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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
příchod nového roku se vždy nesl nejen ve znamení mnohých novoročních
předsevzetí, ale zde ve Tmani i ve znamení zimní plesové sezóny. Jeho první
vlaštovkou byl vždy všemi očekávaný „Myslivecký bál“, který především pro svoji
bohatou tombolu, byl velikým lákadlem pro tanečníky (a samozřejmě i netanečníky) ze
širokého okolí. Po něm, v měsíci únoru, následoval neméně populární bál „Hasičský“,
jehož tradice sahá do dávné historie obce. V březnu jsme se mohli těšit na trochu
svátečnější podobu „Dobročinného plesu“, jehož výtěžek putoval pro potřeby naší
školy. Pro ty, kteří měli i tak „tmaňského bálování“ stále ještě málo, jsme v posledních
letech připravili na duben, ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou, „Maškarní bál
sportovců“. Píši tyto řádky jako tichou nostalgickou vzpomínku na tyto „taneční“ časy,
protože vše nasvědčuje tomu, že ani v letošním roce, stejně jako tomu bylo loni,
nebudeme moci tyto akce pořádat. Důvod je stále stejný a není třeba ho zde zmiňovat...
Za sebe mohu slíbit
jediné, že jak toto období
omezení a opatření skončí,
pokusíme se co nejrychleji opět
oživit kulturní dění v obci a to i
za cenu toho, že se některé
z těchto
plesů
uskuteční
v netradičním jarním či letním
termínu. Rádi bychom kromě
zmíněných bálů vrátili do
Kulturního domu ve Tmani
nejen koncerty, podobné tomu
povedenému
podzimnímu
Anetky Špačkové, ale i občasné
promítání filmů nebo divadelní
představení, ke kterému se
přímo
pódium
našeho
kulturního domu nabízí.
Jsem stále optimistou a
proto věřím, že doba, kdy vás
zde v Obzoru budeme zvát na
kulturní
akce
konané
v
naší obci, nastane již velmi
brzy. Do té doby vám přeji do
roku 2022 ještě jednou pevné
zdraví a mnoho úspěchů
v osobním životě.
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 (9)
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 705 stránek textu s odkazem na více než
120 knižních titulů. Čtenáři OBZORU se budou moci postupně seznámit v abecedním
pořadí se základními informacemi o některých knižních titulech.
……………………….
Sté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Tmaň 1904–2004. Vydal v roce
2004 Sbor dobrovolných hasičů Tmaň k 100. výročí založení SDH Tmaň a 91. výročí
založení SDH Lounín.
Obsah:
• Požární ochrana na konci 19. a začátku 20. století v Čechách a souvislosti založení
Sboru dobrovolných hasičů ve Tmani – autor Jaroslav Horáček.
• Sbor dobrovolných hasičů Tmaně – autor František Zach.
• Sbor dobrovolných hasičů Lounín – autor František Zach.
Strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Českého krasu.
V Edici strategických dokumentů pro udržitelný rozvoj Českého krasu byla vydána
v roce 2006 Společnosti rozvoj Českého krasu, o.s., Karlštejn, za finanční podpory
Středočeského kraje z prostředků projektu „Posílení kapacity místních regionálních
orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“, Opatření 3.3.
Společného regionálního operačního programu, nákladem 300 kusů velmi zajímavá
publikace „Strategický plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu“. Na 29 stranách
jsou zpracovány strategické cíle a prostředky k jejich dosažení v rozvoji cestovního
ruchu v regionu Českého krasu:
1. usměrnění návštěvnosti a dalšího rozvoje cestovního ruchu v území;
2. vybudování fungujícího informačního servisu pro návštěvníky regionu a účinná
propagace v oblasti cestovního ruchu;
3. rozvoj venkovských forem turistického ruchu;
4. zvyšování odbornosti lidských zdrojů a kapacit.
Zpracování strategie zajistila Agentura Koniklec v roce 2002 za podpory Nadace
Partnerství. Před nastávající turistickou sezónou je to nanejvýše zajímavé téma, které
dává mnohým diskusím na laické úrovni zcela jiný rozměr, neboť upozorňuje nejenom
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na klady, které s sebou přináší rozvoj cestovního ruchu, ale současně i přesně a
nedvojsmyslně definuje rizika a citlivá úskalí s tím spojená.

Středočeský kraj. Vítejte!
ISBN 80-86408-13-2, copyright Blanka Langerová, 2005, AČR Alfa s.r.o.,
nakladatelství a vydavatelství, 2005.
Strana 223:
Horní polovina stránky:
Obec Tmaň.
V západní části Českého krasu u Berouna nás stejně jako malíře Mikoláše Alše upoutá
obec s barokním zámkem, kostelem sv. Jiří a chráněnou planinou Kotýz a
Koněpruskými jeskyněmi v okolí. Místní Galerie Čerťák nabízí výstavy umělecké
fotografie.
V knize je každý text uváděn v české, anglické a německé jazykové verzi.
Doplněno fotografií kostela sv. Jiří a znakem obce.
Spodní polovina stránky:
Vápenec ze Tmaně.
V okolí Tmaně na Berounsku se těží vápenec již tisíc let. Významný rozvoj těžby nastal
za vlády Karla IV. Počátek průmyslového dobývání v 19. století souvisí se založením
hutí v Králově Dvoře a dokumentují jej četné lomy v oblasti vrchu Kobyla a Zlatý kůň.
V současnosti je těžba vápence soustředěna do Velkolomu Čertovy schody. Vytěžený
prostor je následně rekultivován a začleňován zpět do krajiny. V jeho západní části
vznikne v budoucnu geologický park. Přilehlou vápenku vlastní společnost Lhoist.
Logo: Vápenka Čertovy schody a.s.
Doplněno fotografií na roztěžené partie Velkolomu Čertovy schody a.s.
STUDIE – Křesťanská akademie, Řím – číslo 7 – 1961.
PhDr. Fil.dr h.c. Emil Walter:
Ke jménům Tunna a Gommon v českých legendách a kronikách.
Odborná studie věnovaná vrahům sv. Ludmily Tunnovi a Gommonovi.
V tomto svazku Tmaňské čítanky je celý text toto studie, jež má 29 stránek.
Svatá Hora v Příbrami.
Soukromým nákladem vyšla v roce 2015 v českém překladu v knižní podobě
disertační práce P. Krzysztofa Drzazgy nazvaná Svatá Hora – Mariánský kult a
pastorace v poutním místě Svatá Hora 1 . Autor – P. Krzysztof Drazga je polský
misionářský kněz, který byl přes tři roky farářem v Římskokatolické farnosti Žebrák,
kam spadá i Tmaň.
Práce je rozdělena na čtyři části. Při využití pramenů se autor pokusil chronologicky
seřadit události spojené s děním v poutním místě a nabízí rozdělení na určité etapy.
První kapitola se jmenuje Vývoj mariánského kultu Matky Boží na Svaté Hoře do roku
1647. V druhé kapitole Vliv řeholního řádu jezuitů na rozkvět svatohorského poutního
Svata Hora – kult maryjny i działalność duszpasterska w sanktuarium na Svatej Horze, vydalo
nakladatelství Wydawnictwo POLIHYMNIA sp. z o. o., Lublin – Polsko, v roce 2012. Do češtiny přeložil
Horáček Jaroslav.
1
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místa v letech 1647-1773 jsou informace o působení jezuitů v poutním místě. Třetí
kapitola Svatá Hora v letech 1773–1989 je rozdělena na tři podkapitoly. Seznamuje
s prací farních kněží na Svaté Hoře v letech 1773–1861, působení redemptoristů
v poutním místě v letech 1861–1950 a pastoraci v letech komunistického
pronásledování v letech 1950–1989. Čtvrtá kapitola se jmenuje Svatá Hora po pádu
komunizmu 1900–2009 a představuje poutní místo, které bylo vrácené do péče
redemptoristů. Toto byla pasáž z úvodního slova autora a dostáváme se k otázce kde
hledat spojení příbramské Svaté Hory s Tmaní. P. Krzysztof Drzazga pečlivě
prostudoval záznamy v kronikách na Svaté Hoře a uvádí vedle historických souvislostí
také každoroční přehled o poutích konaných do tohoto poutního místa – farnost odkud
poutníci přišli, datum konání poutě a počet účastníků. A právě v tomto přehledu se
dovídáme velmi zajímavé údaje o poutích konaných na Svatou Horu z naší obce a
jejího nejbližšího okolí. Zde jsou tři příklady vypovídající o církevním životě na začátku
dvacátého století:
• Od 19. do 26. května 1910 celkem 100 osob z farnosti Borek – Suchomasty.
• Od 1. do 8. června 1911 to bylo 500 účastníků ze Zdic a Tmaně.
• Od 2. do 9. června 1912 přišlo na Svatou Horu 100 poutníků z Tmaně.
Tmaň, autorka Markéta Vysloužilová, vydalo Vydavatelství MAROLI v září 2010 u
příležitosti oslav 840 let od první písemné zmínky o Tmani.
Reprezentační publikace s bohatou fotodokumentací poprvé nabízející v knižní
podobě minulost i současnost naší obce je dobře známá v naší obci, a zcela určitě se
nachází v mnoha tmaňských domácnostech.
Tmaň a Berounsko z nebe.
1. vydání, 02/2021.
Vydavatel: CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika.
Autoři: Bc. Jaromír Vonka, Radka Srněnská a CBS Glying Team.
Grafická úprava: Bc. Radka Fůsková.
Tisk GRASPO CZ, a.s. Zlín.
Vydáno v nákladu 4 400 kusů.
Zatím poslední publikace věnovaná Tmani.
Tmaň a její významná výročí v roce 1984. Vydal Místní národní výbor ve Tmani
k 40. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou, k 40. výročí činnosti
národních výborů a k památným regionálním výročím obce Tmaň v roce 1984.
K tisku připravil František Zach, fotografie Pavel Klika. Povoleno odborem kultury
Okresního národního výboru Beroun čj. 1716/84 ze dne 19. 7. 1984.
Velká encyklopedie měst a obcí České republiky.
Vydáno: 2001, Arbor, Knižní klub. Počet stran: 992. Vazba pevná.
Strana 611:
Tmaň.
• Okres: Beroun, kraj Středočeský.
• Obec Tmaň leží na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras,
v blízkosti krajinných výtvorů Koněpruské jeskyně a Kotýz. K obci patří osady
Lounín (dříve samostatná obec), Havlíčkův Mlýn, Slavíky a hájovny u Křižatek.
• První historický dokument, nepřihlížíme-li k nejistým kronikářům, pochází z archivu
kapituly pražské z roku 1315. De tohoto dokumentu již v té době stál ve Tmani
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kostel a východní část obce patřila církvi. Západní části dominovala tvrz s dvorcem,
proti tvrzi za rybníkem několik statků bohatších poddaných. Třináct náhrobních
kamenů v kostele sv. Jiří připomíná dlouholetou vládu rytířů Trmalů z Toušic a na
Tmani. Jejich majetek byl roku 1622 zkonfiskován za aktivní účast
v protihabsburském odboji. V 16. století byla původní tvrz přebudována na
renesanční zámeček, přičemž byl alespoň částečně převzata původní gotická
stavba.
Popis znaku: V štítě polceném modro-červeně stříbrný zúžený kůl, vpravo tři
červené květy o šesti okvětních lístcích a se zlatými semeníky, každý na stonku
s dvěma listy, vše zelené, vynikající ze zlaté vázy s uchy, vlevo dva zkřížené
lamačské špičáky na zlatých násadách.
Pamětihodnosti: V obci jsou dva kostely, kostel sv. Jiří církve římskokatolické ze
14. století a sbor církve československé husitské z roku 1925, u rybníka sousoší –
kříž z roku 1899 s barokními sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince.
Současnost: Počet obyvatel 857. Starosta – Antonín Plátěnka, místostarosta –
Stanislav Duchoň, členové rady – Vladislav Tysl, Josef Sakáč, Václav Macourek,
členové zastupitelstva – Dana Karmazínová, Hana Klasová, Marie Křivohlavá,
Jana Štětková, Zdeněk Glaesner, Jindřich Haas, Josef Ježek, Pavel Pavlásek,
Vlastimil Piskáček, Václav Zykán. Kronikář – Jaroslav Horáček.
Obec Tmaň včetně osady Lounín, ač malá počtem obyvatel, má v současnosti
všechny inženýrské sítě, tj. vodovod, kanalizaci, plynovod a telefonní kabely
uloženy pod vozovkami, pouze elektřina je dosud na sloupech. Vozovky jsou v celé
obci, včetně osady Lounín, bezprašné. Ve Slavíkách bylo topení řešeno nádržemi
propan-butanu, plynofikace Havlíčkova Mlýna je projektově připravena. V obci je
pětitřídní škola založená roku 1884 a již předtím se ve Tmani vyučovalo v bytě
učitele. Budova je ovšem přestavěna, je k ní přistavena tělocvična využívaná nejen
školou, ale i občany ze širokého okolí. V současné době je zřizována v budově
školy půdní vestavba pro účely družiny a se dvěma byty pro personál školy. V obci
je sbor dobrovolných hasičů, který se připravuje na oslavy stého výročí založení,
Myslivecké sdružení HORA Tmaň, Tělovýchovná jednota Vápenka Čertovy
schody, jejíž oddíly mužů, dorostu a žáků hrají okresní soutěž. Budova 25 staré
ubytovny se přestavuje na 57 bytových jednotek, jejich dokončení je připraveno na
červenec roku 2001. Také kostel sv. Jiří na východní straně obce dostává
v současnosti nový kabát. Při příležitosti opravy kostela byla opravena i hřbitovní
zeď a věž kostela opatřena věžními hodinami.
Osobnosti: Mikoláš Aleš (1852-1913) – český malíř, kreslíř a ilustrátor, Tmaň
navštívil čtyřikrát v letech 1909-1912 na pozvání vdovy po tmaňském velkostatkáři
a majiteli zámečku Emmy Noltschové, dochovala se řada kreseb z jeho pobytu ve
Tmani. František Skalla (1807-1875) – cukrovarník, zakladatel cukrovaru ve
Zdicích, majitel statku na Louníně, pochován na hřbitově ve Tmani. Otylie SpurnáDeylová – původem z Lounína, česká herečka, vnučka Františka Skally, manželka
herce Národního divadla Rudolfa Deyla staršího.
Významné firmy: Vápenka Čertovy schody, akciová společnost – výrobce vápna,
vápenců, vápenných výrobků (hydrát, kusové vápno) a kusových a mletých
vápenců využívaných především při ochraně životního prostředí, úpravě vody,
v chemickém průmyslu a ve stavebnictví. Velkolom Čertovy schody, akciová
společnost – těžební společnost zajišťující těžbu vápence pro akciovou společnost
Vápenka Čertovy schody.
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Vodní mlýny v Čechách I. – Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko,
Slánsko, Mělnicko, Brandýsko a Mladoboleslavsko, Josef Klempera,
Nakladatelství LIBRI, Praha 2000.
Havlíčkův mlýn.
Mlýn zvaný podle mlynářského roku Havlíčků je na Suchomastském potoce u Tmaně
na Berounsku a podle Havlíčkova mlýna je také pojmenována celá místní osada. Je
v romantickém údolí pod masivem vápencových skal s historickým Kotysem a
Koněpruskými jeskyněmi.
V 19. století na něm hospodařil mlynářský rod Dvorských, který byl do roku 1850 ještě
povinován robotou vůči vrchnosti.
Podle kupní smlouvy ze dne 18. srpna 1906 mlýn čp. 38 od Marie Dvorské koupil
mlynář Josef Havlíček, mlynářský ze Sytové u Jilemnice, s chotí Karolinou, za 20 400
tehdejších korun. V té době měl mlýn dvě vodní kola.
Mlynář Josef Havlíček později původní dvě mlýnská kola na svrchní vodu nahradil
pouze jedním – zato o průměru 5 m – rovněž na svrchní vodu. Tak tomu bylo až do
roku 1938. Pak mlýnské kolo bylo nahrazeno Bánkiho2 akční turbínou, která pracovala
až do roku 1960 a byla jediným zdrojem výroby elektrického proudu a osvětlení mlýna.
V roce 1908 při velké povodni bylo celé údolí i s mlýnem plod vodou a Havlíčkovi se
museli zachránit před přívalem vody v patře mlýnské stodoly.
V roce 1911 hořejší část mlýna vyhořela. Byla tenkrát kryta dřevem a lepenkou. Oheň
vznikl od svíčky, kterou mládek zapomněl zhasnout.
Mlýn musel být proto opraven, ale oprava byla příliš nákladná a mlynář Havlíček se
zadlužil a stavbu nemohl dokončit. Teprve když jeho syn získal peníze prodejem
továrny na hrací automaty v Trutnově, zaplatil mlynář Havlíček dluhy a mlýn dostavěl
do současné podoby.
V roce 1913 mlýn převzali manželé Josef a Zdeňka Havlíčkovi. V době první světové
války byli příkladem svého stavu a nešetřili pomocí, aby zmírnili nedostatek a hlad
lidem ze širokého okolí.
V roce 1922 postihla Havlíčkův mlýn v létě další povodeň. Ta zaplavila celý spodek
mlýna i obytné místnosti. Byla při tom zničena regulace hráze, stavidla i zásoby obilí
ve mlýně skladované.
V roce 1930 mlynář Josef Havlíček zemřel a mlýn vedla vdova Zdeňka Havlíčková až
do roku 1949, kdy mlýn převzal syn Jiří Havlíček s manželkou Karolinou.
Rovněž za druhé světové války byl Havlíčkův mlýn otevřen všem strádajícím a přispěl
ke zmírnění nedostatku potravin pro celé široké okolí.
V roce 1951 byl mlýn tehdejším režimem znárodněn a jeho provoz zastaven. Roku
1960 přešel mlýn pod správu Jednotného zemědělského družstva Bykoš. V té době
se ve mlýně šrotovalo a obilí se tu skladovalo až do roku 1989. v té době byl mlýn
vrácen původnímu majiteli Jiřímu Havlíčkovi. Bylo zapotřebí dát mlýn a celé zařízení
do pořádku, aby se tu začalo zase šrotovat. V roce 1995 však postihla mlýn další
povodeň.
Nyní se v Havlíčkově mlýně u Tmaně zpracovává výroba krmivových směsí.
autor Jaroslav Horáček

Bánkiho turbína je jednoduchá, akční, rovnotlaká radiální vodní turbína s dvojnásobným průtokem.
Zvláštností je, že lopatky oběžného kola jsou obtékány ve dvou směrech. Oběžné kolo Bánkiho turbíny
je tvořeno dvěma kruhovými deskami, mezi nimiž jsou jednoduché lopatky (připomíná mlýnské kolo).
2
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v lednu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci
– 22. ledna 2022 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
Štědrý den se ve Sboru Jiřího z Poděbrad rozzářil ve 14:00 Betlémským
Světlem.
Tradiční půlnoční Bohoslužba ve 24:00 s varhanním doprovodem bratra
Václava Sutra a houslovými sóly člena Symfonického orchestru ČR Štěpána Laudy i
kytarovým doprovodem předsedkyně Rady starších Dity Laudové byla opět nádherná
a naplněná vděčností za společnou chvíli a duchovní dotek Světla a Lásky.
Po tradiční písni z 15. století „Narodil se Kristus Pán“ se na závěr pobožnosti
ještě Sborem rozezněla v tento den netradičně píseň „Aby nás Pán Bůh miloval“, která
se zde zpívá při slavnostních Bohoslužbách.
Až potom jsme si mohli popřát vzájemně jen to nejlepší a spokojeně se rozloučit.

Z dění ve Sboru
CČSH ve Tmani děkuje mnohokrát Obecnímu úřadu ve Tmani za poskytnutí
dotace ve výši 108.000,- na III. etapu repase oken v modlitebně Sboru Jiřího z
Poděbrad pro rok 2021.
Děkujeme Ministerstvu kultury ČR za poskytnutí dotace 168.000,- pro rok 2021
i za poskytnutí dotací v letech minulých.
Děkujeme též Pražské diecézi CČSH za zajištění spolufinancování I. a II. etapy
repase oken ve Sboru. Děkujeme památkářům za skvělou spolupráci.
Děkujeme Vám všem za podporu a těšíme se na setkávání s Vámi v kulturní
památce, která se postupně obnovuje.
Děkujeme firmě Miloslava Stelšovského za odbornou kvalitní práci.
Děkujeme pracovníkům OÚ Tmaň a SDH za pomoc i spolupráci.
Děkujeme obcím Koněprusy a Chodouň za spolupráci s CČSH ve Tmani.
Těšíme se na nové výzvy v roce 2022.
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2022
Náboženská obec CČSH ve Tmani se pokusí i v roce 2022 získat dotaci na IV.
etapu repase pro dokončení oken v celé modlitebně.
Vzhledem ke zvýšení všech cen byla odložena oprava kněžiště v havarijním
stavu a veškeré finance byly vynaloženy na opravu oken. Až po celkovém dokončení
oken se může přikročit k řešení fasády.
Bohoslužby leden 2022:
Dne 1. 1. 2022 sobota v 15:00 hodin
Dne 9. 1. 2022 neděle v 16:00 hodin
Dne 23. 1. 2022 neděle v 16:00 hodin
Srdečně zveme všechny
(všechny Bohoslužby se konají při dodržení daných hygienických opatření)
Rekonstrukci kulturní památky můžete podpořit na účtu u Fio Banky :
290 117 55 79/ 2010 . Děkujeme za jakýkoliv dar.
„Krásný vstup do Nového roku a hojnost Božího požehnání nechť Vás všechny
provází každý den.
Bůh s Vámi.“
Farářka Jana Šmardová Koulová

Dětské centrum světlušky
Děkuji Vám milé Světlušky za mikulášskou výpravu, dvě prosincová setkání u
ohně, která byla neopakovatelná. Nejen opékání buřtů, zdobení vánočního stromu ve
Sboru (děkujeme za překrásný dar ze zahradnictví od pana Šimka), ale i společná
vyprávění a těšení se na Štědrý den a radost z toho, že máme jeden druhého, nás
naladila vánočně. Světlo zaplanulo nejen v očích, ale i v našem nitru.
A na Kevinovu otázku: „Budou Světlušky v roce 2022?“ odpovídám: „Budou!“ : )
Těším se na Vás ve čtvrtek 6. 1. 2022 v 15:00 hodin před Sborem Jiřího z Poděbrad
ve Tmani.
Aktivity v Dětském centru Světlušky můžete podpořit příspěvkem na účet
u Fio Banky : 210 117 55 89/ 2010
Děkujeme za Vaši podporu.
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
Začátkem prosince jsme se konečně dočkali bohaté sněhové nadílky. Paní
ZIMA nám nadělila spousty sněhu, kterého si mohli užívat všichni žáci nejen na
hodinách tělesné výchovy, ale také odpoledne ve školní družině. Děti si užívaly stavění
sněhuláků na školní zahradě a spousty legrace se sněhem.
Letošního Mikuláše jsme si připomněli pouze výrobou postaviček Mikuláše,
čerta, anděla a také různými básničkami, které by děti recitovaly, kdyby se mohly tyto
postavy ve škole objevit. V každé třídě děti dostaly jako nadílku čokoládové adventní
kalendáře.
V rámci polytechnické výchovy se ve všech třídách vytvářela vánoční přáníčka,
vyráběly se ozdobičky na stromeček ze slaného těsta, které se nepeče a také drobné
dárky pro své nejbližší. Největší radost měli určitě rodiče dětí z první třídy, které jim
vyrobily pod stromeček „Knížku prvňáčka“, kde předvedly, co všechno už zvládly za
několik měsíců ve škole a jak jsou šikovní.
Adventní čas si každá třída užívala jinak. Společné pro všechny bylo povídání
si o vánočních zvycích a tradicích, některé si mohly děti i vyzkoušet. Také jsme si
povídali o Vánocích, jak se slavily dříve a jaké dárky dostávaly děti v porovnání
s dnešními dárky a přáními.
Ve středu 22. prosince zavládla v celé škole vánoční atmosféra. Po celé škole
se nesla vůně františků a v každé třídě si tento poslední den užívali po svém. Děti si
nadělovaly mezi sebou drobné dárky, zpívaly se vánoční koledy, hrály se společenské
nebo stolní hry a také se ochutnávalo vánoční cukroví, které si děti donesly z domova.
Nakonec všechny děti obdržely jako drobný dárek reflexní přívěšek ve tvaru Smajlíka.
Byl to dárek na podporu bezpečnosti dětí – VIDĚT A BÝT VIDĚN je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích. Všichni si poslední den ve škole moc užili.
Během vánočních prázdnin se v nové učebně, která vznikla v prostorách
tělocvičny, pilně pracovalo. Lepily se zde desky na odhlučnění této místnosti.
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V novém roce 2022 přejeme všem hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.
Zaměstnanci ZŠ Tmaň
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Mateřská škola
Závěr roku v mateřské škole
V předvánočním čase nás ve školce navštívil svatý Mikuláš a společnost mu
dělali čert s andělem. Všechny děti přednesly básničku nebo Mikuláši zazpívaly, a
odměnou jim byla malá sladkost a velká pochvala.

Ve III. třídě děti vykrajovaly, zdobily a pekly perníčky. Myslely i na zvířátka v lese a
tak se vypravily ke krmelci se spoustou dobrot, aby zvířátkům v zimě přilepšily.
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Ve II. třídě se děti učily o lidském těle – z čeho se skládá a jak co funguje.
Nejvíce děti zajímaly kosti.

Ale ze všeho nejvíce se děti těšily, až do školky přijde Ježíšek…a on přišel…

Dárečky si děti rozbalily, hned si s nimi začaly hrát, a oslavily Vánoce dětským
šampaňským a cukrovím od maminek a babiček.
Ve školce jsme se na závěr roku rozloučili Vánoční besídkou, kterou jsme letos
netradičně nahráli jako videozáznam, a o Štědrém dnu dopoledne ho Ježíšek rozeslal
rodičům.
Děkujeme za krásné reakce.
Přejeme všem v novém roce 2022 hodně zdraví a štěstí!
Kolektiv MŠ Tmaň
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POŠTA TMAŇ
Bohužel i nadále jsme z důvodu dlouhodobé nemoci nuceni řešit provoz pošty
našimi zaměstnanci obce, v omezeném provozu.
Věříme, že tento omezený provoz je pro vás jednodušším řešením, než
varianta, kdy by byla pobočka uzavřena a vy jste museli pro své zásilky jezdit na
Českou poštou, určenou náhradní pobočku.
Naší kolegyni přejeme brzké uzdravení a těšíme se na její návrat do
zaměstnání.
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RESTAURACE A HOSPŮDKY V DOBĚ COVIDOVÉ
Jedním z negativních jevů dnešní doby covidové, je postupný
zánik restaurací a hospůdek v městech a především v malých
obcích…
Při první vlně zkrachovalo zhruba 10% podniků, teď to může
být podle odhadů odborníků až dalších 40%...
Dohromady by se tedy dalo říci, že koronavirovou pandemii
neustojí polovina podniků v České republice...

I JEDNO JÍDLO TÝDNĚ, NA KTERÉ K NÁM ZAJDETE NEBO
SI HO VYZVEDNETE ČI SI HO OD NÁS NECHÁTE PŘIVÉZT, NÁM MOC
POMŮŽE PŘEKONAT TOTO KRITICKÉ OBDOBÍ…

Na jaře se pak na Vás budeme všichni těšit i s novým
venkovním posezením, včetně zázemí pro Vaše děti…
16

RESTAURACE KULTURÁK
Naše nově otevřená restaurace „Kulturák“ se snaží v této složité době rozšířit
své služby. Nově proto nabízí i rozvoz jídel k vám domů nebo na vaše pracoviště.
Pokud chcete dostávat pravidelně na váš mail informace o připravovaných
akcích, novinkách a týdenních menu, stačí se zaregistrovat na webových stránkách
restaurace http:www.restauracekulturak.cz v sekci „kontakt“
Víte, co jsou pelmeně a jak vypadají golubcy? Přijďte ochutnat speciality
ukrajinské kuchyně, které servírujeme od 5. do 16. ledna.

17

18

SPORT
Žákovský fotbal
S novým rokem se nám přiblížilo i
pokračování fotbalové sezóny a my bychom
Vám rádi přiblížili, jak probíhá zimní příprava.
První trénink zimní přípravy se odehrál
na boulderingové stěně, kde se děti snažily
zapracovat na síle, koordinaci, odvaze a
týmové práci. Lezly jako pavouci a nejen že si
vyzkoušely, jaké to je být lezcem, ale zároveň
poznaly své kamarády i z jiné stránky a
společnými silami splnily spoustu úkolů.
Další z náročných tréninků proběhl pod
vedením trenérky Lenky Mazačové. Děti si
vyzkoušely kruhový trénink se základy
gymnastiky a pohybových aktivit. A my je
musíme opravdu pochválit za to, s jakým
úsilím se do náročného tréninku pustily.
Myslíme, že žádný dres nezůstal suchý.
Na závěr sezóny jsme se chtěli s dětmi
náležitě rozloučit a odměnit je za práci, kterou
po celou sezónu odváděly. Proto jsme se
rozhodli uspořádat pěší výlet zakončený v
lomu Na Kobyle. Děti cestou musely plnit úkoly
a na závěr projít po tmě tunelem, ve kterém
řádilo nejedno strašidlo. Všichni čertíci to
zvládli na jedničku a za odměnu je v lomu
čekaly buřty na ohni.
V následujících měsících se už musíme
plně soustředit na nadcházející sezónu a proto
si děti vyzkouší fotbalový trénink pod vedením
Jana Kozla, bývalého hráče např. Dukly Praha
nebo Lancester City, který trénoval mládež i v
klubu Portsmouth FC. Určitě bychom byli rádi,
kdyby si děti vyzkoušely i trénink atletiky a
florbalu a z plných sil se je snažíme pro děti
připravit.
Děkujeme za podporu a budeme rádi,
když i v novém roce přijdete naše malé
fotbalisty podpořit.
Tým trenérů mládeže
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v lednu 2022 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

8.+9.1.2022

Dr. Brotánková Helena
Hořovice, Komenského 1245
Dr. Cajthaml Jiří
Drozdov 29
Dr. Czólle Zdeňka
Králův Dvůr, Průmyslová 614
Dr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614

311 513 453

15.+16.1.2022
22.+23.1.2022
29.+30.2022

605 420 898
722 532 538
728 349 403

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v lednu 2022: Do 6. ledna 2022 zavřeno. Prodej krmiva:
pondělí až středa – zavřeno, čtvrtek + pátek 9:00-16:00 hodin, sobota + neděle
zavřeno.
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 .
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. ledna 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-

20

