní podařilo oslovit
pana Jana Kozla, jenž tuto nabídku pro region Berounsko a Hořovicko přijal.
V pátek 25.června 2021 jsme
proto mohli Honzu Kozla uvítat i v naší
obci. Jeho celodenní návštěva začala
setkáním s předškoláky, kteří si s ním, i
s předsedou OFS Beroun Ondrou
Lípou, užili dovádění v tělocvičně, kam
je zahnalo nepříznivé počasí. Ještě ve
větším počtu dorazili poté do tělocvičny
děti školou povinné a bylo obdivuhodné
sledovat, jak dva dospělí dokáží
zaujmout a zabavit zároveň 50 dětí na
tak malém prostoru. Jen ušní bubínky
pedagogů dostávaly při jejich hrách
občas trochu zabrat.
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Odpoledne, kdy se i počasí umoudřilo, pak mohli oba trenéři uvítat na našem
fotbalovém hřišti naše nejmenší fotbalové naděje a společně s našimi trenéry, Petrem
Novákem, Vláďou Kinclem a Honzou Klasem vytvořili na hřišti několik tréninkových
stanovišť, na kterých děti především formou her, zdokonalovaly svůj fotbalový um.

Návštěva Honzy Kozla i Ondry Lípy byla
prvním krokem pro další spolupráci naší obce
s těmi, pro které je hlavním smyslem práce
výchova dětí ke sportu i k všeobecnému
pohybu. Myslím, že pro děti ve školce a škole to
bylo po „covidových opatřeních“ příjemné
rozptýlení a pro naše nejmenší fotbalisty a
fotbalistky zase velký impuls do jejich dalších
tréninků.

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

Termín
5.+6.7.2021
10.+11.7.2021
17.+18.7.2021
24.+25.7.2021
31.7.+1.8.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Josef Aušteda
Broumy 73
Dr. Jana Besserová
Beroun, Mládeže 1102
Dr. Pavla Blechová
Karlštejn, Zdravotní středisko
Dr. Jiří Cajthaml
Drozdov 29
Dr. Martin Fiala
Beroun, Holandská 123

Telefon
311 585 165
311 625 765
311 681 533
605 420 898
728 961 496

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v době červenec – říjen 2021: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – 9:0017:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno. O státním svátku v pondělí dne
5. července 2021 a v úterý dne 6. července 2021 bude zavřeno!
Přivítáme vás v příjemném prostředí plném skalek, jezírek s rybami a lekníny, můžete u nás
tedy i příjemně relaxovat.
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.
Speciální nabídka borovic – prodej borovic v kontejnerech: borovice černá (Pinus nigra),
velikost 250 cm, cena 3500 Kč.
V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75 l a
za příznivé ceny, např.: rašelina 75 l za 125 Kč, zahradnický substrát 75 l za 110 Kč, substráty
pro konifery 50 l ze 85 Kč, mulčovací kůra 70 l za 85 Kč.
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 .

Přijďte se podívat a relaxovat.
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. července 2021.
Cena výtisku – 5 Kč,-
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