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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
V měsíci říjnu jsme se po dlouhé době opět
mohli vypravit do Kulturního domu ve Tmani na
kulturní akci…
Byl jím koncert Anety Špačkové a jejích
hostů. Vládní covidová opatření nám omezila
návštěvníky na počet sedadel a tak jsme již
několik dní před koncertem mohli hlásit vyprodaný
sál, protože všech 180 vstupenek bylo prodáno
v předprodeji.
Návštěvníci si užili nejen dnes již známé a
populární písně v podání Anety, ale i její
vystoupení s místními dětmi ze ZŠ a MŠ ve Tmani.
To vše většinou v doprovodu Tria Jakuba Přibyla
nebo již tradičního hosta Lukáše Veselého.
Hostem večera byl známý zpěvák Daniel Hůlka,
jehož muzikálové hity ocenil velkým potleskem
celý sál. Ten největší potlesk ale sklidila jako vždy
naše Aneta Špačková, bez jejíž ochoty a
organizace by se nikdy takový
koncert nemohl uskutečnit…

Druhou „kulturní“ událostí v měsíci říjnu bylo
otevření naší restaurace v Kulturním domě.
Rekonstrukce, trvající dlouhých deset měsíců,
dospěla do takové fáze, že v pátek 29.10.2021 již
mohli návštěvníci poprvé usednout do nových
prostor restaurace či využít nově vybudovaného
salónku a objednat si něco dobrého k jídlu nebo k pití.
Nezbývá než věřit, že restaurace bude sloužit co
nejširšímu spektru návštěvníků a že salónek bude místem mnoha oslav, večírků a
slavnostních událostí.
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 (7)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani. Tímto tématem se zabývá VII. 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 692 stránek textu s odkazem na více než
120 knižních titulů. Čtenáři OBZORU se budou moci v několika pokračováních
seznámit v abecedním pořadí se základními informacemi o některých knižních titulech.
Okres berounský. Nástin místo- a dějepisný. Sepsal František Václav Zelinka, řídící
učitel obecné školy dívčí v Berouně. Vydáno v Praze nákladem vlastním, tiskem
Dr. Edvarda Grégra, 1888.
Z této publikace vydané před 133 lety si zacitujme pasáž věnovanou tmaňské škole:
Na kraji vesnice stojí pěkná nová budova školní se dvěma učírnami, bytem řídícího
učitele a podučitele.
Pamětnice školní píše o škole tmaňské následovně:
Hned v prvních letech za panování slavné císařovny Marie Terezie vyučoval na Tmani
ve své vlastní chalupě č.p. 30 krejčí Václav Baubin, jehož rod dle všeho pocházel
z Bykoše. Vyučoval na Tmani 33 let, zemřel ve věku 52 let roku 1774.
Po něm byl tu již zkoušeným učitelem syn jeho Václav Ignac, který rovněž učil ve své
chalupě. Tohoto Václava syn opětně Václav pokřtěn, oddal se též učitelství a nabyv
vysvědčení učitelského vypomáhal otci svému. Týž zemřel roku 1814 jako svobodný
24letý školní adjunkt. Baubin Václav, otec, učiteloval na Tmani až do roku 1834,
zemřev jako stařec 84letý.
Od roku 1822–23 vypomáhal mu co školní pomocník Matěj Jaroš, který ještě života
Baubinova školním provisorem a po smrti téhož skutečným farním učitelem se stal1.
Matěj Jaroš působil na škole tmaňské až do roku 1862. Téhož roku dán mu k výpomoci
za podučitele Josef Šťastný, po něm roku 1864 až 1865 J. Javůrek, roku 1865–66 syn
jeho Karel Jaroš a konečně roku 1867 Antonín Braum co provisor. Téhož roku dne 23.
dubna Jaroš v stáří 76 let skonal.
Od roku 1884 jest škola dvoutřídní, na které působí Antonín Braum, co řídící učitel a
Josef Zeis co podučitel. Školou povinných dítek jest 170.
Farou i školou sem patří:
• Lounín, ves (2 ½ hodiny jihozápadně) s 29 domy, poplužním dvorem a 170
obyvateli národnosti české, náboženství římsko-katolického, kteří orbou a
Po M. Jarošovi zůstal tu syn Gabriel, který jest ředitelem dívčí školy v Rakovníku a toho času c. k.
okresním školním inspektorem okresu Rakovnického a Královického.
1
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vápenictvím se živí. Politickou obcí patří Lounín k Málkovům. Lounín býval dříve
statkem sám o sobě, který k nadání kapituly u sv. Víta v Praze náležel.
• Slavík, víska se 6 domy a s poplužním dvorem na úpatí Koukolovy hory. Obyvatelé
počtem 36 jsou národnosti české, náboženství římsko-katolického, a živí se orbou
a prací v lomech.
• Křižatka, ves (1 hodina jižně) s 13 domy a 130 obyvateli národnosti české,
náboženství římsko-katolického, kteří orbou se živí.
Farou sem patří:
• Koněprusy, ves (1 hodina jižně), katastrální i politická obec na úpatí Zlatého koně
s 30 domy a 290 obyvateli národnosti české, náboženství římsko-katolického, kteří
orbou a lámáním vápence se živí. Jest tu obecná škola o jedné třídě z roku 1860.
Prvním učitelem byl tu Antonín Suk, který roku 1876 na odpočinek dán byl.
Nástupcem jeho byl František Bobek; nyní jest tu učitelem Hugo Houba. Školou
povinných dítek jest 46.
Koněprusy byly druhdy panským sídlem rytířů z Koněprus, kteří zde svou tvrz na
hřebenu Kotýzu měli. Roku 1420 jmenují se Hašek a Jindřich z Koněprus. Roku
1455 sídlil poslední z rodu tohoto Václav z Koněprus na tvrzi Koněpruské.
Tvrz Koněprusy vzala za své dle všeho ku konci 15. století. V okolí jsou výborné a
bohaté lomy na vápenec, který v četných vápenicích se pálí.
• Málkov, ves (1 ¾ hodiny jižně) s 39 domy, poplužním dvorem a ovčínem, 250
obyvateli národnosti české, náboženství římsko-katolického a židovského, kteří
orbou a vápenictvím se živí. Nedaleko samoty Vyšeboha a Lejškov; v okolí
vápenné lomy. Školou patří Málkov k Suchomastům.
Osobnosti Berounska a Hořovicka, František Frolík, vydavatel: Fornica publishing,
grafika a tisk: Fornica Graphich s.r.o., Smetanova 514, 356 01 Sokolov, vydání první,
náklad 700 výtisků, rok 2014.
Tmaň.
Fotografie: Pohled na Tmaňský rybník a zástavbu na severním břehu ze silnice od
Chodouně.
Osobnosti:
• Mikoláš Aleš;
• Gabriela Horvátová;
• Zdeněk Štěpánek.
V této knížce věnujme pozornost pasáži věnované Gabriele Horvátové:
Gabriela Horvátová.
Narozena 25. 12. 1877 Varaždin, Jugoslávie, zemřela 29. 11. 1967 Praha, operní
pěvkyně.
Ilustrace: Rukopisný dopis s podpisem – přání k 70. narozeninám herečce a zpěvačce
Jarmile Kronbauerové z roku 1963.
Studovala konzervatoř v v Záhřebu, pak soukromě ve Vídni. Svým ojedinělým
hlasovým rozsahem vytvořila jako sólistka opery Národního divadla v Praze (19031930) řadu vynikajících postav, z nichž vrchol představuje její ztvárnění role
Kostelničky v Janáčkově opeře Její pastorkyňa. Jejím manželem byl Bedřich Noltsch,
jeden ze synů Františka Noltsche, majitele zámečku ve Tmani. Bedřich Noltsch byl
správním radou Smíchovského pivovaru v Praze a rád se pohyboval mezi pražskou
uměleckou společností. Právě při jedné takové příležitosti se tady seznámil s operní
zpěvačkou Gabrielou Horvátovou, se kterou se později oženil. Často potom spolu
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navštěvovali tmaňský zámeček, kde se Bedřich narodil. Zajížděli sem zejména v době
podzimních honů, které byly zakončovány vyhledávaným společenským posezením.
Nejen při těchto příležitostech, ale i v kostele sv. Jiří při zádušních mších rodiny
Noltschů okouzlovala temperamentní Gabriela Horvátová svým výborně školeným
hlasem a obdarovávala tak i prostý venkovský lid.
Osudový omyl generála Vlasova, Karel Richter, nakladatel: Epocha 2010.
Literárně dokumentární koláž Karla Richtera Osudový omyl generála Vlasova je
věnována této poněkud rozporuplné postavě. Již v prvních měsících po útoku na
Sovětský svaz v létě 1941 nabízeli postupujícím německým jednotkám spolupráci
jednotlivci i skupiny obyvatel SSSR. Kozáci postižení nucenou kolektivizací vítali
Němce jako své osvoboditele podobně jako příslušníci neruských národností. Proti vůli
nacistických nejvyšších kruhů tvořili velitelé wehrmachtu z ruských zajatců pomocné
oddíly. Chyběla však osobnost, která by dokázala soustředit armádu, bojující po boku
Němců proti bolševickému režimu v Rusku. Tuto roli převzal generálporučík Andrej
Andrejevič Vlasov (1900-1946), zajatý na volchovské frontě v červenci 1942.
Donedávna úspěšný velitel Rudé armády, objížděl zajatecké tábory. Hledal i nacházel
vojáky ochotné vstoupit do Ruské osvobozenecké armády. „Vlasovci" spolu s
Himmlerovými zbraněmi SS bojovali na jaře 1945 ve ztracené válce. Stejně jako jejich
velitel se dopustili osudového omylu, když nenašli cestu k protihitlerovským
mocnostem, které usilovaly o vítězství demokracie. Sehráli dosti významnou roli v
bojích Pražského povstání, ale v té chvíli již bylo pozdě ... Pro velení Rudé armády i
pro představitele politického vedení sovětského státu (ale i ve vnímání většiny
sovětských obyvatel) na příslušnících Ruské osvobozenecké armády zůstala pachuť
zrady.
Hned úvodem je třeba poznamenat, že tmaňský informační časopis OBZOR se může
pyšnit tím, že byl jedním z prvních časopisů u nás, na jehož stránkách se objevila
seriózní studie pana Františka Zacha na téma, jež bylo několik desetiletí tabu. Kniha
Karla Richtera nabízí čtenáři na 350 stránkách poutavé čtení doplněné
fotodokumentací. Na pozadí oficiálních protokolů a zápisů z jednání sledujeme cestu
generála Vlasova na bojištích II. světové války až do Prahy a okolí naší obce, jeho
zajetí a odsouzení v Moskvě.
V kapitole Pražské intermezzo autor na několika stránkách popisuje hodinu po hodině
pohyb vojsk v našem regionu. Je to pro nás zajímavé čtení i přesto, že jméno Tmaň je
v textu citováno pouze jednou.
Zastavíme se mezi jinými v suchomastské sokolovně, kde se usadil štáb generála
Buňačenka, zdržoval se zde generál Vlasov a přiletěl za nimi kurýrním letounem
pilotovaným německým poručíkem Buschmannem z Německého Brodu generál
Šapovalov ze štábu Ruské osvobozenecké armády.
Mnoho stránek je věnováno účasti vojsk generála Vlasova při Pražském povstání na
základě protokolů z jednání s jeho vůdčími osobnostmi, následnému přesunu vojáků
jeho armády do zajetí k západním spojencům i jejich předání sovětským vojskům.
Kniha popisuje osud rozporuplné osobnosti moderních dějin a při její četbě si
nepochybně každý čtenář této pozoruhodné knížky položí otázku typu – Kde končí
vlastenectví a začíná zrada? Kde je hranice mezi osobní záští a nutností bojovat proti
zlu? Co je čest, svědomí, statečnost? Definitivní odpověď ale snad ani neexistuje.
Skutečností zůstává, že generál Vlasov předběhl svou dobu, když pochopil zrůdnost
stalinismu a svoji armádu zformoval k boji proti bolševismu. Během procesu soudci
nenašli proti němu vzhledem k jeho zásluhám o Sovětskou armádu – byl ve Velké
vlastenecké válce zástupcem velitele Volchovského frontu a velitelem 2. úderné
5

armády – dostatek argumentů a jeho odsouzení oběšením bylo politickým rozhodnutím
Stalina na uzavřeném jednání. Ani šedesát let od těchto událostí nebyly odtajněny
všechny dokumenty v ruských archivech týkající se výslechů generála Vlasova
a právem lze předpokládat, že bychom v nich určitě měli najít i nové informace
o pohybech Ruské osvobozenecké armády a jeho pobytu na Berounsku. Co říci
závěrem? Snad to, že každému lze pouze doporučit přečíst si tuto zajímavou knihu
a rozšířit si vědomosti o událostech, které probíhaly v okolí Tmaně. S jistotou lze
konstatovat, že kniha určitě mnohé čtenáře v lecčems překvapí.
Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Vydavatel a nakladatel
J. Otto v Praze, tiskem České grafické společnosti „Unie“ v Praze.
•

•
•

Šestnáctý díl – Líh – Media, vydán v roce 1900.
Lounín, původně Mlúnín, ves v Čechách, hejtmanství Hořovice, okres Beroun, fara Tmaň,
pošta Zdice; 39 domů, 249 obyvatel (1890), poplužní dvůr a vápenice. Heřman z Drahlína
ves tuto znova vysadil (1324).
Dvacátý třetí díl – Schlossar – Starowolski, vydán v roce 1905:
Slavík, Slavíky, víska v Čechách, hejtmanství Hořovice, okres Beroun, fara Tmaň, pošta
Králův Dvůr u Berouna; 5 domů, 50 obyvatel (1900), mlýn a poplužní dvůr.
Dvacátý pátý díl – T – Tzschirner, vydáno v roce 1906:
Tmaň, farní ves v Čechách nad Suchomastkým potokem v hejtmanství hořovickém,
okrese berounském; 84 domů, 634 obyvatel (1900), kostel sv. Jiří (v XIV. století farní),
3třídní škola a 2 mlýny. Alod. statek (741,13 ha půdy) se zámkem, dvorem a sladovnou,
drží Eduard a Rudolf Noltschové. Jméno Tmaň připomíná Tumona, jednoho z vrahů
sv. Lidmily, o nichž Hájek dí, že jim Drahomíra dovolila lesy v krajině tetínské vzdělávati na
osady. Tmaň skládala se původně ze dvou částí, z nichž ve východní byl kostel sv. Jiří,
a náležela sakristánům kostela sv. Víta, ve druhé stávala vladyčtí tvrz a dvory, na nichž
seděl (v roce 1380) vladyka Albert a po něm Markvart. Rok 1422 jmenuje se Buzek ze
Tmaně, který účastnil se obrany Karlštejna, a Jan ze Tmaně (rok 1450) připomíná se jako
příslušník strany podobojí. V první polovině XVI. století drželi Tmaň Karlové ze Svárova,
po nich Trmalové z Toušic, z nichž poslední účastnil se povstání stavů českých, padl roku
1619 u Sedlčan na výpravě proti vojsku císařskému, začež odsouzen byl při komisi
konfiskační 9. listopadu 1622 ke ztrátě polovice jmění a statek Tmaň prodán od královské
komory Janu Menclovi z Kolsdorfu, po jeho smrti vloženo na polovici do desk zemských
klášteru augustiniánů u sv. Tomáše v Praze a klášteru kapucínů v Brně, od nichž prodán
roku 1649 Ferdinandovi Greifenfelsovi z Pilsenburka. Potom se tu vystřídalo ještě několik
majetníků a roku 1824 Tmaň připojena k Suchomastům.

Paměti královského města Berouna. Dle původních pramenů. Josef Vávra, c.k.
profesor, 1899. Tiskem Ant. Čisteckého v Berouně. – Nákladem Emanuela Hojky.
Beroun.
Z této knížky zacitujme pasáže bezprostředně věnované Tmani a jejímu okolí:
• Nejstarší zprávy o krajině Berounské.
Statky duchovenské do 13. století v krajině Berounské nemálo se rozmnožily.
Biskup pražský od roku 1170 držel Zdice, hrobu sv. Václava náležela ves Bykoš,
hrobu sv. Vojtěcha ves Trubín. Kapitule Svatovítské ves Lounín s podacím
kostelem na Tmani. V 13. století dostaly se Křížovníkům Řevnice, Dobřichovice,
Drahlovice, Suchomasty, Svinaře a Krupná, kdežto benediktiny u sv. Jiří v Praze
držely vsi Borek, Dušníky, Lety a obojí Mokropsy.
• Okolí města do roku 1419
Ves Tmaň měla několik poplužních dvorů, na nichž seděli vladykové z Tmaně.
Roku 1380 se jmenuje Albert z Tmaně, 1395 Markvart z Tmaně, 1413–1416
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•
•

Dobeš, Čeněk a Mikuláš z Tmaně, 1416 Dobšovi synové Jan a Bahúněk. Patronát
kostela v Tmani s dílem vsi náležel sakristanu kostela sv. Víta v Praze. Roku 1363
tu zemřel farář Všeslav, po něm tu byl kněz Svach z Chodcova, dále kněz Pašek
(zemřel 1380), Jan z Oltic; roku 1405 směnili své místo Oldřich farář Tmaňský
a Mikuláš děkan Karlštejnský; podobnou směnou stal se po knězi Janovi farářem
Tmaňským roku 1410 Vavřinec, prve farář v Ústí nad Labem, a po něm roku 1418
kněz Martin z Libině.
Blíže Tmaně se jmenuje rytířské sídlo Vesec, snad nynější víska Slavíky. Roku
1324 svědčil Martin z Vesce o ves Lounín, roku 1420 Slavimír z Vesce a na Borku.
Ves Borek roku 1228 dostala se pannám u sv. Jiří v Praze, ale v 14. století vešla
v držbu královskou, a zdejší tvrz a dvůr byly panstvím Vyšehradským, které do roku
1410 držel Bušek z Borku, 1414 bratři Slavnik a Otík z Borku, do roku 1420 Slavimír
z Vesce, po něm Jan a Mikuláš z Tmaně.
Město Beroun za bojů náboženských (1419–1471)
Z vůkolních statků duchovenských zapsal císař Sigmund Řevnice Buzkovi ze
Tmaně v 225 kopách.
Vnitřní poměry města v letech 1526–1618
Statek Tmaň po Oldřichu Karlovi ze Svárova drželi před rokem 1541 Václav a Karel
ze Svárova, do roku 1543 Jan Myška ze Žlunic, od něhož koupil Tmaň za 2250 kop
míšeňských Václav Vlček z Nehvizdek, po něm dědil roku 1554 Havel Trmal
z Toušic Tmaň tvrz, ves, dvůr poplužní a podací kostela sv. Jiří (k němuž se drželo
85 korců rolí a 20 provazců lesa), ves Málkovy a Slavíky (Vesec), dvůr v Louníně,
díly Koněprus a Měňan. Havel Trmal zemřel 1581, po něm dědil syn Václav (zemřel
1592) a téhož syn Zdeněk (zemřel 1619). Ves Lounín tehdy náležela kapitule
Pražské.
K roku 1606 čteme o rozepři obce Berounské s klášterem sv. Jana pod Skalou,
jehož opatem byl kněz Jan Chrysoston Kladrubský a převorem kněz Jiřík Šteyer.
Žalovali Berounští na rušení držby na svých pozemcích u Nižtice. Spor ten srovnali
úbrmani (smirčí) z obou stran volení. Šťastný Vamberský z Rohatec na Tmani
poručník, Jaroslav Otta z Losu na Hlažovicích, Karel Plot z Konařin na
Suchomastech, Jan Kalenda ze Statenic a Jakub Jílek ze Statenic rozsudkem dne
30. března 1606, jímž stanoveny řádné meze oboustranné držby.
O měšťanech Berounských zvěděli jsme s dostatek, že byli tuzí protestanté,
vyznávajíce konfesi českou, utvrzenou majestátem Rudolfa II. a porovnáním mezi
stavy roku 1609. S nimi zároveň smýšleli mnozí vůkolní páni a zemané, zejména
Jan Litvín z Říčan na Hořovicích, Jindřich Mathes hrabě z Thurnu na Karlštejně
purkrabí, Adam Pinta z Bukovan na Suchomastech, vladyky Ottové z Losu na
Komárově, Hlážovicích, Gdyčině a Staré Huti, Oldřich z Gersdorfu na Osově a
Skřipli i Zdeněk Trmal z Toušic na Tmani.
Statek Tmaň po Oldřichu Karlovi ze Svárova drželi před rokem 1541 Václav a Karel
ze Svárova, do roku 1543 Jan Myška ze Žlunic, od něhož koupil Tmaň za 2250 kop
míš. Václav Vlček z Nehvizdek; po něm dědil roku 1554 Havel Trmal z Toušic
Tmaň tvrz, ves, dvůr poplužní a podací kostela sv. Jiří (k němuž se drželo 85 korců
rolí a 20 provazců lesa), ves Málkovy a Slavíky (Vesec), dvůr v Louníně, díly
Koněprus a Měňan. Havel Trmal zemřel 1581, po něm dědil syn Václav (zemřel
1592) a téhož syn Zdeněk (zemřel 1619). Ves Lounín tehdy náležela kapitule
Pražské.
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Průběžná informace o projektu Tmaňská čítanka
Dlouhodobě je v naší obci zpracováván kronikářský projekt pod názvem Tmaňská čítanka,
jehož cílem je shromáždit následujícím pokolením maximum informací souvisejících
s historií Tmaně a Lounína. V době, kdy je psán tento příspěvek, tzn. konec září 2021 –
má Tmaňská čítanka třicet pět dílů představujících již více než sedmnáct tisíc stránek. A
ve chvíli , kdy čtete tyto řádky, je to s určitostí zase o něco více. Vzhledem k takovému
počtu stránek a k faktu, že celý projekt je neustále rozpracováván, neexistuje v tištěné
podobě, ale pouze na elektronickém nosiči s objemem více než 2,25 GB ve verzi Word.
Je to již nějakou dobu, kdy byl naposledy zveřejněn tento přehled o Tmaňské čítance. Od
té doby došlo nejen k významnému rozšíření objemu shromážděných informací, ale i
k částečné úpravě číselného sledu některých dílů. Přehled jednotlivých dílů s uvedením
počtu stránek k výše zmiňovanému datu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tmaňská čítanka I. díl – Těžba vápence;
Tmaňská čítanka II. díl – Volby, Duchoň, Plátěnka;
Tmaňská čítanka III. díl – Encyklopedie;
Tmaňská čítanka IV. díl – Berounsko, Berounský deník;
Tmaňská čítanka V. díl – Regionální tisk A–D;
Tmaňská čítanka VI. díl – Regionální tisk E–Ž;
Tmaňská čítanka VII. díl – Knihy o Tmani;
Tmaňská čítanka VIII. díl – Kapitoly z historie obce;
Tmaňská čítanka IX. díl – Zajímavosti;
Tmaňská čítanka X. díl – VZ ZO 1990–2021;
Tmaňská čítanka XI. díl – Školství ve Tmani;
Tmaňská čítanka XII. díl – Sport ve Tmani do roku 2019;
Tmaňská čítanka XIII. díl – Sport ve Tmani od roku 2020;
Tmaňská čítanka XIV. díl – SDH Tmaň a Lounín;
Tmaňská čítanka XV. díl – Volební období 1994–1998;
Tmaňská čítanka XVI. díl – Zemědělství ve Tmani;
Tmaňská čítanka XVII. díl – Církev katolická;
Tmaňská čítanka XVIII díl – CČSH;
Tmaňská čítanka XIX. díl – Matriky narozených;
Tmaňská čítanka XX. díl – Matriky oddaných;
Tmaňská čítanka XXI. díl – Matriky zemřelých;
Tmaňská čítanka XXII. díl – Lounín;
Tmaňská čítanka XXIII. díl – OBZOR 1974–1976;
Tmaňská čítanka XXIV. díl – OBZOR 1992–1995;
Tmaňská čítanka XXV. díl – OBZOR 1996–1998;
Tmaňská čítanka XXVI. díl – OBZOR 1999-2002;
Tmaňská čítanka XXVII. díl – OBZOR 2003-2006;
Tmaňská čítanka XXVIII. díl – OBZOR 2007-2011;
Tmaňská čítanka XXIX. díl – OBZOR 2012-2013;
Tmaňská čítanka XXX. díl – OBZOR 2014-2015;
Tmaňská čítanka XXXI. díl – OBZOR 2016-2018;
Tmaňská čítanka XXXII. díl – OBZOR 2019-202?;
Tmaňská čítanka XXXIII. díl – Rodokmeny Tmaň;
Tmaňská čítanka XXXIV. díl – Rodokmeny Lounín;
Tmaňská čítanka XXXV. díl – Kroniky obce 2012-15.

880 stran
660 stran
186 stran
615 stran
470 stran
603 stran
679 stran
543 stran
534 stran
828 stran
701 stran
688 stran
43 strany
454 stran
575 stran
353 stran
336 stran
372 stran
643 stran
310 stran
445 stran
132 stran
282 stran
357 stran
320 stran
519 stran
710 stran
891 stran
368 stran
520 stran
821 stran
154 stran
97 stran
285 stran
747 stran
autor Jaroslav Horáček
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. v římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v listopadu 2021 koná
v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 27. listopadu 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
Děkuje všem, kteří jste s námi prožili den Státního svátku 28.10. 2021 ve Sboru Jiřího
z Poděbrad ve Tmani i další krásné akce.
Život v NO CČSH ve Tmani:
V měsíci říjnu jsme společně prožili:
•
•
•
•
•

•
•
•

Rozloučení s panem Jiřím Kolmanem
Přednášku 11. 10. 2021 Jan Žižka a Husitství profesora Petra Čorneje s
úvodním slovem patriarchy CČSH Tomáše Butty ( velká slavnostní akce v
den výročí úmrtí vojevůdce Jana Žižky)
Dne 27. 10. 2021 rozloučení s Václavem Havlíčkem v Koněprusích
Dne 27. 10. 2021 účast na Lampiónovém průvodu pořádaném v předvečer
státního svátku Sborem dobrovolných hasičů s duchovním slovem při
pokládání věnce
Slavnostní bohoslužbu 28. 10. 2021 se svátostí křtu Dagmar Johanky
Žákové, kterou vykonala vikářka Růžena Adamová a spolusloužila farářka
Jana Šmardová Koulová, varhanní doprovod bratr Stanislav Dušek, hudební
vstupy člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu Štěpán Lauda
Výstavu Tomáš Garrique Masaryk a armáda – výstava trvá do 8. 11. 2021
(obsáhlá výstava zapůjčená Československou obcí legionářskou)
Dne 28. 10. 2021 uctění památky profesora Krbce na hřbitově i u pomníku I. a
II. světové války u ZŠ Tmaň za účasti předsedkyně Rady starších CČSH ve
Tmani Dity Laudové, zástupců Světlušek a NO CČSH ve Tmani
Dne 28. 10. 2021 pobožnost v kapli Mistra Petra z Koněprus spojenou s
tradičním lampiónovým průvodem obcí Koněprusy položením věnce u
pomníku a duchovním slovem– vikářka R. Adamová a farářka J. Šmardová
Koulová
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Děkujeme Anetě Špačkové, že se v den Státního svátku ujala hudebního vstupu v
obci Osov.
Bohoslužby listopad 2021:
pondělí 1. 11. 2021 od 16:00 – Bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé
Tmaň – Sbor Jiřího z Poděbrad
úterý 2. 11. 2021 od 16:00 - Bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé
Koněprusy - Kaple Mistra Petra z Koněprus (na hřbitově)
neděle 14. 11. 2021 v 16:00 – Bohoslužba
1. neděle ADVENTNÍ 28. 11. 2021 od 16:00 – Bohoslužba
Srdečně zveme všechny.
Bože, dej spočinutí klidné všem našim milým,
kteří se odebrali na věčnost.
Nám dopřej milou vzpomínku na ně a vědomí,
že jsou v těch nejlepších rukou. Světlo jejich lásky, kéž nás provází celým
naším životem.
Bože, děkujeme, že jsi nám dopřál jít část životní pouti společně.

Dětské centrum světlušky
Děkujeme všem dětem, které se účastnily kulturních akcí v obci Tmaň i ve
Sboru a pomohly připravit akci 28. září i 11. a 28. října. Děkujeme též, že si vybraly
výstavu Tomáš Garrique Masaryk a armáda a společnými silami ji nainstalovaly ve
Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské. Obci a pracovníkům OÚ
děkujeme za pomoc.
5. ročník obnoveného
MASOPUSTU ve Tmani
Děkujeme dětem z Dětského centra Světlušky za obnovení tradice Masopustů
ve Tmani. Reagujeme na minulý článek a uvádíme, že tato tradice byla v roce 2018
obnovena.
Děkujeme OÚ Tmaň za podporu této akce zajištěním hudebníků, děkujeme též
sousedům a Vám všem, kteří jste se zapojili v minulých ročnících a věříme, že nás
bude v příštím roce zase více
V roce 2022 se chystá již 5. ročník (v roce 2018, dne 4. února proběhl I. ročník,
do kterého se zapojilo cca 70 lidí a několik domů nachystalo báječné občerstvení pro
masky, hrála kapela TŘEHUSK a další ročníky též, nechyběla maska Masopusta a
průvod zahájil zástupce OÚ předáním vlády nad obcí. V roce 2021 se Masopust,
bohužel kvůli covidu, přesunul jen do online prostoru, ale proběhl). Těšíme se, že to
příští rok vyjde a zapojí se i další organizace a sousedé. Již dnes můžete vymýšlet,
jakou maskou překvapíte.
Předběžný termín: sobota 19. 2. 2022 od 14:00 – kapela Třehusk
autor Jana Šmardová
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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
Ve druhém říjnovém týdnu se na naší škole uskutečnily třídní schůzky v jednotlivých
třídách. Musela být dodržena důležitá hygienická opatření, se kterými byli rodiče
předem seznámeni prostřednictvím emailu.
V průběhu měsíce října se ve všech třídách výtvarničilo, aby se chodby i třídy
vyzdobily podzimně. Barevný podzim všechny láká nejen k procházkám a pozorování
změn v přírodě, ale také v hodinách výtvarné výchovy k jeho zachycení na papír.
Dětem se jejich práce velice zdařily.
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V říjnu se na naší škole uskutečnil školní projekt zaměřený na hudební výchovu
„Muzikoterapie pomáhá“. Je zaměřena na experimentování s hudbou a vyzkoušení si
různých hudebních nástrojů, např. Orffovy nástroje, různé druhy bubnů, xylofon apod.;
na hudební styly a žánry; spojení hudby a pohybu; improvizaci a dramatizaci běžných
životních situací. Tohoto projektu se zatím zúčastnily tři třídy, které si ho moc užily a
všem se velice líbil. Projekt bude pokračovat až do prosince, aby se do něho mohly
zapojit i zbývající třídy. Velké poděkování patří paní Janě Vackové, která tento projekt
na naší škole realizuje.
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V pátek 22. října se ve škole uskutečnilo nabídkové fotografování všech dětí
s podzimní tematikou.
V neděli 24. října měla v Kulturním domě ve Tmani koncert Aneta Špačková,
kterou doprovázely i děti z naší školy. V průběhu měsíce pilně s Anetkou nacvičovaly
zpěv vybraných písniček.
Koncem měsíce se ve školní družině radostně pracovalo a chystalo na
Halloween. Děti dlabaly dýně, kreslily obrázky a vyráběly různé dekorace, kterými si
nakonec vyzdobily třídy a chodbu.
Ve středu 27. října se uskutečnil lampionový průvod obcí, který pro děti i ostatní
obyvatele Tmaně a okolí připravil Sbor dobrovolných hasičů Tmaň. Všichni se na něj
moc těšili a hlavně si přichystali velice pěkné lampiony. Lampionový průvod se opravdu
povedl a všichni zúčastnění si ho moc užili. Škoda jen, že trasa nebyla delší.
Ve středu 27. října a v pátek 29. října si všechny děti užívaly podzimní prázdniny.
autor Marcela Závorová

Mateřská škola
I v říjnu jsme se vhledem ke slunečnému počasí snažili trávit co nejvíce času
s dětmi venku. Využívali jsme přitom nové obecní hřiště, chodili do lesa, na louku…

A když nejsme zrovna venku, tak si hrajeme a učíme se o plodech na zahradě,
na poli i v lese. A z jablíček jsme dokázali upéct i výborný koláč, na kterém si pak
pochutnala celá školka.
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Na děti tento měsíc čekala hudební pohádka Šuplička a Krupičník, kterou pro
děti připravilo Duo Gábina a Katka. Příběh o dvou skřítcích se dětem moc líbil.

Na konci měsíce jsme se pustili ve všech třídách do dlabání dýňových strašáčků,
protože se blížil Halloween a s ním náš tradiční Halloweenský karneval. Celá školka
se proměnila ve strašidelný hrad plný světýlek, svíček s LED žárovkami, netopýrů,
duchů a dýňových strašáčků. A karneval jsme si všichni moc užili!!!

Kolektiv MŠ Tmaň
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KULTURA
Rekonstrukce restaurace ve Tmani je prakticky dokončena…

Zastupitelstvo obce Tmaň tak na svém posledním VZZO v loňském roce
jednohlasně odsouhlasilo Usnesením č.24/2020 Zámysl provedení rekonstrukce
restaurace a souvisejících prostor v Kulturním domě ve Tmani. V závěru loňského roku
tak započaly první kroky tohoto záměru, které byly nyní, po deseti měsících práce,
zdárně dokončeny.
Rekonstrukce, kterou si tento 55 let starý objekt již nesporně zasloužil,
nespočívala jen v „kosmetickém“ převleku restauračního sálu, ale naopak
v kompletním zásahu do všech rozvodů a sítí, které již nesplňovaly normy a nároky
provozu restauračního zařízení.
Po nich následovala usilovná spolupráce s projektanty i s odborníky v oblasti
gastronomie, kteří postupně vytvořili na papíře představu toho, jak by mělo nové
restaurační zařízení v obci naší velikosti vypadat.
Výsledkem je moderní kuchyně, splňující ta nejpřísnější kritéria restauračního
zařízení, moderní sál s retro prvky i historickými fotografiemi z naší obce a samostatný
salónek pro 22 osob, pro konání soukromých akcí, oslav či pracovních jednání.
Podařilo se nám tak obnovit poslední funkční restauraci v obci i v blízkém okolí
a nezbývá než doufat, že bude sloužit co nejširšímu spektru návštěvníků.
Rádi bychom, aby mezi těmito návštěvníky byly také rodiny s dětmi, proto na
ty nejmenší, čeká v salónku dětský kout, ke kterému máme v plánu do zahájení letní
sezóny dobudovat zázemí se zahradními dětskými hracími prvky, jenž by měly vyrůst
ve svahu u venkovního restauračního posezení.
Nezbývá než věřit, že si cestu do této restaurace najde občas každý z vás a že
bude plnit svoji funkci komunitního centra, stejně jako tomu bývalo v dávných dobách,
kdy ještě většina z nás netrávila večery doma u televize či počítače, ale s přáteli u
jednoho stolu…
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2020

16

2021

17
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SPORT
Šnůra porážek se nepříjemně natahuje…
Náš fotbalový tým mužů figuroval koncem září, po sedmi odehraných kolech
III.třídy OFS Beroun, na pátém místě tabulky, což jistě nebylo na nováčka této soutěže
špatný výsledek. Zbytečně ztracené body v domácím prostředí dokázal tým nahradit
suverénními výhrami na půdách soupeřů a tak bilance pouhých šesti obdržených
branek sváděla k optimismu i k pocitu, že naše obrana bude patřit k těm lepším mezi
čtrnácti týmy.
O to bolestivější bylo procitnutí v měsíci říjnu, kdy přišla série čtyř porážek,
navíc bez jediné vstřelené branky na naší straně. Celkové skóre z měsíce října (0:11),
je tak více než alarmující a z klidného středu tabulky se pozvolna posouváme
k sestupovým vodám. Neomlouvá nás ani fakt, že se jednalo většinou o týmy bojující
o čelo tabulky (Podluhy 0:1, Hýskov 0:4, Osek 0:4, Hudlice 0:2). Příslibem lepších
zítřků může být snad jen výkon v posledním kole, kdy jsme suverénně vedoucímu týmu
soutěže Hudlicím, byly chvílemi více než rovnocenným soupeřem. Zda se jednalo o
oprávněný optimismus, ukáže již tuto sobotu naše utkání v Hostomicích.
Jedinými, kdo nám tak nyní dělají fotbalovou radost, jsou naše žákovské týmy,
které jsou zápas od zápasu lepší a perfektní práce trenérů již přináší své ovoce
v podobě prvních vítězství.
Tabulka soutěže mužů po kompletních 11ti kolech:
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2021 zajišťovány na Berounsku
a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

6.-7.11.2021

Dr. Sozieva Zalina
Beroun, Havlíčkova 1732/3
Dr. Srpová Marcela
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
Dr. Svobodová Eliška
Komárov, ordinace v Buzuluku
Dr. Šedivá Štěpánka
Beroun, Havlíčkova 20
Dr. Šlesingerová Iva
Beroun, Tř. Politických vězňů 40

727 836 818

13.-14.11.2021
17.11.2021
20.-21.11.2021
27.-28.11.2021

311 512 119
311 572 389
311 611 241
311 746 372

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v listopadu 2021: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – 9:00-16:00
hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, v neděli zavřeno, ve středu dne 17. listopadu 2021 –
státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii – zavřeno.
Prodejní doba v prosinci 2021:
o Prodej krmiva: pondělí až středa – zavřeno, čtvrtek + pátek 9:00-16:00
hodin, sobota + neděle zavřeno. Od 18. prosince 2021 do 6. ledna 2022
zavřeno.
o Prodej vánočních stromků a vánočního zboží na plantáži u rybníka směr
Chodouň bude od pátku 3. prosince 2021 do čtvrtka 23. prosince 2021 od
8:30 hodin do 16:00 hodin každý den včetně víkendů.
•

•

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.
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. listopadu 2021
Cena výtisku – 5 Kč,-
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