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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
měsíc září se jako vždy nese
především ve znamení začátku nového
školního roku. Ten letošní byl pro naši
obec atypický hned v několika aspektech.
Opatření
vlády
související
s pandemickou
nákazou
Covid
„zpestřil“ příchod dětí do školy vstupním
antigenním testováním. Nikdo z nás není
z těchto opatření nadšen, ale skutečnost,
že po dlouhé době mohly školu navštívit
všechny děti a že snad již skončila doba
distančních
dálkových
výuk,
tuto
nepříjemnost z části eliminovala.
Jistě příjemnější novinkou byl počet nových žáků do prvních tříd, kteří dorazili
na svůj první den ve škole v historicky nejvyšším počtu 36ti dětí. Tato skutečnost tak
sebou přinesla milník v podobě nutnosti otevření dvou prvních tříd, tedy 1.A a 1.B.
Začátkem srpna jsme oslavili 100.let od založení kopané ve Tmani. Počasí,
které bylo celý srpen velmi vrtkavé, se k nám nepostavilo zády a za naši náročnou
přípravu těchto oslav se nám odvděčilo nádherným slunečným počasím. O tom, že to
byly oslavy vskutku vydařené, se můžete dočíst více na str. 18 – 19.
Naopak nestálé či chvílemi až aprílové
počasí nám neslibovalo žádné sluníčko ani
teplo na letní kino, které jsme měli
naplánované na poslední srpnovou neděli.
Proto jsme ho raději o 14 dní odložili
a budeme doufat, že v sobotu 11.9.2021 již
počasí vyjde. A pokud snad ne, budeme
připraveni přesunout promítání retro komedie
„Bourák“ do našeho kulturního domu.
Budeme se těšit na vaši návštěvu i na
společný kulturní oddychový zážitek.

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 (5)
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.
Kronika královského města Berouna. Josef Antonín Seydl.
Kronika čili ouplné a obšírné popsání všech památností královského krajského města
Berouna. Sepsaná Josefem Antonínem Seydlem, děkanem tohotéž královského
města 1828. Editoři Miloš Garkisch a Marie Tošnerová. Vydal Státní oblastní archiv
v Praze – Státní okresní archiv Beroun, 2003. Vydání této publikace umožnila
společnost Českomoravský cement, Heidelberger Cement Group.
•

•

… 3. Na západní straně hrdě se k nebesům pne Koukolová hora nad Popovicí (jest
tu v chocholi bohatý lom Tmaňský, dobrého vápenného kamene, a vyhlídka široká,
daleká; jestiť to s Dědem a Plešivcem u nás nejvyšší chlum) a za úžlabinou, jižto
Litava teče, Počapské vršky povstávají, ale za nimi zdáli nad Komárovem se modrá
v obloze Hyvina a nad Zahořany strmí Morákov zadní a přední a za nimi Lísek. …
Posloupnost pánů Strachovských ze Strachovic a v Želkovicích, a sice od pátého
kolena našeho kněze. … III. Jiří František jest děd našeho kněze ze Strachovic, …
c) Anna Žofie ale 1703 dne 13. ledna pojala za manžela Jana Ferdinanda Františka
rytíře z Greifenfeldu a Pilsenburku, pána na Tmani. An pak 1726 umra, 28. srpna
v Berouně u svatého Jakuba blíž Božího hrobu pohřben byl. …

Lomy a vápenice v srdci Českého krasu – Tetín / Koněprusy / Tmaň / Suchomasty.
Vydal: Envidea o.s., září 2012, 92 stránek, autor textu a koncepce: Michal Hejna.
Kniha je členěna na tyto kapitoly: I. Jak to všechno začalo, II. Počátky těžby a
zpracování vápence, III. Průmyslová těžba vápence, IV. Technologie těžby, V. Cesta
k velkolomu.
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Následující dvě ukázky z knížky jsou v přímém vztahu ke Tmani:
•

Na katastru Tmaně se nacházely hned dva lomy, jeden na Koukolově hoře a jeden
pod Kotýzem. Na Koukolově hoře těžila na své náklady ve dvacátých letech XX.
století štěrk Okresní správní komise. V roce 1923 tam vytěžila celkem 200 m3
štěrku. Později přešly lomy do majetku Velkostatku Tmaň, který tam ovšem lámal
jen občasně. V lomu pod Kotýzem lámal ve dvacátých letech XX. století kámen
Antonín Jansa z Lounína. Kámen se lámal na svou dobu netradičně. Přestože měl
pan Jansa povolení používání bezpečnostních trhavin, lámal ručně tlučením. Od
roku 1939 byl lom v nájmu Okresního úřadu. Ve čtyřicátých letech měl lom 20–28
zaměstnanců a v roce 1940 se vyrobilo přes 3 000 m3 drceného kameniva a přes
1 600 m3 lomového kamene. Štěrk byl využit například na regulaci potoka
v Počaplech, rekonstrukci silnic do Tmaně, stavby mostů a propustí v okolí apod.
V provozu byl ovšem jen krátce a v padesátých letech už je znovu opuštěný. V roce
1958 posloužil lom jako základ otvírky etáže 338 nově otvíraného Velkolomu
Čertovy shody a v podstatě s ním splynul.

•

Jinou zajímavou činnost provozoval pan Antonín Sudík z Tmaně, který vlastnil mlýn
na prosévání vápna. Mlýn se skládal ze čtyři metry dlouhého vysévače, kterým
propadávalo vápno na transportní šnek a ten dopravoval proseté vápno do košů.
Mlýn stával v místech, která musela později ustoupit výstavbě Vápenky Čertovy
schody.

Mikoláš Aleš a jeho návštěvy na Tmani v letech 1908–1912. Vydal Místní národní
výbor Tmaň v roce 1974. Úvod a redakce: František Zach. Graficky upravil: Mirek
Wagner. Náklad 1 500 kusů. Vytiskly Středočeské tiskárny 10 – Košíře.
Minulostí Berounska 14.
Sborník Státního okresního archivu v Berouně, Beroun 2011.
Práce Duchovenstvo podbrdského děkanátu v době předhusitské a husitské, jejímž
autorem je Ivan Michálek nabízí mnohdy specifický pohled na život kléru jednoho
děkanátu, protože jeho složení a osudy v oblasti středověkého podbrdského děkanátu
nepochybně významně ovlivnil vysoký podíl zdejších královských patronátů, hmotné
zajištění farních a oltářních beneficií a v neposlední řadě ještě relativní blízkost Prahy.
Do života zdejšího kléru negativně a výrazně zasáhla také morová epidemie v roce
1380. Studie přináší odkazy na údaje z Tmaňské farnosti z té doby.
Minulosti Berounska 15 – sborník Státního okresního archivu v Berouně. 15.
ročník – 2012.
Zvony na Berounsku a Hořovicku (3. část). Miloš Garkisch.
Tmaň.
Kostel ve Tmani je poprvé zmiňován ve 14. století. V roce 1352 je uveden v písemných
pramenech nejstarší duchovní správce. Chrám sv. Jiří byl původně gotický a v druhé
polovině osmnáctého století byl barokně přestavěn. Dnešní podobu získal po
stavebních úpravách v letech 1852 a 1891. V roce 1891 byly sneseny cibulovité
střechy z hlavní věže a sanktusové věžičky a nahrazeny novým zakončením, které
charakterizují kostel do dnešních dnů. V letech 2000 až 2002 byl kostel za přispění
akciových společností Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a
Českomoravský cement celkově opraven.
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V nejstarším dochovaném inventáři kostela z roku 1754 zaznamenal
administrátor kostela P. Martin Kinský, že kostel je prastarý, pokryt šindelem a má tři
zvony. Více informací o zvonech poznamenal až farář P. František Matějka v inventáři
kostela na rok 1780. Uvádí, že nejmenší zvon nesl jméno v Čechách málo známé
světice sv. Františky Marie Římské, další zvon byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému
a sv. Barboře a daroval jej kostelu František Schindler. Zvon posvětil před rokem 1755
opat kláštera Svatého Jana pod Skalou P. Bernard Slavík. Největší zvon nesl jména
patrona kostela sv. Jiří a patrona proti bouři a krupobití sv. Donata. Byl také věnován
kostelu Františkem Schindlerem. Nesl nápis: SUB PATRONO PRAENOB. DOMINO
FRANCISCO SCHINDLER ADMINISTRATORE MARTINO KINSKY – JACOB
CONRAT GOS MICH IN PRAG 1753 (Za patronátu vysoce urozeného pána Františka
Schindlera, administrátora Martina Kinského – Jakub Conrat mě odlil v Praze roku
1753) a reliéf sv. Jiří. Pravděpodobně okolo roku 1780 byl přelit, protože v kostelním
inventáři z roku 1780 je poznámka, že zvon posvětil 4. února 1781 pražský světící
biskup Johann Matyas Schweinberer. Tato zvonová sestava byla narušena 8. listopadu
1840, kdy byl z věže ukraden zvon sv. Františky Marie Římské. Vážil 200 liber (112 kg)
a byl ceněn na 160 zlatých konvenční měny. Na místo odcizeného zvonu byl objednán
tehdejším patronem kostela JUDr. Antonínem Karlem Mudrochem u pražského
zvonaře Bellmanna nový zvon. K odlití tohoto zvonu byl použit kov ze zvonu, který nesl
jméno sv. Jan Nepomucký a sv. Barbora. Nový zvon zasvětil 23. prosince 1843 pražský
světící biskup František Vilém Tippmann sv. Antonínu Paduánskému, sv. Janu
Nepomuckému a sv. Barboře. Zvon nesl obraz sv. Antonína Paduánského a nápis:
SUB POTRONATU MAGNIFICI DOCTORIS A. C. MUDROCH PAROCHIO JOSEPHO
KOPAL FUSA PRAGAE A CAROLO BELMANN CAES: RE: AUT CAMPANARUM
FUSORE ANNO 1843 (Za patronátu vznešeného doktora A. C. Mudrocha, faráře
Josefa Kopala odlit v Praze od Karla Bellmanna cís. král. dvorního zvonaře, roku 1843).
Účet za nový zvon byl 333 zlatých. Protože za starý zvon bylo odečteno 240 zlatých,
zaplatil patron kostela pouze 93 zlatých za odlití.
Biskup Tippmann zasvětil 26. ledna 1848 sv. Václavu zvon do kapličky
v Koněprusích. Zvon měl hmotnost 16 kg a vyzváněl zde skoro sto let.
Pohromu tmaňským zvonům přinesly obě světové války. Velký zvon, sv. Jiří a
sv. Donatus, byl v roce 1917 zrekvírován a druhý zvon zasvěcený svatému Antonínu
Paduánskému padl za obět válečného hospodářství v roce 1942. Marně žádal
administrátor fary P. Josef Nádvorník v dopise z 13. prosince 1941 Okresní úřad
v Berouně, aby byl pro kostel zachován tento zvon, protože kostel jiný zvon nemá a
pro chudobu kostela nemohou nové zvony býti pořízeny. Bohužel kostel zvony nemá
dodnes. Ve věži se dochovala pouze původní zvonová stolice z roku 1756. Při
rekonstrukce kostela v roce 2000 byla věž osazena hodinami od firmy L. Hainz.
Další místo, kde se ozývaly hlasy zvonů, byl husitský sbor Jiřího z Poděbrad
církve československé. Základní kámen ke sboru byl položen o tmaňské pouti
26. dubna 1925. Sbor byl slavnostně otevřen 24. října 1925 a na jeho dvacetimetrové
věži byly zavěšeny čtyři zvony. Všechny zvony byly odlity ve zvonařské dílně Arnošta
Diepolda v Praze. Byly ze směsi 78 % mědi a 22 % cínu. Na největším zvonu (109 kg)
byl na jedné straně obraz Ježíše a verš z evangelia Janova (13–34). Na druhé straně
nesl nápis:

5

„ZVONY ULITY L.P. 1926 V 6. ROCE TRVÁNÍ NÁB. OBCE CÍRKVE ČS. VE
TMANI PŘI STAVBĚ SBORU FIRMOU ARNOŠT DIEPOLD V PRAZE. V TOM ČASE
PŘEDSEDOU RADY STARŠÍCH BR. VÁCLAV HOUBA HOSTINSKÝ V LOUNÍNĚ –
DUCHOVNÍM SPRÁVCEM BR. ANT. KOULA VE TMANI. STAVBU SBORU PROVEDL
BR. FRANTIŠEK ŠEBÍK STAVITEL VE ZDICÍCH“. Menší zvon o hmotnosti 50,5 kg měl
reliéf M. Jana Husa a nápis: „VĚRNÝ KŘESŤANE, HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAVDU,
UŽ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU, PRAV PRAVDU, DRŽ PRAVDU A BRAŇ PRAVDU
AŽ DO SMRTI“. Na dalším zvonu, o váze 41,5 kg, byl zobrazen J. A. Komenský a
doprovázel jej tento nápis: „ŽIV BUĎ, NÁRODE, POSVĚCENÝ V BOHU, NEUMÍREJ!
MUŽI TVOJI AŤ JSOU BEZ POČTU“. Nejmenší zvon měl 17,5 kg a na plášti nesl
pouze vyobrazení husitského kalicha.
V roce 1942 byly zvony Ježíš, Hus a Komenský českomoravského sboru
zabaveny a odvezeny. Ponechán byl pouze malý zvon – umíráček.
Po odvezení posledního zvonu z kostela sv. Jiří sloužil k oznamování úmrtí
občanů katolického vyznání a zvonění „klekání“ malý zvonek ve zvonici, která stojí na
návsi mezi sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Vavřince a velkým kamenným
krucifixem. Tento zvon zachránil před rekvizicí tehdejší starosta obce Josef Špaček.
Zvon o hmotnosti 14 kg z tmaňského zámku a osmnáctikilogramový zvon ze zvoničky
v Louníně takové štěstí neměly, byly odvezeny do sběrny ve dvoře městské elektrárny
v Berouně a už se nevrátily.
Jaroslav Horáček

SBÍRKA NA POMOC MORAVĚ UKONČENA
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 23. DÍL
Hradiště na Kotýzu
Nedaleko Tmaně se nachází národní přírodní památka Kotýz. Na internetu je celá řada
povídání o této lokalitě i spousta fotografií, většina obyvatel naší obce tam už možná byla,
pokud ne, vřele doporučuji – i s dětmi - vyrazit.
Před nedávným časem jsem objevil v berounském okresním archivu článek, který
vyšel 23.9.1955 v Novém Berounsku - tehdejších okresních novinách.
Je psán velmi zajímavě, lze se v něm dočíst o historii, o pověstech, o přírodních
zvláštnostech – prostě líbil se mi a tak jsem se rozhodl použít ho i do Obzoru. Snad zaujme i
vás:
O KOTÝZSKÉM HRADIŠTI.
Až budete mít někdy v neděli čas, zajděte si na Kotýz. Je to krásný přírodní kout, jakých
je na našem okrese opravdu málo. A je to místo, poznamenané historií dávných věků, jak o tom
vyprávějí hojné pověsti, které se do dnešních dnů zachovaly mezi lidem v okolních vesnicích.
Je to především pověst o Kotýzské Bábě, která bývala prý pohanskou kněžkou, pověst
o zlé manželce rytíře Kotyza a o jejích sloužících »Železné ruce« a »Zlatých vlasech« a potom
ještě mnoho a mnoho pověstí, vyprávějících o pokladech, které jsou zde prý ukryty.
Kotýz je vlastně západní částí devonského masivu, jehož zakončením ve východní části
je neméně zajímavé návrší Zlatý kůň. Kde byly před několika lety objeveny dnes již u nás i
v zahraničí známé krápníkové jeskyně. Na Kotýzu bývalo před více jak dvěma tisící lety
vybudováno hradisko, které bylo na své východní straně chráněno dvojitým valem, jehož
zbytky jsou dodnes dobře patrny. Celá plocha hradiska mírně se svažuje na jih, kde kdysi tvořily
více jak čtyřicet metrů vysoké skalní srázy přirozenou a nedobytnou hradbu. Jak toto hradisko
zaniklo, o tom není zpráv.
Později, snad v IX. až X. věku byla tato místa opět osídlena Slovany a jak dlouho zde žili
a proč odtud odešli, o tom historie mlčí.
Přijdeme-li na hradisko směrem od Koněprus, přes Zlatý kůň, dovede nás turistická
značka k místu, o kterém se vypráví nejvíce bájí, totiž k jeskyni ve Vratech. Je to vlastně torzo
jeskyně, která dnes tvoří vchod do těch míst. Před touto skalní bránou, která je po známém
českém archeologovi nazývána také Axamitovou, býval valovitý násep, vytvořený
pravděpodobně ze suti a hlíny, vyvážené v dávných dobách z jeskyně. Vnitřek jeskyně se svažuje
směrem na jih a tvoří tak malou propast, z které pak vedou do nitra skály dvě štěrbinovité
chodbičky, dnes již těžko průchodné. Ze dna jeskyně vyrůstá mohutný strom. První písemná
zpráva, kterou o tomto místě známe, je stať, zaznamenaná českým vlastencem a milovníkem
historických památek Krolmusem v roce 1847 a nazvané »Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti,
hry, obyčeje a nápěvy«.
To, co napsal Krolmus o této jeskyni, je tak zajímavé, že nebude na škodu, budeme-li
reprodukovat v originále jeho slova: »Do čarodějné skály Kodiše vedou podnes vrata, kterými
prý Bába koně svého vyváděla a jimiž vůz senem naplněný do oné zlaté díry, čili skalní síně na
sedm sáhů vysoké a dvanáct sáhů dlouhé vjeti může. V této síni jsou stopy koňské a lidské
vyšlapány. Na konci této síně jsou dvě nižší vedle sebe komnaty, jedna napravo na osm sáhů se
sedadly a druhá díra vlevo nemá takřka konce, neb jest místem zasypána, místem tak úzká, že
nelze člověku dále se prodrati, zvláště když pátrateli pochodeň zhasne. Vojtěch Helán, bývalý
myslivec z Klecan, sbíratel minerálií, přes tři sta kroků se svítilnou tuto díru na dva a půl lokte
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šířky prolezl, někde sucho, někde mokro, místem zase vrstvě břidlice v této vápencové díře
shledal, konce z podotknutých příčin nemohl se dopíditi..« Tak tedy vypráví Krolmus.
Při předběžném archeologickém průzkumu, který zde byl v posledních letech proveden,
byly nalezeny fosilní kosti pleistocénní fauny, zejména medvěda jeskynního a několik
kamenných nástrojů, jaké užíval člověk v době, kterou dnešní věda nazývá Magdalenien. Ve
zbytcích valovitého násypu před vchodem do bývalé jeskyně byly nalezeny úlomky střepů
pravěké i středověké keramiky a zbytky ohnišť. Val byl předtím mnohokrát překopán hledači
pokladů, z nichž poslední tu po dva roky neúnavně hledal poklad ještě v době těsně před
druhou světovou válkou. Jak se vypráví, našel zde prý jen starý bronzový meč. Pověst o pokladu,
ukrytém v této jeskyni, byla publikována v roce 1881 v časopise »Památky archeologické a
místopisné«, jako malá zprávička pod čarou a uvádí se tam, že poklad je v truhle a tu pak hlídá
černý pes s ohnivýma očima…
Po příkré stezce vystoupíme na plateau kotýzského hradiště a vydáme se po okraji
skalních útesů směrem na jihovýchod. V hloubce pod skalami se klikatí v mnoha meandrech
Suchomastský potok, přímo naproti, směrem na západ vystupuje na obzor Koukolova hora, a
je-li jen trochu jasné počasí, otevře se nám široký pohled do daleka křivoklátských lesů.
Nedaleko místa, kde skalnaté srázy se zatáčí směrem k východu, se zastavíme u další, tentokrát
geologické zvláštnosti. Je to tak zvaný »Jelínkův most«. Přecházíme po úzkém pruhu skalní
lávky a pod námi do hlubiny se otvírá šikmo ubíhající skalní průrva. Je to zase zbytek puklinovité
jeskyně, která prolomením stropu v dávných dobách se proměnila v propasťovitou průrvu.
Jméno Jelínkův most bylo tomu místu dáno na paměť českého archeologa Jelínka, který ve
druhé polovině minulého století napsal do tehdejšího odborného tisku několik článků a nakreslil
i plánek kotýzského hradiště a změřil délku valových opevnění. Po Jelínkovi zde kopal
v některých drobných skalních dutinách nebo jeskyních známý pražský lékař a archeolog
Axamit, který prováděl průzkum i na tetínském hradišti. O svých nálezech na Kotýzu se zmiňuje
v jedné ze svých publikací, ne však příliš široce.
Budeme-li pokračovati ve své cestě po okraji skalních stěn, kde v hloubce se vine podél
potoka i silnice, přijdeme k nevelké skalní dutině, která je lidově nazývána »Děravá jeskyně«.
Vchod do této prostory je obrácen k jihu a musíme k němu sestoupit po skalnatém
stupňovitém srázu. V posledních letech byl zde proveden pracovníkem Státního ústavu
archeologického průzkum a bylo zde nalezeno více jak dvě stě kamenných nástrojů, jaké vyráběl
člověk v době kamenné, zbytek kamenné harpuny, v jednotlivých vrstvách byly nalezeny zbytky
ohnišť, úlomky pravěké i středověké keramiky, ulita mořského mlže a několik drobných
stříbrných mincí z doby Ferdinanda II.
Jeskyně byla v dobách pozdního Magdalenia pravděpodobně přechodným útočištěm
pravěkého člověka, který se zde skrýval před deštěm a zimou. V dobách, kdy na návrší bývalo
hradisko, mohla tato sloužiti jako předsunuté strážiště, protože je odtud široký výhled do kraje
směrem k jihu.
Archeologický průzkum byl proveden ještě v místech, kde jižní kotýzské skalní stěny
tvoří tak zvané abri, tj. skalní převis a kde lidově se říká prosaicky »U tří volů«. I tady pravěký
člověk zanechal po sobě stopy. Byly to opět kamenné nástroje z pazourku i domácího materiálu,
který se dá v okolí Kotýzu i dnes nalézti. Nálezy v těchto místech byly skromnější a opět zde byly
nalezeny zbytky pravěkých ohnišť, jejichž teplem se náš pradědek ohříval a nad jejichž plameny
opékal svoji potravu. Po celé ploše hradiště můžeme, dáme-li jen trochu pozor, nalézti množství
drobných úlomků střepů pravěkých nádob a zbytky hliněné mazanice, kterou byly omazávány
proutěné stěny chat obyvatel, kteří v dávných dobách si vyvolili tato místa za svá sídliště.
I milovníci vzácné květeny si na Kotýzu přijdou na své. Roste zde mnoho druhů vzácné krasové
8

lesostepní květeny, kterou bychom jinde na Berounsku darmo hledali. Jsou zde porosty
borovice černé i mohutné jalovcovité stromy a několik druhů jiných vzácných dřevin Je tu
opravdu krásně a příroda na Kotýzu má širokou dlaň, na které nabízí každému něco, ať je to
archeolog, historik, přírodovědec, geolog i prostý člověk, který zde v místech, jejichž minulost
dávno utonula v nekonečném proudu času, najde po práci zasloužený klid a otevřenou knihu
přírody.
Tolik tedy Nové Berounsko v roce 1955.
Pár slov na okraj k výše uvedenému textu: Valy hradiska na Kotýzu bývaly v roce 1955
ještě z kamenných řad. Dnes jsou kameny zarostlé trávou a v podstatě neviditelné.

Suchomastský potok byl s výstavbou vápenky Čertovy schody sveden do
podzemních rour, meandry potoka tak zmizely. Nad původním údolím je dnes železniční
vlečka VČS. Podskalská silnice tehdy hodně využívaná byla zrušená, dnes je pro autoprovoz
zcela uzavřená a celé její okolí je zarostlé bujnou vegetací.
Děravé jeskyni jsme jako kluci
říkali stejně jako ostatní Tmaňáci
»Kozí díra«. Není to vlastně jeskyně,
je to jakýsi krátký tunel se dvěma
vchody. Asi 70 – 100 m od ní končila
lesní cesta od silnice na kotýzskou
planinu. Vedla Dřinovým dolíkem a
byla poměrně snadno schůdná.
Někde jsem slyšel, že je obnovena –
zda je to pravda, nemohu bohužel
s jistotou potvrdit.
Moje babička mi tenkrát na
kotýzské planině ukázala kámen
s několika oválnými otvory, o kterých
se říkalo, že to jsou otvory po
kopytech zlatého koně. V roce 2004
se mně a mým synům po 50 letech
podařilo kámen pod vrstvou uschlé
trávy znovu objevit – důkaz lze najít
v tmaňském kalendáři pro rok 2021 –
jenom se mi tak nějak zdálo, že těch
otvorů po kopytech je v kameni
poněkud víc. Snad se tam tedy
Kotýzská Bába prohání na zlatém
koni pořád.

Současné fotografie objektů, o nichž se v berounském článku píše, si včetně povídání
o nich snadno najdete na internetu; na mnou přiložených fotografiích jsem se snažil dohledat
a zařadit fotky z dřívějších dob.
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Na horních snímcích p. Rudolfa Hylského z r. 1949 jsou kotýzské skalní stěny zvané
sloní hlavy, pod nimiž tehdy byla jen minimální vegetace, údolí suchomastského potoka a
planina na Kotýzu, kde kdysi stávalo hradisko. Pruhem borového lesa na 3. snímku vedla
cesta Dřinovým dolíkem ze silnice na
kotýzskou planinu. Na dolních je obdobný
snímek z pozdější doby, kdy byla spodní cesta
ještě v provozu, ale na němž je znát již
vegetace pokročilejší. Poslední snímek je
Jelínkův most s průhledem na meandry
Suchomastského potoka.

František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v září 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 25. září 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
Bohoslužby v září 2021:
V neděli dne 12. 9. 2021 od 16:00
Ve čtvrtek dne 16. 9. 2021 v 16:00 pojmenování studánky v Havlíčkově mlýně modlitba
V úterý dne 28. 9. 2021 od 15:00
CČSH v Rudné a ve Tmani
v Rudné ve spolupráci s Domovem seniorů Rudná pořádala v úterý 17. 8. 2021
premiéru pořadu historičky Marie Neudorflové o Boženě Němcové. Premiéra byla
úspěšná a i přes nepříznivé počasí sledovali naši nejstarší bratři a sestry celý životní
příběh slavné české spisovatelky až do konce. Citlivý, laskavý a poctivý přístup
historičky M. Neudorflové ke zpracování obtížného tématu byl pohlazením po duši.
Lidové písně v podání členů Umělecké skupiny Česká duše umocnily obraz doby,
průvodní slovo i obsah čtených dopisů.
Věříme, že se pořad "Božena Němcová - láska a bolest sestry mé" bude líbit i na
dalších místech, kde bude uveden v září.
"Božena Němcová - láska a bolest sestry mé“
Dne 7. září 2021 od 17:00 v Husově knihovně v Říčanech (pořádá CČSH Říčany
ve spolupráci s Městem Říčany a Husovou knihovnou Říčany)
Dne 10. září 2021 ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské
ve Tmani (pořádá CČSH Tmaň ve spolupráci s Obcí Tmaň a Obcí Chodouň)
Kněžna Ludmila 1100 let
Dne 16. září od 16:00 Havlíčkův mlýn pojmenování pramene (LUDMILA 1100 let)
Dne 28. září 2021 od 15:00 Bohoslužba
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OSLAVA 95. výročí SBORU JIŘÍHO Z PODĚBRAD
28. 9. 2021
CELODENNÍ PROGRAM OSLAV POŘÁDANÝ POD ZÁŠTITOU PRAŽSKÉHO
BISKUPA DAVIDA TONZARA A OBECNÍM ÚŘADEM VE TMANI
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 10:00
DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO DĚTI, výstavy
11:00 – 11: 40 Pohádka pro celou rodinu, režie Zdeněk Turek
„Tři čuníci“
11:45 – 12:00 Průvod k pomníku obětí I. a II. světové války
zapálení svíčky, položení květiny a uctění památky padlých
12:00 12:00
Pravda vítězí – Světlušky zvoní poledne na zvon
12:00 – 13:00
Pohoštění (pauza na oběd).
13:30 – 14:30
JUDr. Miroslav Houška přednáška
Neznámé husitské bitvy, zahájení výstavy
15:00 – 16:30
BOHOSLUŽBA se svátostí křtu
slouží: pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
vikářkou Mgr. Růženou Adamovou
17:00 – 17:30
18:00

„O KNĚŽNĚ LUDMILE“ divadelní představení Dětského centra
Světlušky„PŘÍBĚH POUTNÍKA“ tmaňská báseň
Závěrečné posezení s hudbou – kytara, zpěv Zdeněk Turek

Rudná
21. září 2021 od 14:30 – Koncert Anety Špačkové v Domově seniorů Rudná - připravuje
CČSH ve Tmani a v Rudné s Domovem seniorů Rudná .Tmaňská zpěvačka Aneta Špačková
je platinové vítězka Hitparády Českého rozhlasu 2 z roku 2020 a věříme, že i čerstvá vítězka
Hitparády Zlaté dvanáctky ČR2 z letošního roku 2021 s písní Anděl.
V Domově seniorů budou platit pro veřejnost opatření platná pro tato zařízení v aktuální čas.
(návštěvníky žádáme o dodržení opatření, potvrzení a respirátory s sebou). Děkujeme i za
naše seniory a pečující personál.

Dětské centrum Světlušky
28. 8. 2021 od 15 hodin se při 750. výročí obce Chodouň představily
Světlušky poprvé premiérově svou novou hru O kněžně Ludmile. Nacvičování
probíhalo intenzivně v zahradě Sboru ve Tmani čtrnáct dní v srpnu a Světlušky tím
měly o zábavu i poučení postaráno.
Představení se dětem povedlo. I přes nepřízeň počasí hru shlédlo mnoho
diváků. Všem malým amatérským hercům děkujeme za jejich nasazení, provedly nás
příběhem kněžny Ludmily, který je spjat podle pověsti i s naší obcí Tmaň. Děkujeme
starostovi Josefu Stehlíkovi a OÚ Chodouň za pozvání a podporu. Moc si této
příležitosti vážíme. Na toto představení se můžete těšit 28.9. od 17:00 ve Sboru Jiřího
z Poděbrad.
Příběh poutníka – báseň o člověku tajemném uslyšíte16. 9. 2021 od 16:00, kdy
bude pojmenována studánka v Havlíčkově mlýně na památku kněžny Ludmily.
Schůzky Světlušek budou probíhat s největší pravděpodobností venku v
pravidelném čase ve čtvrtek od 15:00 do 16:30.
V dalších měsících a podle situace budou rozšířeny na úterní setkávání.
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 pandemií Covid-19 najdete na nových webových
stránkách – www.skola-tman.cz
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
Ve středu 1. září 2021 byl zahájen nový školní rok 2021 / 2022 tak trochu
netradičně. Vzhledem k dané situaci se slavnostní přivítání nových prvňáčků, kterých
se dostavilo celkem 36, uskutečnilo na školním hřišti. V letošním roce máme poprvé
dvě první třídy I.A a I.B. S úsměvem je očekávaly jejich třídní paní učitelky, které se
na všechny své nové žáčky moc těšily. A protože je první den ve škole velmi významný
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, všechny přivítala také ředitelka školy paní Růžena
Kybikásová. Letos poprvé se z hygienických důvodů slavnostního zahájení
nezúčastnili žádní hosté.
Po úvodním přivítání všech dětí a rodičů, si třídní učitelky odvedly své prvňáčky
do tříd, aby se s nimi seznámily a provedly je po škole. Na hřišti zůstali rodiče s paní
ředitelkou, která jim předala důležité informace a dětem drobné dárečky od VáČS a
BOVYSU. Poté si rodiče opět své děti převzali od třídních učitelek a tím skončil první
den ve škole.
Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce
dobrou rádkyni i oporu
a ať jsou bezva parta.
Rodičům
přejeme
hodně trpělivosti a
hlavně mnoho radosti
ze svých dětí.
Po dlouhé době
jsme s radostí a
nadšením opět přivítali
i ostatní děti v naší
škole, které se už moc
těšily
na
své
kamarády. Nejprve je
ráno čekalo testování
v tělocvičně ZŠ, potom
se rozešly do svých
tříd, kde na ně čekaly
paní učitelky.
První den paní
ředitelka popřála nám
všem
krásný
a
úspěšný školní rok.
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Mateřská škola
Školní rok začal v naší mateřské škole přivítáním všech dětí, zejména nových
Koťátek. Ráno ukáplo i pár slziček, ale maminku již vítali s úsměvem.
Děti ve všech třídách čeká ještě přivítání v podobě maňáskové pohádky, a dále
bude pro děti připraveno zmrzlinové překvapení.
Těšíme se, že si s dětmi v tomto školním roce užijeme spoustu hezkých chvil a
příjemných zážitků.

Kolektiv MŠ Tmaň
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KULTURA
Putovní letní kino na Tmani – NOVÝ TERMÍN 11.9.2021

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…

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE PROMÍTÁNÍ
PŘESUNUTO DO KULTURNÍHO DOMU…
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Z DĚNÍ V OBCI (o okolí)
Evropské Minerální Dny ve Velkolomu Čertovy schody
Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody, Muzeum Českého
krasu v Berouně, Správa CHKO Český kras a Správa jeskyní ČR připravují v
rámci akce Evropské minerální dny na sobotu 25. září 2021 již tradiční exkurzi
do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou
rekultivace po ukončení těžby kombinovanou s návštěvou geologicky
zaměřených expozic muzea a Koněpruských jeskyní.
Účastníci se mohou těšit na zážitek z aktivních vápencových lomů spojený
s výkladem o historii, těžbě, geologii a zpracování vápence. Připraveny jsou také
ukázky současné těžební a dopravní techniky používané v lomech. Součástí prohlídky
lomu budou také prezentace Správy CHKO Český kras a Správy jeskyní ČR, při nichž
se účastníci dozvědí informace o ochraně přírody, zpřístupněných i nezpřístupněných
jeskyních České republiky a o probíhajícím Mezinárodním roku jeskyní a krasu. Pro
účastníky bude připraveno i malé pohoštění. Na závěr programu je možnost navštívit
Koněpruské jeskyně s netradičním výkladem.
Kromě lomu se část programu odehraje také v berounském muzeu. Zde bude
připravena komentovaná prohlídka Paleontologicko-geologické expozice a Geoparku
Barrandien vedená muzejním geologem. Po ukončení programu budou účastníkům v
Muzeu Českého krasu zpřístupněny stálé expozice a vyhlídka na město z ochozu
Plzeňské brány.
Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených
účastníků jednotlivých skupin je v 8:00, v 10:15 a v 12:30 před Muzeem Českého krasu
(Husovo nám. 87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz). Celý program trvá 6,5 h.
UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit max. 40 osob v jedné skupině,
rezervace nutná. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101
(pokladna Muzea Českého krasu), nejlépe ve dnech ÚT – NE, 9:00 (neděle od
10:00) - 12:00 a 12:45 - 17:00. Přihlášky pro osoby starší 5 let jsou přijímány do
neděle 19. září. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasné
odhlášení, aby se mohli zúčastnit další zájemci. Účast na exkurzi je zdarma.
Podmínkou účasti na exkurzi je vlastní pevná, plně uzavřená obuv. Platí zákaz
požívání alkoholu či omamných a psychotropních látek před a v průběhu
exkurze.

Klonk u Suchomast
Evropské minerální dny jsou ideální příležitostí připomenout si jeden
z významných geologických pomníků, který se navíc nachází v těsném sousedství
Tmaně, kam lze bez problému dorazit i pěší procházkou – je to Klonk u Suchomast
označující mezinárodní stratotyp hranice silur / devon v barrandienu. Našim čtenářům
nabízíme text přibližující tento geologický památník, jak jej nabízí Mineralogickopetrografický průvodce po území Čech.
Asi 500 m s. od obce Suchomasty (6 km vjv. od Zdic a 7 km j. od Berouna) se
nachází strmý svah budovaný vrstvami siluru a nejnižšího devonu barrandienu. Jde o
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jeden ze statigraficky nejvýznamnějších profilů s odkrytou hranicí mezi oběma útvary.
Na Mezinárodním geologickém kongresu v roce 1972 v Montrealu byl z tohoto důvodu
vyhlášen jako mezinárodní stratotyp hranice silur/devon. Vlastní hranice je situována
v pravé části odkryvu. Lokalita je přístupná ze s. konce obce těžko prostupným lesním
remízkem. Pěkný pohled na celý profil je od památníku, který se nachází na
severozáadním okraji obce asi 200 m od silnice směr Tmaň. Celý svah včetně
stratotypu je od roku 1977 chráněn jako Národní přírodní památka a vstup na něj není
povolen.
Pravou, jižní část svahu tvoří tufitické břidlice a vápence kopaninského
souvrství. Statigraficky významná je část severnější, nacházející se vlevo od lesíka.
Zde vystupuje přídolské souvrství nejvyššího siluru a spodní polohy lochkovského
souvrství (báze devonu). Nejvyšší silur i spodní devon jsou zde shodně litologicky
vyvinuty jako tmavě šedé, jemnozrnné deskovité vápence, střídající se rytmicky
s vložkami vápnitých břidlic. Na puklinách vápenců se ojediněle vyskytují povlaky
hrubě krystalického kalcitu, vytvářejícího místy až 1 cm velké klencové krystaly. Profil
včetně vývoje fauny tvoří jediný kontinuitní sled.
Stratotypový profil je typický nadprůměrnou sedimentací jílovitých mikritových
vápenců. Z desíti vyčleněných mikrofacií jsou objemově nejvýznamnější dvě: rytmické
laminity hemipelagického prostředí a laminity uložené z trakčních, při dně tekoucích
proudů. Podíl jílových minerálů se cyklicky mění, klimatické mikrocykly odpovídají
průměrné mocnosti 0,3 mm. V laminovaných sedimentech jsou současně vyvinuty i
cykly několika nižších řádů, což odporuje představě o uložení vrstev z jednoho
turbiditního proudu (Hladil 1991, 1993).
Vlastní hranice mezi silurem a devonem je vedena podle nástupu vůdčího
graptolita Monograptus uniformis představujícího celosvětově nejnižší devonskou
graptolitovou zónu. Graproliti jsou zde provázeni dalšími statigraficky významnými
skupinami živočichů umožňujících široké mezinárodní srovnání statigrafických dat
(trilobiti: Warburgella rugulosa; konodonti: Icriodus wolschmidti; chitinovci: Angochitina
chlupaci; ostrakodi). Vůdčí druhy provází další četná fauna (loděnkovití hlavonožci,
graptoliti, trilobiti, mlži, plži, ramenonožci, korýši), vzácně byly nalezeny i zbytky
suchozemské flóry (Cooksonia).
Sled hraničních vrstev na Klonku je odkryt bez jakýchkoliv zásahů
mladokaledonské orogeneze a s ní souvisejícího tektonického porušení i bez ostrých
faciálních změn a vyznačuje se plynule sledovatelným vývojem fauny. Jednotlivé
vrstvy odkryvu (1-124) jsou očíslovány, vlastní hranice mezi silurem a devonem
probíhá uvnitř 7-10 cm mocné vrstvy č. 20.
Klonk je prvním hraničním stratotypem přijatým podle nových exaktních
zásad statigrafické klasifikace. Ve světové stratigrafii má proto zcela výjimečný
a historický význam a stal se jedním z nejpopulárnějších statigrafických
odkryvů.
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SPORT
OSLAVY 100. LET KOPANÉ NA TMANI SE VYDAŘILY
V areálu tmaňského fotbalového klubu v sobotu 7. srpna oslavili 100 fotbalu v obci.
Bohatý celodenního program pro celou rodinu, kterým provedl herec a moderátor
Pavel Nečas, doplnila akrobatická přehlídka dvouplošníku a program vyvrcholil
zápasem tmaňského týmu proti Výběru F-Evoluce v čele s Vladimírem Šmicerem.
Dopolední
program
patřil
výhradně dětem, které si mohly
vyzkoušet
ukázkový
trénink
mládeže pod vedením grassroots
trenérem (GTM) Janem Kozlem.
Ten je jedním z několika trenérů
v kraji, jež jsou k dispozici
především malým a středně
velkým klubům pro inspiraci,
konzultace a rady v rámci různých
trenérských metodik. GTM trenéři
navíc poskytují své služby
i školním zařízením.
Po dvojutkání vítěze letního
poháru starších a mladších žáků
krátce po 12. hodně na řadu přišly
modelové
zápasy
mladých
fotbalistů z řad přípravek. Hlavní
část celodenní akce byla zahájena
slovem starosty Tmaně Jaromírem
Frühlingem, kterého uvedl herec a
moderátor Pavel Nečas.
„Na oslavách vítám nejenom
místní obyvatele, ale samozřejmě
i všechny, kteří přijeli z okolních
obcí. Jak vidíte, objednali jsme si
kromě kvalitních hráčů i hezké
počasí. Přeji všem hezkou zábavu a
užijte si dnešní den co nejdéle,
protože dalších sto let fotbalu ve
Tmani už nikdo z nás znovu
neoslaví,“ popřál všem přítomným
příjemnou zábavu starosta.
Do Tmaně se přijel podívat
i předseda Fotbalové asociace
České republiky Petr Fousek, který
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v jejím vedení stojí teprve od
června. Ten nastínil změny ve
strukturách českého fotbalu a
především
pak
vyzdvihnul
důležitost toho regionálního. „Moc
děkuji
panu
starostovi
a
předsedovi Okresního fotbalového svazu v Berouně Ondřeji Lípovi
za pozvání. Fotbal se samozřejmě
primárně skládá z klubů na té
nejnižší úrovní, a toho si strašně
vážíme. Fotbalová asociace dva
měsíce běží v novém režimu, kdy
jsme uskutečnili nějaké změny, jako je příchod nového generálního sekretáře či
nového předsedy komise rozhodčích. Nicméně dneska není cílem se věnovat těm
nejvyšším patrům, ale především kráse místního regionálního fotbalu a přeji všem, aby
si dnešek užili,“ řekl Fousek před zahájením hlavního programu.
Jako poslední si vzal slovo Ondřej
Lípa. „Moc rád vidím, že si dnešek
užívají hlavně děti, což je pro nás
všechny to nejdůležitější. Věřím,
že se v nás všech projevila velká
vůle po návratu na trávník a že se
budeme brzy potkávat v celém
našem okrese,“ uvedl předseda
okresního fotbalu. Poté si tým
starších žáků FK Králův Dvůr
z rukou Petra Fouska převzal
Letní
pohár
Okresního
fotbalového svazu Beroun.
Po akrobatické přehlídce
dvouplošníku
následoval
exhibiční
zápas
mezi
Výběrem F-Evoluce v čele
s vítězem Ligy mistrů za
Liverpool FC a stříbrného
finalisty
z Eura
1996
Vladimírem Šmicerem. Ten
se ale kvůli zranění nemohl
utkání zúčastnit. Takže se
společně s Petrem Fouskem
pouze ujal čestného výkopu.
Druhým hlavním zápasem
bylo utkání Staré gardy
Tmaň proti Internacionálům České republiky před jehož začátkem byli oceněni
nejstarší bývalí hráči a funkcionáři tmaňského oddílu.
Radek Kaše
Berounský deník
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v září 2021 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
11.+12.9.2021
18.+19.9.2021
25.+26.9.2021
28.9.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Jarmila Holmanová
Hořovice, Komenského 49
Dr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245
Dr. Jitka Karmazínová
Hořovice, Komenského 49
Dr. Anna Kovaříková
Beroun, Politických vězňů 40

Telefon
311 516 660
311 513 453
311 516 660
311 746 418

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v době září–říjen 2021: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – 9:00-17:00
hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno, v úterý dne 28. září 2021 – státní
svátek – Den české státnosti – 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 8. září 2021.
Cena výtisku – 5 Kč,-
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