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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
Úvodem srpnového čísla bych rád
poděkoval všem, kteří se zapojili do naší
veřejné finanční sbírky organizované na
pomoc obcím na jižní Moravě, jenž byly
zasaženy extrémní bouří s krupobitím a
především
tornádem,
které
nemá
v dějinách naší země obdoby.
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 asi 200 domů.[7] Podle organizace Člověk
v tísni bylo silně poškozeno dokonce 1600 domů.[8] V průběhu večera a následujícího
dne bylo ošetřeno několik set zraněných osob, celkem zemřelo šest osob.
Všem dárcům, kteří se zapojili do naší sbírky, ale i všem ostatním, kteří
svoji solidaritu projevili jiným způsobem, jménem naší obce velmi děkuji…
Začátek druhého prázdninového
měsíce se v naší obci ponese ve
znamení oslav 100. let od vzniku kopané
ve Tmani. Celodenní program bude
zahájen v 9:30 akcemi pro naše nejmenší
a vyvrcholí v odpoledních hodinách
dvojutkáním, ve kterém můžete spatřit
mnoho osobností českého fotbalu, v čele
s Vladimírem Šmicrem.
Na kulturní akci se naopak můžete
těšit v závěru tohoto měsíce, kdy nás
navštíví putovní letní kino s úspěšnou retro
komedií Bourák, kde se hlavní role
věčného frajera zhostil svým typickým
způsobem Ivan Trojan.
Na obě tyto akce vás tímto co
nejsrdečněji zveme a nezbývá než věřit a
doufat, že nám bude přát počasí…
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 (4)
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.
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích I. Střední Čechy.
Ladislav Kurka, Nakladatelství Baron Hostivice 2014.
Strana 349:
Tmaň (okres Beroun).
Zámek zde stojí s nevelkými proměnami více než 300 let, jen charakteristickou věžičku
získal někdy po polovině 18. století. Dnes to vše chátrá a celý dvůr, jehož je zámek
součástí, je nepřístupný.
Pohlednice z roku 1903.
Hrdý Budžes, Irena Dousková.
Na konci roku 1998 vydalo nakladatelství Hynek, Praha, v Hynkově edici mladé české
literatury NEON knížku autorky Ireny Douskové pod titulem Hrdý Budžes. Autorka
popisuje své vzpomínky na dva roky normalizace prožité v Příbrami – v knížce se
jmenuje NIčín, když chodila do druhé a třetí třídy základní školy. Často navštěvovala
ve Tmani – v knížce se jmenuje Zákopy – svou babičku a dědečka, kterými byli dnes
již nežijící Helena a Bohumil Douskovi. Kniha se dočkala opakovaných vydání a velmi
úspěšné divadelní dramatizace, kterou občas zařazuje do svého programu Česká
televize. Ukázky z této knížky vztahující se ke Tmani byly v minulosti otištěny
v OBZORU.
Hvězdná znamení mezi Prahou, Berounem a Plzní, Otomar Dvořák, Marie
Holečková, s doslovem Vladislava Dudáka. U příležitosti 750 let od první písemné
zmínky o městě Beroun vydalo Nakladatelství MH Beroun 2014.
Ukázka z textu:
Otisky kopyt Zlatého koně (Kotýz).
Zlatý kůň s Koněpruskými jeskyněmi a přilehlý Kotýz si na zájem turistů nemohou stěžovat.
Dá se tu najít ještě něco, o čem se nepsalo? Možná bych mohl připomenout legendy, vážící
se k samotě při severozápadním úpatí vrchu u Havlíčkova mlýna, zejména ke zdejší oblíbené
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a stále uctívané krasové vyvěračce. Byla známa jako Dobrá voda kotýzská, Modrý pramen,
Zlatá studánka atd. Dodnes si sem docházejí lidé s kanystry nabrat svěží pramenitou vodu.
Geologové nás poučí, že jsme daleko od místa, kde geologická porucha, takzvaný očkovský
přesmyk, vystupuje u Kobyly až k povrchu. Není tedy divu, že tady působí silná energeticky
aktivní zóna. Usazeniny pěnovců vytvořily v blízkosti pramene nápadnou „hrbatou“ kupu; také
na potoce, v jehož dně se nacházejí další vyvěračky, se tvoří zajímavé kaskády. Na Kotýzu si
nikdo neopomene prohlédnout oblouk propadlé jeskyně Zlatých vrat, Jelínkův most (vlastně
vápencovou desku vysunutou přes skalní puklinu), či proslulé skály připomínající hlavy slonů.
Méně zřetelné jsou na východním okraji plošiny slehlé náspy dvojitého halštatského valu
(ohrazení patrně z přístupnější strany chránilo prostor svatyně). Jen znalci vědí, jak sestoupit
k Děravé jeskyni, kde pravěký šaman ryl do kamenných destiček podoby zvířat. Tohle všechno
ovšem najdeme podrobně popsáno v turistických průvodcích. Čtenář pan Procházka, tmaňský
rodák žijící v Plzni, nás však nedávno upozornil na něco zcela neznámého. Napsal: „Když
jsem byl malým chlapcem, ukazovala mi moje babička na vrcholu Kotýzu kámen s mnoha
otvory, o němž říkala, že byl prošlapán kopyty Zlatého koně. Ten kámen ležel někde poblíž
Jelínkova mostu, v místech, kde tenkrát bývaly mnohem zřetelnější zbytky pravěkého
hradištního valu. Podnícen četbou vašich knížek jsem se po letech se syny a vnukem na Kotýz
znovu vydal. Po půlhodině hledání jsme kámen ve vysoké trávě skutečně našli. Museli jsme
ho očistit od vápenného prachu, který sem zalétá z velkolomu Čertovy schody; teprve po omytí
se ukázaly pozoruhodné okrouhlé otvory na jeho plochém povrchu, vypadající, jako by je
někdo velkou silou vytlačil do změklé horniny. Potěšilo mě, že památný kámen dál existuje, i
když o něm skoro nikdo neví.“
Chodouň. Historie a současnost, Ladislav Zvonař. Vydala v roce 2008 Obec Chodouň.

Následující řádky nejsou sice úplně v souladu s názvem rubriky Tmaň v literatuře,
přesto však blízkost Chodouně si zaslouží, abychom věnovali pozornost publikaci,
jejímž autorem je dnes již nežijící Ladislav Zvonař.
Text pasáže, v níž lze dohledat souvislost s Tmaní:
Pod správou císařského panství

K císařskému panství Točník patřily v 17. století tyto vsi a města: Točník, Žebrák,
Cerhovice, Třenice, Drozdov, Bzová, Kublov, Hředle, od roku 1672 Knížkovice, Zdice,
Chodouň, Bavoryně, Chlustina a Sedlec, celkem 15 míst.
O konfiskaci panství Lobkovicům a následnému přidělení koruně i o událostech
válečných první poloviny 17. století už byla řeč. Čtenář se mohl seznámit i
s poválečnými soupisy poddaných, údaji berní ruly i se zápisy ve starých pozemkových
knihách. Tyto cenné zápisy pro dějiny Chodouně, a i pro jejich obsáhlost jsem zařadil
do samostatné kapitoly.
Přestože zachovalá korespondence hejtmana Jana Kolence z Kolna začíná rokem
1637, nenalezl jsem nějaké větší a konkrétní údaje o Chodouni i obyvatelích této vsi
v letech třicetileté války. Jedině z let 1651 a 1652 se zachovalo několik dopisů, které
psal hejtman České komoře v Praze. Ty vypovídají o strastech chodovských v té době
i některých osudech jednotlivých obyvatel.
Čilou korespondenci vedl hejtman Kolenec o sporu chodouňských s majitelem sousedního
Tmaňského panství o pasení dobytka a lámání kamene na vrchu Lejškově. První dopis v této
záležitosti je datován 6. června 1651 a pro zajímavost a historickou hodnotu uvádím tento
dopis v plném znění:
„Milostiví Pání, Páni! Ucházejíce se poddaní JMCské ve vsi Chodouně, k panství Točnickému
náležející, že by pan Ferdinand Greifenfels z Pilszenpergku a na Tmani jmenovaným
poddaným proti prodaji nebožtíkovi panu Janovi Menceliusovi z Kholsdorfu, pánu na Tmani
(titul), JMti pána pana presidenta a rady zřízení komory v království Českém s jistou vejminkou
dopřánému, na hoře Leskově lámání kamene vápenýho a pasení dobytka zapovídal a
dokonce zbraňoval. Po vyrozumění žádosti jmenovaných poddaných nepominul jsem
jmenovanému p. Greifelsu vejpis milostivého, tehdejšími panu hejtmanu učiněného poučení
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z kněh urburních dáti vypsati a jemu do rukou odeslati. Co by na takové mé sousedské
vyhledávání za odpověď dal, k vyrozumění Vašim mIlostem originaly přikládám a vejpis téhož
poučení k dalšímu vyrozumění Vašim Milostem odesílaje, jak by dáleji v tom ode mě kráčeno
bejti mělo, na milostivou další resoluci poslušně očekávati budu. Aby pak poddaní JMCské na
dobytku svém i také živnosti, kterou k lámání jmenovaného kamene mají, zkráceni nenesli, ve
vší poslušnosti za fedrunk resoluci poníženě žádám. Datum na Královém Dvoře 6. Juni Anno
1651.“
Jak je patrno z další korespondence, šlo o to, že před lety, ještě za hejtmana Vodopise
(hejtmanem byl v letech 1627–1633), došlo k nějaké kupní či nájemní smlouvě o vrch Lejškov,
který snad patřil k tmaňskému panství. Zdá se, že část vrchu byla připojena k panství
točnickému a na hranice pozemků dány mezníky. Hejtman Kolenec vycházel z toho, že
postupní smlouva je zapsána v urburních knihách (dotčená a stranami podepsaná smlouva se
však ztratila). Byli vyslechnuti i svědkové při založení nových mezníků, a to tehdejší fořt a
tehdejší „pacholata“, v roce 1651 již ženatí lidé, kteří tehdy dostali dle tehdejších zvyků a
obyčejů práva mezního výprask od fořta v těch místech, kde byly založeny nové mezníky, pro
upamatování se na ono místo.
Spor se vlekl řadu měsíců a chodouňští měli stálé potyčky s majitelem sousedního panství,
jak o tom svědčí Kolencův dopis z 31. října 1651 České komoře, kde se zastává svých
poddaných a mimo jiné píše:
„A jest to v dobré vědomosti, že netoliko ten čas, ale brzy od začátku jeho possessu téhož
statku všelijaká insolventias týmž ubohým lidem činí, pastvy a jiné jejich svobody jim zapovídá
a všeliké nesousedství k nim prokazuje. I poněvadž tu patrně proti JMCské kvaltu
prokázaného se dotejče, k těm za ty ubohé lidi JMCské poddané se přimlouvajíc, poslušně
prosím, že je v takové nesnázi, jakožto vrchnost milostivá zastati a přichrániti ráčíte.“
Ještě v lednu 1652 píše hejtman Kolenec komoře, že chodouňští poddaní oznamují, že pan
z Greifenfelsu na dotčené hoře vyházet dal mezníky.
Jak tento spor nakonec dopadl, nepodařilo se zjistit. Ale ještě o 30 let později, v roce 1683, se
vedlo šetření, komu původně vrch Lejškov náležel. Hejtman panství S. I. de Bois vyslýchal v té
věci poddané z Chodouně, kteří potvrdili pasení dobytka i lámání vápenného kamene, jak to
od svých zemřelých předků slyšeli. Rovněž je zmínka, že i v roce 1653 za fořtmistra Kluga
došlo k novému omezování.

Chráněná krajinná oblast Český kras včera a dnes.
Editor Michael Pondělíček, Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras, a kolektiv
autorů.
Publikace vznikla za významného přispění firem Českomoravský cement a.s. + Lhoist
s.r.o., Lomy Mořina spol. s r.o. a Velkolom Čertovy schody a.s. Vydala Správa
Chráněné krajinné oblasti Český kras v roce 2002.
Ukázka z příspěvku autora Jiřího Sádla nazvaného Staroslavná, tajemná a bizarní
jména míst:
Do genia loci Českého krasu můžeme nahlédnout prostřednictvím jmen vrchů, vsí,
skal, lomů … Český kras je na krásná místní jména bohatý – ne každá část Českých
zemí dostala takové věno! Uvádíme volně řazený výběr těch nejzajímavějších, ať jejich
poetický účinek je laděn tu romanticky, onde komicky. Za každým jménem je ukryt
nějaký historický původ, nějaký příběh. Nechceme je rozebírat a komentovat – o to
lépe, že většina těch příběhů neznáme a už se nikdy nedovíme. Místní jména vyrůstala
postupně; některá jsou původem snad už z předslovanské tradice (Kotýs, Zlatý kůň),
jiná vznikla teprve v nedávné minulosti v souvislosti s trampskou kolonizační vlnou
(sem patří hlavně jména lomů): Černá rokle, Cikánka, Dívčí Hrady, Lochkov, Škrábek,
Kosoř, Hlásná a Zadní Třebaň, Voškov, Karlík, Peluňková stráň, Stydlé vody, Propadlé
vody, Čabrák, Kalé, Karlštejn, Srbsko, Koda, Údolí Děsů, Kominická rokle, Tetín,
Turské maštale, Kavčí okna, Šanův kout, V Kozle, Alkazar, Chlum, Fialová jeskyně,
Hagenova propast, Čeřinka, Na Rešnách, Velká a Malá Amerika, Mexiko, Mustang,
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Pusťák, Modlitebna, Askalóna, Velká a Malá Kazatelna, Císařská rokle – Prdlák, Zlatý
kůň, Koněprusy, Damil, Kobyla, Kotýs, Plešivec, Voskop, Mramor a Šamor, Bacín,
Axamitová brána, Kozí díry, Zlomená sluj, jeskyně Tří volů, Čertovy schody, Červený
lom, Angličančina jeskyně, Tmaň, Vonoklasy, Kulivá hora, Komárkova lesostep – Na
Placích, Doutnáč, Vodopádky, Velká hra, Pání hora, Svatý Jan pod Skalou, Dušičková
skála, Hostim, Bubovice, Mořina a Mořinka, Trněný Újezd, Čížovec, Na Branžovech,
Barrandovy jámy …
Industriální cesty českým Středozápadem – Berounsko, Kladno, Kladensko,
Slánsko, Rakovnicko.
Soubor pěti map doplněný CD a uložený v umělohmotném pouzdře. Text je zpracován
s využitím Registru průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví
ČVUT v Praze. Vydalo Statutární město Kladno. Vzniklo kolem roku 2010.
V části věnované Berounsku je uveden na mapě v měřítku 1:65 000 pod pořadovým
číslem 37 ve Tmani pivovar Bedřich Nolče s tímto textem:
Dosud neprobádaný tmaňský pivovarský areál je opředen spoustou tajemství, právě
tak jako labyrint sklepů a podzemních chodeb, které se údajně pod objekty nacházejí.
Malý panský pivovar při tmaňském dvoře je doložen již v 17. století, kdy panství
vlastnili Greifenfelsové z Pilsenburka. Roku 1862 koupili panství Nolčové. Zdejší
pivovar ruční řemeslné výroby byl stále v provozu, součástí dvora byla též vinopalna.
Na počátku sedmdesátých let devatenáctého století došlo k modernizaci. Pivovar byl
zařízen na větší produkci a byla vybudována nová sladovna – architektonicky zcela
výjimečná stavba. Významný prvek obce, nepřehlédnutelný objekt z opukového zdiva
s detaily s režných pálených cihel. Sladovna vznikla patrně rozšířením existující
sladovny, nový dvoulískový hvozd postavila a technologicky vybavila firma Novák a
Jahn roku 1872. Provoz byl ukončen v roce 1883 a pivovarskou činnost nahradilo
lihovarnictví. Ve vlastnictví Nolčů zůstalo panství až do roku 1945. V současnosti to je
soukromý majetek. Hospodářský dvůr částečně slouží zemědělským účelům,
sladovna je opuštěná, pivovar chátrá.
Karlštejnsko, nejstarší turistický region + Praha, mapa, vydáno v rámci projektu
spolufinancovaného Evropskou unií a Středočeským krajem v roce 2008.
V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií a Středočeským krajem byla
vydána zajímavá mapa našeho nejstaršího turistického regionu Karlštejnska a Prahy.
Mapu vytvořila firma Ing. Vladimír Laser z Ořecha, internetová adresa: www.glaserprojekty.cz . Na mapě najdeme značena muzea, zámky, hrady, zříceniny, památníky,
kostely, kaple, boží muka, synagogy, židovské hřbitovy, jeskyně, význačné stromy,
přírodní zajímavosti, památky lidové architektury, koupaliště, autokempinky, vlaková
nádraží, zdravotnická zařízení nebo značené cyklotrasy. Tedy všechno jsou užitečné
informace zajímavé nejen pro návštěvníky, kteří k nám přijíždějí poprvé. Patnáct
nejzajímavějších památek má na boku mapy umístěnu fotografii. Zůstává skutečností,
že na mapě Tmaň najdeme, žádná z informací se naší obce bezprostředně netýká,
všechny jsou z okolí naší obce. Z těch nejbližších kolem Tmaně je na mapě upoutávka
na v poslední době hodně navštěvovaný Ranč Málkov (kategorie ubytování a
stravování), Koněpruské jeskyně nebo Sklářský ateliér Waga v Málkovech. Podle
mapy si mohou turisté naplánovat zajímavé výlety do našeho regionu a mnohého
určitě mile překvapí, že je jich až tolik. Mapa má na své úrovni poměrně kvalitní tisk a
skládá se do formátu, který svou velikostí přesně odpovídá kapsám v bundách, v nichž
obvykle vyrážíme na turistické vycházky – její autoři jí tak do vínku vložili všechny
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předpoklady, aby se stala užitečným pomocníkem při poznávání Karlštejnska a území
jihozápadně od Prahy.
Knihovny Středočeského kraje 2004. Kolektiv autorů Středočeské vědecké
knihovny v Kladně ve spolupráci s knihovnami Středočeského kraje zpracoval a
středočeská vědecká knihovna v Kladně v závěru roku 2004 vydala nákladem dvou
tisíc výtisků zajímavou publikaci nazvanou Knihovny Středočeského kraje 2004.
Záměrem autorů je představit stručně veřejné knihovny ve Středočeském kraji,
zejména ty profesionální – to jsou ty, které mají pro veřejnost otevřeno nejméně 15
hodin týdně a jejím zřizovatelem je kraj nebo obec. Veřejné knihovny jsou pro nás
takovou samozřejmostí, že si možná ani neuvědomujeme, že Česká republika má
vedle Slovenské republiky nejhustší síť obecních knihoven na světě. Není bez
zajímavosti, že už v roce 1919 přijalo tehdejší Národní shromáždění Československé
republiky jako jeden z prvních přijatých zákonů mladé republiky knihovní zákon,
mimochodem nejstarší zákon o knihovnách na světě. Zákon ukládal každé samostatné
politické obci nejdéle do deseti let zřídit a provozovat vlastní knihovnu. Účelem
knihoven bylo doplňovat a prohlubovat vzdělání obyvatelstva četbou nejen poučnou,
ale i zábavnou, mající skutečnou vnitřní hodnotu. Služby všech knihoven byly povinně
téměř bezplatné. Zákon byl splněn: v každé obci – až na nepatrné výjimky na území
Slovenska – nejpozději do roku 1928, byla knihovna zřízena. V Pamětní knize obce
Tmaň zaznamenal kronikář František Zajíček cestu, která vyvrcholila 18. října 1923
otevřením knihovny pro občany žijící ve Tmani a na Louníně. Téhož roku udělilo
ministerstvo školství a národní osvěty obci Tmaň subvenci na zřízení obecní knihovny
ve výši 672,50 K, která byla vyčerpána na zakoupení knih, většinou děl Jiráskových.
Ve Tmani nemáme profesionální knihovnu, proto nejsme uvedeni v hlavním přehledu.
Přesto je Tmaň v publikaci citována. V závěru knihy je přehled neprofesionálních
knihoven Středočeského kraje, a zde v seznamu okresu Beroun majících 47 položek,
je pod pořadovým číslem 40 uvedena Obecní knihovna ve Tmani.
Kostel sv. Jiří ve Tmani

V roce 2018 vydala Římskokatolická farnost Žebrák 16stránkovou brožuru o kostele
sv. Jiří. Brožura je stále k dispozici návštěvníkům kostela sv. Jiří.
Krásy a bohatství české země, Bohuslav Balbín.
Současník Jana Amose Komenského Bohuslav Balbín (2. 12. 1621 – 28. 11. 1688),
latinsky píšící historik, jezuita, téměř po celý život shromažďoval materiál ke svému
rozsáhlému latinskému dílu nazvaného Rozmanitosti a historie Království českého
(Miscellanea historica regni Bohemiae), jež mělo obsáhnout všechno, čím se česká
země může chlubit – přírodní a krajinné krásy, nerostné bohatství, flóru a faunu,
stavební a umělecké památky, pevné hrady a historická města, rozvoj řemesel, velké
osobnosti české kultury. Vznikl tak poutavý obraz Čech sedmnáctého století, zajímavý
i pro dnešní čtenáře.
V roce 1986 vydalo nakladatelství Panorama výbor z tohoto díla pod názvem Krásy a
bohatství české země, který ukazuje autorovu obdivuhodnou šíři zájmů, která
v mnohém připomíná jeho humanistickou touhu po ovládnutí všech vědních oborů. Pro
nás je zajímavé, že Bohuslav Balbín v kapitole o léčebných pramenech uvádí, že „…
za Berounem v Tmani, jak to místo nazývají, je nevelký rybníček. Na jeho okraji je
v samém rákosí ukryt pramen, který tam vyvěrá z bahna. S prospěchem léčí zákaly a
mžitky. Říká se, že kdo si omyje oči v té studánce, získá dřívější bystrost.“ Abychom
alespoň trochu blíže upřesnili dobu, ve které dílo Bohuslava Balbína vznikalo, dodejme,
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že teprve za dalších osmdesát let po jeho napsání byl postaven římskokatolický kostel
sv. Jiří v podobě, jak jej známe dnes. Můžeme být právem hrdi, že již v té době bylo
ve Tmani něco, čím byla naše obec proslavena v tehdejším státním útvaru zvaném
Království české. Záznam v díle Bohuslava Balbína je toho názorným příkladem.
Krajinou druidů aneb Keltové na území Čech
Nakladatelství XYZ vydalo v roce 2009 v edici České záhady, zajímavou knížku
Vladimíra Mátla Krajinou druidů aneb Keltové na území Čech. Keltové, přesněji řečeno
laténští či historičtí Keltové, kteří se v Čechách objevují okolo roku 400 př. n. l., vytvořili
první skutečnou civilizaci v České kotlině. Jejich vynikající válečné, řemeslné i
obchodní schopnosti jsou mimo jakoukoliv pochybnost. Ale jací ve skutečnosti byli oni
sami? Jak se dívali na svět? A jaký ten jejich svět vlastně byl? Tato kniha určená všem
milovníkům české historie se pokouší alespoň na část těchto otázek odpovědět. Na
základě nejnovějších poznatků boří některé dlouhá léta tradované mýty, na straně
druhé však přináší některá nová fakta a úvahy, které budou pro řadu čtenářů
naprostými novinkami.
Šest stránek čtivého textu je věnováno Tmani – a především Kotýzu. Autor nabízí
čtenářům všechny dostupné informace z dosavadního zatím bezvýsledného pátrání
po keltské svatyni. Jedním dechem však dodává, že pokud zde své stopy laténští
Keltové zanechali, není vyloučeno, že s k nim časem ještě dopracujeme. Keltové totiž
na vápencovém masivu Zlatý kůň prokazatelně cosi „kutili“ – důkazem toho je nález
archeologa Václava Matouška zlomků keltské keramiky z 2.-3. století př. n. l. v tzv.
Dolní jeskyni.
Po přečtení této poutavé knížky se asi z nikoho nestane keltolog, ale určitě si lze
rozšířit a upřesnit vědomosti o událostech před více než dvěma tisíci lety, které známe
buď z Kosmovy Kroniky české nebo ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska.
Kronika hasičských sborů Berounska a Hořovicka.
V roce 2010 vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Beroun publikaci
Kronika hasičských sborů Berounska a Hořovicka. O tmaňských hasičích je v knize
následující příspěvek:
SDH Tmaň
Podnět k ustavení dobrovolného hasičského sboru dal obecní výbor a na tuto výzvu
jako první zareagoval tehdejší učitel místní obecné školy Karel Honzík.
Ustavující schůze budoucího sboru dobrovolných hasičů byla svolána na podzim roku
1904. Na ní byl zvolen prozatímní výbor. Dne 29. ledna 1905 byl ustaven výbor
definitivní. Prvním jednatelem a velitelem sboru byl zvolen Karel Honzík. Předsedou
se stal Antonín Sudík, náměstkem velitele Stanislav Karmazín, hospodářským
správcem Josef Dušek a dozorcem náčiní Josef Dušek, pekař. U zrodu sboru stálo 29
členů.
Od samého počátku byla činnost hasičského spolku ve Tmani vedle nadšení a
zapálení pro správnou věc především otázkou peněz. Nově ustavený hasičský sbor
proto provedl okamžitě mezi občany sbírku na zakoupení pojízdné stříkačky. K tomu
došlo v roce 1906. Na základě schvalovacího řízení, probíhajícího v průběhu druhého
pololetí roku 1905, byly výdaje na činnost sboru zahrnuty v rozpočtu obce až pro rok
1906.
Veřejná sbírka mezi občany přispěla k zakoupení čtyřkolové stříkačky na pérech
z obou stran sací a výtlačná od firmy Smekal z Prahy – Smíchova. Jak bylo tehdy
zvykem, byla stříkačka vysvěcena. Tato slavnost se konala 27. května 1906 za účasti
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okolních sborů a členů místního spolku vojenských vysloužilců. Kmotrou byla Marie
Karmazínová, manželka podvelitele a družičkou slečna Marie Skalová z Lounína.
První zásah hasičského sboru u ohně byl 18. prosince 1905, kdy vznikl požár domku
čp. 70 náležející Anně Havlíčkové.
Před druhou světovou válkou proběhla ve Tmani dvě okrsková cvičení Berounské
župy. Poprvé to bylo v rámci oslav 25. výročí založení sboru dne 2. června 1929. Na
této slavnosti vystoupil nově založený hasičský odbor dívčího dorostu pod vedením
náčelnice Heleny Douskové. Bylo to cvičení s „tlumenicemi“. Druhý župní sjezd se
v obci konal 12. července 1936.
Při hasičském sboru byl ustaven divadelní odbor, který od samého počátku vyvíjel
neobyčejnou kulturní činnost. Své první představení sehrál 12. června 1912 a poslední
10. dubna 1950. Za tuto dobu sehrál celkem 78 divadelních představení.
V letech 1939–1945 činnost sboru v důsledku válečných událostí poklesla. Ihned po
skončení druhé světové války sbor ale svoji činnost obnovil. Byla zorganizována sbírka
na zakoupení motorové stříkačky, která byla zakoupena v listopadu 1945. Byl to typ
DKW-PS-8 na dřevěných kolech. Do té doby byla používána stará čtyřkolová
stříkačka.
V roce 1952 byli do čela hasičského sboru zvoleni mladí členové, kteří začali
prosazovat myšlenku modernizace hasičského zabezpečení. Hasičské zbrojnici
sloužila polorozpadlá dřevěná kůlna. Doprava k požárům byla tehdy obstarávána
nahodile koňskými potahy a později traktory velkostatku.
V roce 1958 již sbor disponoval moderní technikou. Měl dvoukolovou hasičskou
stříkačku AS-16 s doprovodným krytým autem značky STEYER. V uvolněné části
budovy velkostatku si vybudoval sbor novou hasičskou zbrojnici v přímém sousedství
rybníka. V roce 1963 získal sbor nové doprovodné auto PRAGA RND, které bylo
opatřeno signálními světly a poplachovou sirénou.
Dobré výsledky se prokázaly i v práci s mládeží. O podchycení zájmu a vytvoření
prvních oddílů mladých hasičů se zasloužil tehdejší velitel hasičského sboru Josef
Ježek. Práce s mladými byla započata v roce 1954 a od roku 1979 se jejich družstva
zúčastňovala pravidelné celostátní hry PLAMEN.
V roce 1964 bylo vzpomenuto 60. výročí založení sboru. U této příležitosti byl do
tmaňského sboru začleněn Sbor dobrovolných hasičů Lounín. Stalo se tak na základě
nového územního členění, kdy docházelo ke slučování malých obcí ve větší správní
celky.
V roce 1971 se začala budovat požární nádrž, která byla dokončena v roce 1974.
Svému účelu sloužila až do roku 1981. Kdy se snížil přítok vody a později úplně zanikl.
Nádrž zarostla, porušily se betonové zdi. Na jaře roku 2002 byl přítok vody obnoven,
nádrž vyčištěna, opravena a začala opět sloužit svému účelu.
V roce 1984 v rámci oslav 80. výročí založení sboru proběhlo několik kulturních akcí a
vyvrcholením programu byla ukázka požárního zásahu VÚP Beroun s použitím
nejmodernější techniky.
Slavnost na počest 90. výročí založení sboru se uskutečnila 18. června 1994 a byla
spojena s vernisáží fotodokumentací výstavy Tmaň dříve a nyní. U této příležitosti byla
oceněna obětavá práce některých členů sboru hasičskými vyznamenáními.
V posledních letech se činnost orientuje především na údržbu požární techniky, úkoly
související s kvalitou vedení a vztahy v kolektivu sboru.
Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 22. DÍL
Fotografie na které nezbylo místo v tmaňském kalendáři na rok 2021
Tmaňské sportovní mládí v 1.polovině 60.let
1963-64 Mužstvo dorostu
Sokola Tmaň
Mužstvo (dá-li se to tak
nazvat s ohledem na jejich
tehdejší věk) spolu hrálo již
od žákovských soutěží.
Vytvořili dobrou partu,
která jim i při pozdější
účasti v soutěži dorostu
pomáhala
k dobrým
výsledkům. K těm jim
významně také přispěla i
osoba trenéra Karla Přibyla,
který je vedl v obou
kategoriích. Ten měl po
jejich přechodu do dorostenecké kategorie v úmyslu se svou trenérskou činností pro
zdravotní problémy skončit; kluci, kteří si ho vážili a měli ho rádi, jej však „ukecali“ s tím, že
jim nebude vadit, když bude při běžeckých trénincích jezdit vedle nich na pionýru. A tak se
také stalo.
Stojící zleva: Trenér Karel Přibyl, Jiří Sakáč, Jiří Paier, Jaromír Rott, Josef Sakáč, Václav
Macourek, Milan Cajthaml; / Klečící: Karel Foltýn, Jaroslav Král, Vláďa Paier, Jindřich Piskáček
/ Ležící: Jindřich Bartoníček, Josef Krejčí
Na snímku vlevo z 1.
poloviny 60. let minulého
století
jsou
žáci
hokejového oddílu Sokola
Tmaň. Řada z nich je i na
snímku hořejším – tak už
to
tenkrát
bývalo.
Fotografie není bohužel
moc kvalitní, a abych se
přiznal, ani nevím, jak jsem
k ní přišel. Dalo mi dost
práce dostat ji alespoň do
téhle podoby. Líp doostřit
se mi ale bohužel
nepodařilo.
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.

Děkujeme všem občanům naší obce, kteří se do této, obcí organizované,
veřejné sbírky zapojili. Na nejbližším Veřejném zasedání zastupitelstva obce bude
předložen návrh na její navýšení z rozpočtu (rezervy) obce a následně budou částky
rozeslány na účty nejpostiženějších obcí.
Jaromír Frühling
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v srpnu 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 28. srpna 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
5. července 2021 se konala Bohoslužba na hradě Krakovec. Účastnili se zástupci NO CČSH
ve Tmani společně s NO CČSH v Žebráku, která ve spolupráci s hradem Krakovec tuto tradiční
Bohoslužbu každoročně připravuje. Další duchovní a členové NO CČSH - Rakovník, Slaný,
Kladno, Příbram, Praha i mnoho návštěvníků společně pod širým nebem vyslechli kázání
pražského biskupa Davida Tonzara a společně v modlitbách prožili svátost křtu maminky s
dvěma dcerami, které byly přijaty do velké rodiny CČSH na historickém místě v prostředí
krásného hradu, kde Mistr Jan Hus pobýval než opustil vlast a odjel do Kostnice.
6. července 2021 se konala Bohoslužba v Betlémské kapli v přímém přenosu na ČT .
Děkuji za důvěru mi svěřenou, že jsem měla tu čest vést na tomto památném a nádherném
místě 1. část bohoslužby Církve československé husitské, věnovanou památce našeho milého
Mistra Jana Husa. Věřím, že se podařilo ze srdce předat tímto dílem liturgie poselství Ježíše
Krista, které nám svým učením i životem ukázal náš Mistr Jan Hus.
11. července 2021 - shlédlo na padesát diváků z nejrůznějších koutů našeho kraje Koncertní
verzi Oratoria Mistr Jan Hus Richarda Pachmana. Skvělý kulturní zážitek do Tmaně přinesli
autor Richard Pachman v roli Mistra Jana Husa a zpěvačka Dita Hořínková v několika
rolích – např. matky Jana Husa, královny Žofie, anděla… Potlesk nebral konce. Děkujeme za
nezapomenutelný zážitek oběma umělcům a rovněž všem, kteří umožnili tento nádherný
koncert uskutečnit.
25. července - Bohoslužba Tmaň Sbor Jiřího z Poděbrad byla bohoslužba z technických
důvodů zrušena.
Bohoslužby v srpnu 2021
8. srpna 2021 – BOHOSLUŽBA od 16:00 Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani
22. srpna 2021 - BOHOSLUŽBA od 16:00 Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Připravujeme:
V pátek 10. září 2021 – od 17:00 ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Komponovaný pořad historičky Marie Neudorflové a skupiny Česká duše
„Božena Němcová – bolest a láska sestry mé“
(v premiéře dne 7. září 2021 od 17:00 v Husově knihovně Říčany).
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Náboženská obec CČSH ve Tmani:
V letošním roce 2021 pokračuje III. etapa repase oken firmou Miroslava Stelšovského.
Ministerstvo kultury ČR vyčlenilo pro rok 2021 na kulturní památku Sbor Jiřího z Poděbrad ve
Tmani 168.000,- na opravu oken v modlitebně. Celková částka na letošní III. etapu činí
268.800,- . Na spoluúčast budeme tedy potřebovat ještě dofinancovat 100.800,-. Věříme, že
se podaří další krok k celkové obnově, díky laskavé pomoci OÚ Tmaň, Pražské diecéze,
Vápenky Čertovy schody a.s. a dalších subjektů tak, jak se to podařilo v předchozích letech s
obnovou střechy, místností DC, haly, částí oken i vstupních dveří. Mnohokrát děkujeme za vaši
přízeň a pomoc při obnově kulturního dědictví naší obce.
I náboženský a kulturní život se odráží na možnosti poskytnutí dotace. Tam, kde se
něco tvoří, kde je život, tam mnohým dává smysl přidat svůj díl k obnově a zlepšení.
Děkujeme Pražské diecézi CČSH, Obecnímu úřadu ve Tmani, Obecnímu úřadu
v Chodouni, a přátelům a příznivcům NO CČSH, kteří jsou nám věrní na základě přátelství s
naším nezapomenutelným Ivanem Koulou (+28. 5. 2018 v 95 letech; syn zakladatele CČSH
ve Tmani Antonína Kouly). Jsou to: Ing. Josef Stehlík zemědělec Chodouň, pan Miroslav
Lorenc Kovošrot Zdice s.r.o., Ing. Oldřich Johan Pekárna Zdice, pan Karel Freyburg
Stavebniny Freyburg
Děkujeme, bez Vás bychom koncerty a kulturní akce ve Sboru nemohli pořádat.
Děkujeme br. Alešovi Ptáčkovi z Ústřední rady CČSH za pořízení videozáznamu
koncertu Mistr Jan Hus pro ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohli být s námi. Víme,
že jim opět srdce pookřeje radostí. Na ně i na laskavý pečující personál myslíme stále v
modlitbách i při kulturních akcích.
Děkujeme Všem za účast při bohoslužbách kulturních akcí, milou atmosféru,
dobrovolné vstupné a těšíme se na shledání v husitském Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
Na závěr patří naše poděkování Ježíši Kristu a Pánu Bohu samotnému.

DC Světlušky
Milé děti a milí rodiče. Přeji krásné srpnové prázdniny .
Do konce léta máte možnost navštívit tajemný hrad Krakovec, kde uvidíte i krásné
obrázky od Světlušek, žáků ZŠ Tmaň. ZŠ Suchomasty, ZŠ Osov, MŠ Všeradice a dalších dětí
a škol z výstavy „A to je tak krásná země, země česká, domov můj“.
Výstavu shlédlo při zahájení dne 5. července 2021 na stovky návštěvníků a do konce
léta to budou tisíce ; ).
DC Světlušky – o prázdninách se scházíme spíše výjimečně, děkuji všem kdo přišli na
koncert Mistr Jan Hus. Věřím, že na působivý zážitek s hořícími pochodněmi na závěr
nezapomeneme. Hlavně na slova Mistra Jana Husa o Pravdě: „Proto, věrný křesťane, hledej
pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do
smrti, neboť pravda tě vysvobodí...“
Děkuji Kevinovi Dao za skvělou reprezentaci Světlušek při koncertě, předání květin
zpěvačce Ditě Hořínkové jako poděkování za nádherný zážitek a dodatečně přeji Kevinovi vše
nejlepší k 10. narozeninám, které oslavil den před akcí.
Dne 28. 8. 2021 Světlušky, máme tu čest účastnit se výročí obce Chodouň.
Děkujeme za pozvání a věříme, že obec Chodouň k jejím 750. narozeninám potěšíme naším
příběhem „O kněžně Ludmile – příběh tajemného poutníka“.
Světlušky, hurá do zábavného tvoření příběhu!
Tvořivá schůzka 5. srpna 2021 od 15:00 ve Sboru Jiřího z Poděbrad– na místě se dozvíte
skoro vše ; ). Těším se na Vás!
Pátá výtvarná dílna Mikuláše Alše - bude vyhlášena v průběhu srpna 2021
Její konání připadne na začátek září : ).
autor Jana Šmardová
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KULTURA
Putovní letní kino na Tmani

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera,
kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce…
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SPORT
ZVEME VŠECHNY NA OSLAVY 100. LET KOPANÉ NA TMANI
Zveme všechny občany naší obce na oslavy 100. let kopané na Tmani, které se
uskuteční tuto sobotu, 7.srpna 2021.
Dopolední program je zaměřen na děti všech věkových kategorií, které si zde
mohou kromě fotbalového tréninku vyzkoušet pod dohledem lektorů i základy
gymnastiky, ragby, juda, florbalu a basketbalu. Oslavy vyvrcholí odpoledním
dvojzápasem, ve kterém bude k vidění mnoho známých osobností české kopané.
Slosovatelné celodenní vstupné 100,-Kč, děti do 15ti let zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu…

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

Termín
7.+8.8.2021
14.+15.8.2021
21.+22.8.2021
28.+29.8.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Daniel Fanta
Beroun, Holandská 123
Dr. Petra Davidová
Beroun, Tř. Pol. vězňů 40
Dr. Bohdan Danyliuk
Beroun, Plzeňská 32/22
Dr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614

Telefon
728 961 496
775 595 704
311 513 313
728 349 403

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v době srpen – říjen 2021: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – 9:0017:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli 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.
Nabízíme ovocné stromy v kontejnerech za 280 Kč (jabloně, hrušně, meruňky, broskve,
třešně).
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 5. srpna 2021.
Cena výtisku – 5 Kč,-
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