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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
letošní začátek října je opět po
čtyřech letech především ve znamení
voleb
do
poslanecké
sněmovny
Parlamentu České republiky. O tomto
víkendu
tak
všichni
společně
rozhodneme, které strany se stanou na
další období součástí tohoto Parlamentu a
kterých 200 uchazečů usedne do svých
poslaneckých lavic.
Rozhodli jsme se využít této
události, kdy mnozí z vás zamíří do
Kulturního domu ve Tmani k volebním
urnám a připravili jsme pro vás „Den
otevřených dveří“ v naší restauraci, jejíž
kompletní rekonstrukce se již blíží ke
svému závěru. Můžete si tak v pátek
prohlédnout nejen nové prostory, ale i na
místě vyplnit anketní lístek a pomoci tak
vybrat historické fotografie, které by měly
být součástí výzdoby hlavního sálu.
Na tradiční tmaňský posvícenský víkend
jsme pro vás do kulturního domu připravili
překvapení v podobě koncertu Anety Špačkové
a jejích hostů. Tím nejznámějším z nich nebude
nikdo jiný, než vyhlášená muzikálová i pěvecká
hvězda Daniel Hůlka. Kromě něj, se můžete
těšit i na trio Jakuba Přibyla, děti z naší ZŠ a MŠ
ve Tmani a Lukáše Veselého.
Snad nám bude nakloněno nejen počasí,
aby si děti mohly užít tradičních pouťových
atrakcí, ale i nezbytná covidová opatření
umožňující pořádání veřejných koncertů.
Přeji všem proto nejen pevné zdraví, ale
i šťastnou ruku u volební urny.
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 (6)
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.
Nejznámější pohádková místa křížem krážem po Česku – Radek Laudin.
Rok vydání – 2010, vydání první. Nakladatelství FRAGMENT. Počet stran – 128.
Provedení – brožované vydání. Text bohatě ilustrován fotografiemi.
Čtenářům se nabízí možnost vydat se po stopách českých pohádek a filmů pro děti!
Zavedou je tam, kde chtěla princezna Krasomila po králi Miroslavovi zavázat střevíček
nebo tam, kde se Bimbác ze Tří veteránů zamiloval do krásné princezny. Čtenář se
může inspirovat 30 tipy na výlety po nejznámějších pohádkových místech, která zná z
televizní obrazovky a stane se na chvíli filmovou hvězdou.
Tip na desátý výlet je Houbův lom u Koněpruských jeskyní, kde se natáčela pohádka
Tři veteráni (strany 44, 45, 46 a 47. Celnice království Monte Alba stála blízko Houbova
lomu u Koněpruských jeskyní na Berounsku. Vartoval tam s kozou celník v podání
Milana Lasici. Přes jeho hraniční závoru se plazil princeznin dlouhý nos.
Pohádka Tři veteráni podle námětu Jana Wericha a scénáře Zdeňka Svěráka byla
posledním samostatným dílem režiséra Oldřicha Lipského.
Nedaleko lomu u Koněpruských jeskyní natáčel s třemi vysloužilci (Rudolfem
Hrušínským, Petrem Čepkem a Josefem Somrem).
Na celnici u lomu se ještě točily scény s nosem, když opouštěl hranice státu a mířil do
Vídně. „Aby se tak v Prátru namotal na to jejich kolo,“ obával se král (Július Satinský).
A marně uklidňoval vzlykající dceru s hadovitým frňákem, že ani nemusí cestovat,
protože má všechno u nosu.
O bílých slonech, Irena Dousková, Druhé město, Brno 2008.
Tato autorčina próza není rozsáhlá, zato bohatě ilustrovaná. Děje se odehrávají v
nedávné minulosti v obci kousek od Berouna. Během jednoho týdne se v kratších
částech naplňuje známé dětské rozpočítadlo „Štěstí, neštěstí, láska, manželství,
panenka, kolébka, hraběnka, smrt“. Próza má baladické ladění, atmosféra jakoby
evokuje rozvlněný letní vzduch nad rozpáleným asfaltem.
Toto je větší část textu recenze na knížku, která se objevila na webových stránkách
erbenovakuchyne.blog.cz dne 20. listopadu 2008:
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Novela O bílých slonech je už osmým počinem prozaičky Ireny Douskové. Nenápadná
knížka se na první prolistování jeví spíše jako sbírka povídek – jednotlivé oddíly mají
samostatné názvy a jsou také samostatně označeny v obsahu. Už s překonáním první
"povídky" je však zřejmé, že tu máme co do činění s komplexněji vystavěným textem.
Jeho významové uzly, které je možno chápat vážně i ironicky, jsou určeny právě názvy
nepravých povídek: Štěstí, Neštěstí, Láska, Manželství, Panenka, Kolébka, Hraběnka,
Smrt. Známé rozpočitadlo nese nové významy – panenka znamená krásu, hraběnka
bohatství.
Děj novely je zasazen do sedmdesátých let 20. století, jednotlivé příběhy se splétají v
bezejmenné středočeské vsi po několik dní na sklonku léta. V osmi kapitolách,
předestřených er-formou, vypravěč upřednostňuje vždy jednoho z hrdinů a sleduje
jeho myšlenkový pohyb i akce. Je nad hrdinu povznesen, ale zároveň čtenáři nijak
nepomáhá, postavu nehodnotí ani nevysvětluje její motivace víc, než jak vyplývá z
kauzality děje. Kapitolami tak putuje zhruba deset hlavních protagonistů s kolísavou
mírou závažnosti pro vývoj děje, tato migrace však není využita k oblíbenému
nahlížení charakteru hrdiny z různých úhlů vnímajících postav. Spíše evokuje
nezúčastněné oko kamery, které líně spočine tu na tom, tu na onom – spojeným s
ostatními jednotou času a místa. „Oni" jsou v našem případě obyvatelé vesnice –
někteří svázáni příbuzenstvím či manželstvím, někteří jen přátelé, jiní pouze „projíždí".
První oddíl zacílí na chuligánského syna místního předsedy MNV Podzimka, poté se
pozornost zaměří na osmiletou Kamilu a její babičku, následuje pubertální básník
Fabián, hezká žena místního kominíka Kynštekra, po ní jeho milenka … V těkavém
proudu jmen a stručně naskicovaných životů nakonec vykrystalizuje příběh milostného
trojúhelníku mezi manželi Kynštekrovými a předsedovou manželkou Podzimkovou a
periodicky se vracející vzpomínka na židovskou ženu místního pomatence a její
tragický válečný osud. Obě tyto peripetie si také v závěrečné kapitole Smrt jako jediné
vyslouží pointu.
Dousková své hrdiny představuje nestálým, těkajícím pohledem, jejich charaktery
nechává vyvstávat během celé knihy. Příkladně předseda Podzimek je coby vedlejší
postava ve čtenářově vědomí konstruován jako despota a byrokrat a teprve
předposlední oddíl nám ho umožní nahlédnout z perspektivy jeho dětství a mládí; tento
nový pohled jeho skutky sice neospravedlňuje, ale nabídne cestu k pochopení a snad
i soucitu. Obdobně nakládá autorka i s dalšími protagonisty – jejich tvářnost v zásadě
neprohlubuje, ale nabízí čtenáři možnost identifikace a chápajícího zaujetí. Je zřetelné,
že tímto způsobem se Dousková šťastně vyvarovala kádrování postav na černé a bílé
a zároveň dokázala svým napohled banálním typům vdechnout uvěřitelnost a lidskost.
Závažná témata kapitol, ale i knihy jako celku, vytčená rozpočitadlem, zdárně ironizuje
podsouváním jiných, znevažujících významů – tak se v kapitole Panenka mluví nejen
o Kráse, ale i o panence vepřové.
Už je na čase ptát se, „o čem to je"? Pokud ano, odpověď se záhy stočí opět k obecným
soudům – novela O bílých slonech se jakémukoliv převyprávění vzpírá. Dousková se
pokusila rozepsat do osmi partů „ducha" jedné doby, aniž by však chtěla cosi zpupně
analyzovat a z převahy třiceti uplynulých let soudit. Kniha postrádá jednoduché či
jednorozměrné poselství, spíše opatrně a citlivě krouží kolem konstant lidského života,
jak je předkládá dětské rozpočitadlo. Vyhýbá se "přitažlivým" momentům normalizace,
nepátrá po budoucích cinkajících klíčích ani po udavačích a zločincích, velká historie
ji nezajímá. Ukazuje, co i v neblahých časech, pozvedá a co je naopak ještě víc utužuje
– zde strach, lhostejnost, lenost, pokrytectví. Zároveň ony "neblahé časy" ukazuje bez
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patosu a bez banalizujícího cynismu, s pochopením, ale
ne s přikývnutím. (S tímto pohledem zdařile rezonuje
výtvarná úprava Lucie Lomové a její ironicko-realistické
ilustrace pohrobků normalizačního socialismu, trafik,
čekáren, sušáků a zrezlých klepadel koberců). V textu
recenze se praví, že jednotlivé příběhy se splétají v
bezejmenné středočeské vsi po několik dní na sklonku
léta. Identitu této „bezejmenné středočeské vsi“ nám
pomohou odhalit ilustrace Lucie Lomové, které nás
zavedou bez jakýchkoliv pochybností do Tmaně – jak
vidíme na příkladu zde.
Odboj a naděje – Vzpomínky na léta 1939–1945, Jiřina
Nikodémová, vydalo Středočeské nakladatelství a
knihkupectví v Praze roku 1985 jako svou 265. publikaci,
234 stran.
Vzpomínky tmaňské rodačky Jiřiny Nikodémové, rozené Kozlerové (1920-1996) na
činnost III. ilegálního Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jenž
našel zázemí na Berounsku.
V mládí pracovala jako prodavačka berounské prodejny Včela. Za ilegální činnost byla
v r. 1940 zatčena, po podepsání reversu, že se vyhne jakékoliv činnosti proti Říši,
propuštěna. Od r. 1942 členka KSČ. Za války se skrývala na Hořovicku v lesním úkrytu
u Újezda s dalšími odbojáři a uprchlými sovětskými zajatci. Po prozrazení v r. 1944
zatčena a odvezena do Kladna. Po několika týdnech převezena do Pečkárny a
následně do pankrácké věznice. V červnu 1944 transportována do Terezína, kde
pracovala jako služka dozorkyně Elfridy Wachholzové. Téhož roku převezena do
Drážďan a do věznice v Norimberku. Odsouzena k trestu smrti, dočkala se však konce
války. Za účast v protifašistickém odboji oceněna řadou vyznamenání. Po válce žila v
severních Čechách. Později se podruhé provdala a od r. 1980 žila ve Zdicích.
Okolí Prahy západ – turistický průvodce České a Slovenské Federativní
Republiky, autorský kolektiv. Svazek 38. Olympia Praha 1990.
Publikace podává seznam turistických tras v bývalé České a Slovenské Federativní
republice. Z textu uvádíme trasy bezprostředně související s Tmaní, Lounínem a
Slavíky:
• 11. Český kras a Hřebeny – východ.
❖ Č 119. Ze Zdic do Neumětel. Zdice ČSD – Pod Holým vrchem, rozcestí 2,5 km –
Lounín 3 km – Málkov 5 km – Želkovice 7 km – Housina 8 km – Pod Housinou,
rozcestí 9,5 km – Neumětely 11 km.
Ve Zdicích od nádraží půjdete po silnici, na křižovatce se dáte vpravo na most přes
Litavku. Potom chvilku po silnici, pak lesem, a nakonec loukami vystoupíte
k rozcestí Pod Holým vrchem. Polní cestou dojdete do Lounína. Po silnici přijdete
na křižovatku a polní cestou dospějete do Málkova. Projdete vsí a polní cestou se
dostanete do Želkovic. Krátkým stoupáním přijdete k lesu a na hřeben Housiny.
Lesem sestoupíte k rozcestí Pod Housinou a po silnici se dostanete do Neumětel.
❖ Z 131. Ze Zdic na Koukolovu horu. Zdice, ČSD – Pod Holým vrchem, rozcestí 2,5
km – Slavíky 3,5 km – Koukolova hora 4 km – rozcestí Pod Koukolovou horou 4,5
km. Střídavým a členitým terénem s výhledy.
Ve Zdicích od nádraží půjdete po silnici a na křižovatce se dáte vpravo na most přes
Litavku. Pokračujete ještě chvilku po silnici, pak lesem, a nakonec loukami
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vystoupíte k rozcestí pod Holým vrchem. Zde odbočíte ostře vlevo (pozor na
značky) nejprve podle lesa, pak chvilku lesem a polní cestou dojdete do Slavíků.
Prudkým výstupem zarůstající pěšinou se dostanete těsně pod vrchol Koukolovy
hory. (Na vlastní vrchol s výhledem vede krátká odbočka.) pak projdete bývalým
lomem k rozcestí Pod Koukolovou horou.
Okolí Prahy – západ, turistický průvodce, Nakladatelství Olympia Praha, 1990.
Turistický průvodce Okolí Prahy – západ podává podrobné údaje o popisované oblasti
a je určen zájemcům o všechny druhy turistiky, největší důraz klade na aktivní pohyb
a na poznávání přírodních i historických hodnot krajiny a sídel. Kniha je rozdělena do
čtyř základních částí.
Všeobecná část přístupnou formou, nicméně na odborné úrovni, seznamuje
s přírodními poměry, historickým vývojem, hospodářským charakterem i kulturně
historickými památkami oblasti. V turistické části je nejrozsáhlejší část věnována pěší
turistice po značených turistických trasách.
Místopisný seznam soustřeďuje v abecedním pořádku všechny zajímavé lokality
popisovaného území. V závěrečné kapitole – Praktické informace – je orientační
seznam dopravních spojů, ubytovacích, kulturních, zdravotních a sportovních zařízení
i nejrůznějších služeb v době vydání knihy.
Průvodce vznikal v období převratných změn ve společnosti v letech 1989 a 1990
(rukopis zima 1989, poslední korektury únor 1990).
Co se tam dočteme o Tmani?
Nic moc … V turistické části je popis několika tras, které doporučují turistům navštívit
některá místa nacházející se na katastru naší obce, žádná z nich je však nedovede
přímo do Tmaně. Pokud nevěříte, přečtěte si následující řády s popisem těchto tras:
Jedenáctikilometrová trasa ze Zdic do Neumětel procházela přes rozcestí Pod Holým
vrchem na Lounín a odtud pokračovala do Málková. Nejkratší trasa o délce 4,5 km
vedla ze železničního nádraží ve Zdicích přes rozcestí Pod Holým vrchem a Slavíky
na Koukolovu horu. Trasa z Berouně o délce 7 km vedla přes Jarov a údolní nádrž
Suchomasty do Havlíčkova Mlýna. Nejdelší – 24,5 km dlouhá trasa – vedla od Svatého
Jana pod Skalou, Hostim, Srbsko, Tobolku, Koněpruské jeskyně, Aksamitovu bránu,
Havlíčkův Mlýn a rozcestí pod Koukolovou horou k železniční zastávce v Popovicích.
Trasy to jsou i dnes opravdu hezké a ani čas jim na kráse nic neubral. Snad pouze
s jediným rozdílem – stromy, které budete cestou míjet, trochu povyrostly a
zmohutněly.
Tmaň je uvedena až v místopisném seznamu, v němž se dočteme následující
charakteristiku naší obce:
Tmaň, obec (361 m, 774 obyvatel) 4 km východně od Zdic. Doložena r. 1170 – na
místě tvrze připomínané roku 1548 a dochované zčásti v severním křídle, stojí barokní
zámek z 18. století (sídlo Trmalů z Toušic), upravovaný v první polovině 19. století a
roku 1891; z nádvoří vede kamenné barokní schodiště; čtyřkřídlá budova
v rekonstrukci, na depozitář Státní knihovny České socialistické republiky, v části
Jednotné zemědělské družstvo.
Návrší severovýchodně od vsi dominuje původně gotický kostel sv. Jiří, zbarokizovaný
asi v druhé třetině 18. století a v 19. století opravený. Na hlavním oltáři barokní sochy
sv. Petra a Pavla a obraz od F. Horčičky z roku 1835. Na hřbitově klasicistní figurální
náhrobník z první poloviny 19. století.
V obci bývalý kostel Církve československé (dnes pošta a ordinace lékaře).
Koupání v nádrži (63 x 30 m) při silnici na Chodouň.
Pošta, poštovní směrovací číslo 267 21.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z TMANĚ – 24. DÍL
Tmaňské maškarní průvody
V tmaňském kalendáři pro rok 2021 jsem použil dvě fotografie z masopustního
průvodu ze šedesátých let minulého století. Obě byly z mého archivu – na jedné z nich jsem
vedle Pepíka Jankovských coby atraktivní děva, na druhé jako stará babizna. Co na snímku
není vidět, je skutečnost, že když jsem se „díky svému maškarnímu stáří“ za průvodem
opozdil, vždycky se našla dobrá duše, která mě posadila na motorku, a průvod jsme dohonili.
„Baba na motorce“ musel být pohled pro bohy. Ale sranda byla.
Domníval jsem se, že z této oblasti už žádné další snímky neexistují - naštěstí mne z
omylu vyvedla paní Zdeňka Krnáčová, která mi zapůjčila čtyři své fotografie, které dnes po
pár úpravách předkládám.
Tmaňský karneval býval v poválečných letech doménou sportovců. Býval konán v
době masopustu a byl vždy spojen s maškarním průvodem. Průvod procházel obcí za
doprovodu kapely, u každého domu se zastavil, dvojice masek představující muže a ženu
vešla do domu s přípitkem na zdraví a pozváním na večerní taneční zábavu. Pozvaní domácí
se vždycky finančně „ukázali“ - ať už měli v úmyslu přijít nebo zůstat doma. Občas se
dokonce stalo, že výnos z průvodu byl vyšší než výnos z taneční zábavy.
Duší a tím nejhlavnějším organizátorem maškarních průvodů byl otec paní Krnáčové
František Gillár. Po jeho smrti (17.11.2001) se druhý takový obětavec už nenašel a
karnevalové maškarní průvody ve Tmani de facto skončily.
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Na dnešních prvních třech
snímcích
asi
z druhé
poloviny
padesátých let je vidět, že tehdejším
průvodem žila v podstatě celá obec –
na prvním snímku jsou tmaňské
seniorky doprovázející průvod, pán
sedící na koze v jeho levé části je
František Gillár. Jeho civilní snímek
můžete vidět mezi poválečnými branci
v červencovém čísle Obzoru.
Na druhém snímku je část
průvodu i s kapelou, třetí snímek
ukazuje tehdejší tmaňskou omladinu.
Pán stojící u vrat v pozadí snímku je
František Ježek - šéf tehdy jediného
koloniálu ve Tmani. Zda byl jeho
obchod v té době již znárodněn, si
bohužel nepamatuji. Asi ano.

Na
posledním
snímku
je
další
nepostradatelná součást tehdejších maškarních
průvodů – Zdeněk Špatenka v roli medvěda.
Kdo mu tenkrát dělal medvědáře, ví dnes
už snad jen Bůh a svatý Václav.

Škoda, že tradice masopustních průvodů ve
Tmani v podstatě zanikla. Možná by stálo za to ji
obnovit.

autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v říjnu 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 23. října 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
V září 2021 jsme si připomněli 1.100 výročí úkladné vraždy kněžny Ludmily.
Sešli jsme se k připomenutí jejího života a počátků křesťanství v Havlíčkově
Mlýně, abychom na její památku a přínos pro naši zemi pojmenovali studánku, která
měla do té doby mnoho různých jmen.
Oslavili jsme dne 16. 9. 2021 Ludmilu modlitbou, básní o poutníkovi a
slavnostním přípitkem z pramene. Poděkovali jsme Pánu Bohu za dar života i dar živé
vody a na skálu připevnili cedulku s názvem Studánka kněžny Ludmily. Děkujeme
starostovi obce Koněprusy za účast a pomoc, všem zúčastněným i těm, díky jejichž
souhlasu jsme mohli krásnou věc zrealizovat.
Děkujeme dále starostovi obce Tetín Ing. Martinovi Hrdličkovi za pozvání na
Národní pouť v Tetíně k uctění kněžny Ludmily, kde jsme se mohli jako čestní hosté
účastnit skvěle připravené bohoslužby pod širým nebem i dalších doprovodných akcí.
Dne 30. září 2021 jsme vzpomněli výročí úmrtí (†1971) pomocného duchovního
CČSH ve Tmani a faráře ve Zdicích, učitele, legionáře a odbojáře Františka Procházky.
Právě on začal psát Kroniku NO CČSH ve Tmani od roku 1921, pořádal vzpomínky u
pomníků obětí válek, spolupořádal poutě, daroval tmaňskému Sboru prsť od Zborova
a vyzdvihl legionáře jako spoluzakladatele Církve československé husitské. Jejich
hlavní úlohu při vzniku našeho svobodného státu, vzniku CČSH a odkazy pro
budoucnost si připomeneme 28. 10. 2021 při slavnostní Bohoslužbě. Rovněž v tento
den vzpomeneme faráře ve Františka Procházku (27. 2. 1896 Trubín -30. 9. 1971 Zdice)
a faráře CČSH ve Tmani Antonína Koulu (27. 2. 1881 Honice– 13. 11. 1965 Zdice) a
jejich letošní významná výročí v Náboženské obci, která si letos připomíná 100 let od
svých počátků. Bohu díky za pevné základy. Základním kamenem úhelným je Ježíš
Kristus, pojivem je láska k bližním, Boží milostí nám dána a v péči nám svěřena,
abychom o chrám srdcí našich pečovali a v úctě měli Boží dílo.
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Bohoslužby v říjnu 2021:
Dne 10. 10. 2021 v neděli od 16:00 hodin
Dne 11. 10. 2021 v pondělí 17:00 (Jan Žižka a husitství - přednáška prof. P. Čorneje)
Dne 24. 10. 2021 v neděli v 16:00
Dne 28. 10. 2021 ve čtvrtek v 15:00 SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
CČSH v Rudné a ve Tmani
v Rudné ve spolupráci s Domovem seniorů Rudná pořádal dne 21. 9. 2021 od
14:30 KONCERT – bohužel, koncert Anety Špačkové musel být z důvodu nemoci
odložen na 1. polovinu listopadu 2021, ale hudebního povzbuzení nejstarším se
narychlo ujala Milli Janatková, která koncertovala ve Sboru Jiřího z Poděbrad při Noci
kostelů v roce 2019. Koncert měl i tentokrát velký úspěch, naši nejstarší spoluobčané
si zazpívali Lásko Bože, lásko, V širém poli, studánečka a Ej, padá, padá rosička.
Děkujeme za krásné odpoledne.
Dne 30. 9. 2021 od 14:00 se konalo Literární setkání a výstava 42 hvězd mezi
nebem a zemí zapůjčená Vědeckou knihovnou Kladno. Irena Dousková je jedna z
žijících hvězd této výstavy věnované autorům s židovskými kořeny.
25. 11. 2021 od 14:00 se ve spolupráci s NO CČSH ve Tmani a Rudné koná
přednáška Mgr. Ivony Kasalické o Otovi Pavlovi. Přednáška je veřejná za dodržení
opatření.
28. 9. 2021 – 95 let Sboru Jiřího z poděbrad
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani pod záštitou
starosty obce Tmaň a pražského biskupa Davida Tonzara, ve spolupráci s obcí Tmaň,
Chodouň a Koněprusy a podporovateli, uspořádala tradiční slavnostní bohoslužbu v
den Státního svátku 28. 9. 2021.
Bohatý program k oslavám 95. výročí výstavby a otevření kulturní
památky Sboru Jiřího z Poděbrad začal již v 10:00 ráno na farní zahradě. Rodiče mohli
své ratolesti vyslat na skákací hrad, k umělé stračeně, na nově instalované houpačky.
Dopoledne uzavřelo divadelní představení pro celou rodinu „Tři čuníci“ v režii Zdeňka
Turka v podání rakovnických loutkářů.
Památka obětí I. a II. světové války byla uctěna před polednem u pomníčku před
školou, květinou, zapálením svíčky a minutou ticha. V době oslav a státních svátků
nemůžeme zapomínat na ty, kdo položili život za naši vlast a jsme rádi, že se
vzpomínky účastnily kromě zástupce OÚ Tmaň a občanů také děti z Dětského centra
Světlušky.
Světlušky zazvonily poledne přesně ve 12:00 na zvon s nápisem Pravda vítězí!
Od 13:30 se konala za přítomnosti asi tří desítek posluchačů zajímavá
přednáška JUDr. Miroslava Houšky Neznámé husitské bitvy. Stejnojmenná výstava
bude v tmaňském sboru k vidění do 11.10. 2021 (možné navštívit po domluvě 602 766
899) při přednášce Jan Žižka profesora Petra Čorneje.
Slavnostní Bohoslužbu s křtem sloužil pražský biskup David Tonzar,
spolusloužily
vikářka
Růžena
Adamová,
farářky
Hana
Tonzarová,
Markéta Macháčková, Jana Šmardová Koulová. Na varhany doprovázel Stanislav
Dušek, hudební dárek ke křtu Ludmily Anny Ortmanové připravil šestnáctiletý Adam
Fiala a čtrnáctiletá Debora Nová.
Slavnostní den zakončily děti z DC Světlušky divadelním představením „O
kněžně Ludmile“ a do večera ještě na farní zahradě hrál a zpíval Zdeněk Turek a na
heligonku doprovázel Vojtěch Nižňanský.
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Za podporu děkujeme Pražské diecézi CČSH, obcím a ČsOL, za občerstvení
pro děti děkujeme společnosti Kaufland, za vyžití pro děti panu Bohumilu Stibalovi,
OÚ Tmaň za technické zajištění, Světluškám a Dáše Žákové za obětavou pomoc
s přípravami i při akci, sponzorům za příspěvky, všem za účast, krásnou atmosféru
i dobrovolné vstupné.
Díky Vám všem, díky Bohu za důstojnou a radostnou oslavu 95. výročí.
Těšíme se při bohoslužbách, přednáškách, aktivitách pro děti a koncertech ve Sboru
Jiřího z Poděbrad CČSH ve Tmani na viděnou.
autor Jana Šmardová

11

Z DĚNÍ V OBCI
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
V průběhu měsíce září byly zahájeny tradiční aktivity naší školy, jako je sběr
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř v zimě, aby netrpěla hlady. Všechny plody si odeberou
myslivci z MS HORA Tmaň, kteří se o lesní zvěř vždy dobře starají.
V letošním roce se naše škola opět zapojila do projektu OVOCE A MLÉKO DO
ŠKOL, jehož cílem je podpora zdravé výživy a vytvoření správných stravovacích
návyků dětí, boj proti obezitě dětí a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a k větší
konzumaci mléčných výrobků u dětí.
V pátek 17. září se poprvé fotografovali ve škole naši prvňáčci, aby měli pěknou
vzpomínku na první třídu.
V průběhu měsíce září se celá naše škola zapojila do celoškolního projektu,
který je realizovaný k 140. výročí otevření Národního divadla. Zaměřuje se na
poznávání kulturního dědictví naší vlasti. Žáci se seznamují s historií národa, státu,
poznávají kulturní i přírodní památky. Národní divadlo je jedna z nejvýznamnějších
staveb v zemi, jak z hlediska obecně národně kulturního a historického, tak z hlediska
čistě architektonického. Žáci ve
všech třídách výtvarně ztvárňovali
budovu Národního divadla. Každá
třída si volila vlastní techniku.
Nejlepší práce z každého ročníku
postoupí do školního kola, kde budou
vyhodnoceny a odměněny drobnými
dárky.
Ve čtvrtek 23. září uspořádal
Sbor pro občanské záležitosti při
Obecním
úřadu
ve
Tmani,
v přístavbě Kulturního domu ve
Tmani, vítání do života nejmladších
občánků naší obce. V tento pro ně
slavný den je svým vystoupením
v rámci slavnostního obřadu přivítali
také žáci naší školy. Všichni jim do
života přejeme jen to nejlepší!
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V pondělí 27. září jsme po roce obnovili naši tradici – turistickou výpravu do
Lipek, kde jsme se seznamovali s našimi prvňáčky. Počasí nám přálo a zpříjemnilo
nám tak pěkné dopoledne, na které jsme se všichni moc těšili. Nejen, že jsme si
pochutnali na krásně vlastnoručně opečených buřtících, pozorovali přírodu, děti
stavěly důmyslné stavby v lesíku, překonávaly různé přírodní překážky, ale hlavně si
užily bezva hry v přírodě. Na toto krásné zářijové dopoledne budeme všichni určitě
dlouho vzpomínat.
Ve středu 29. září k nám před školu zavítal autobus, nebyl to však obyčejný
autobus, ale EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř. Lektoři si pro žáky připravili
aktivity v oblasti moderních technologií. Žáci IV. a V. třídy se zúčastnili programu
„Roboti z autobusu“ ve kterém propojili stavebnici Lego WeDo s tabletem a pomocí
jednoduchého programovacího jazyku si naprogramovali svého robota. Postupovali od
jednodušších až po složitější algoritmy a zvládli to skvěle.
Drobný blikající Ozobot přivítal žáky II. a III. třídy a zavedl je do světa robotiky.
Program „Haló, tady Ozobot!“ umožnil žákům porozumět, jaký je rozdíl mezi strojem a
robotem, seznámili se s jeho základními funkcemi, a dokonce zvládli dát Ozobotovi
několik úkolů.
Odpoledne si program mohly vyzkoušet i naše paní učitelky. Byla pro ně
připravena řada praktických ukázek, postupů a moderních pomůcek. Všem
zúčastněným se netradiční výuka velice líbila a my doufáme, že u nás EDUbus ještě
někdy zaparkuje.

autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
Krásné a teplé babí léto jsme ve školce využili, a trávili co nejvíce času venku a
v přírodě. Vydali jsme se například do Lipek hledat poklad, chodíme běhat a hrát si na
louku nebo do lesa.

Vypravili jsme se i na zmrzlinu, na které jsme si velice pochutnali, a ještě jsme
si před kulturním domem zahráli několik her.
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Současně se ale učíme i novým věcem. Počítáme, procvičujeme barvy,
stříháme, malujeme a vyrábíme, hrajeme pohádky.

Kolektiv MŠ Tmaň
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KULTURA
Koncert Anety Špačkové a jejích hostů

16

17

SPORT
Žákovský fotbal ve Tmani je zpět !!!
V sezoně 2021 se opět po mnoha letech rozjel ve Tmani fotbal na žákovské
úrovni. Díky velkému zájmu se podařilo naplnit kategorie mini přípravky a mladší
přípravky, které dnes navštěvuje skoro 50 dětí. Obě kategorie jsou zároveň přihlášeny
do turnajů pořádaných Okresním fotbalovým svazem. První z turnajů již proběhl
18.9.2021 a družstva Čertíků bojovala jako lvi. V těžké skupině s týmy SK Cembrit
Beroun a Český Lev Beroun A a B i přes náročnost utkání zanechala dobrý dojem.
Rádi bychom Vás pozvali i na další turnaje, a to především ten, který se
odehraje ve Tmani dne 17.10.2021 od 10:00 hodin. Čertící ocení podporu každého
z Vás a my jako trenéři doufáme, že společně s Vámi Čertíkům dokážeme vytvořit
nezapomenutelný zážitek v prostředí, které mají nejraději.
Ostatní turnaje proběhnou 9.10. a 23.10 v areálu Český Lev Beroun a to od
10:00 hodin.

Do budoucna bychom rádi rozšířili žákovské kategorie i pro starší děti, a proto
budeme rádi, když nás v našem úsilí podpoříte a společně dětem ukážeme, že sport
je zábava.
Těšíme se na Vás na fotbalovém hřišti
tým trenérů TJ VČS Tmaň
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A tým ve III. třídě se střídavými úspěchy
Po koronavirové pauze se již naplno rozběhly všechny profesionální i amatérské
soutěže v kopané i v ostatních kolektivních sportech.
Náš fotbalový tým dospělých, po postupu ze IV. třídy, vstoupil do nového ročníku
se střídavými úspěchy. Paradoxně, z kdysi nedobytné domácí půdy si body postupně
odvezly týmy Zadní Třebaně (1:2), Loděnic B (2:3) i Lochovic (1:1) a až poslední
domácí utkání proti mužstvu z Praskoles (1:0) bylo pro náš tým vítězné. Naopak,
zásluhou neobvykle úspěšné bilance z hřišť soupeřů, kdy jsme jednoznačně zvítězili
v Broumech (6:0), na Mořině (4:0) i v Újezdě (7:1), patří našemu týmu v polovině
soutěže slušné paté místo v tabulce.

V následujících dvou víkendech nás opět čekají dvě domácí utkání s těžkými
soupeři z Podluh a z Hýskova a nezbývá než věřit, že tentokrát se nám v domácím
prostředí bude dařit více než doposud.

INFO OBCE

LAHŮDKÁŘSTVÍ APOLONIA
hledá do své provozovny ve Tmani
zaměstnance na HPP, VPP, případně brigádníka
Pracovní doba: PO – PÁ 5:00 – 13:00 hodin
Platové podmínky i více informací získáte na tel. 603 463 096 (pan Skučko)
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Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v říjnu 2021 zajišťovány na Berounsku a Hořovicku
v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:

Termín
9.-10.10.2021
16.-17.10.2021
23.-24.10.2021
28.10.2021
30.-31.10.2021

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 113
Dr. Kurťáková Katarína
Beroun, Pod Haldou 64
Dr. Mynko Leonid
Beroun, Talichova 825
Dr. Neužil Miloslav
Cerhovice, Na Blížce 175
Dr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614

Telefon
311 625 901
777 742 971
605 251 083
311 577 559
728 349 403

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v říjnu 2021: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – 9:00-17:00
hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno, ve čtvrtek dne 28. října 2021 –
státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu – 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 6. října 2021
Cena výtisku – 5 Kč,-

20

