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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
První slunečné dny střídané s aprílovým počasím nám dávají tak trochu
zapomenout na covidové období a málokdo z nás již nyní sleduje denní počty
nakažených, které se zatím příliš neliší od hodnot zimních. Nezbývá než doufat, že se
současnou převládající variantou omikron nebude přibývat hospitalizovaných a že nás
čeká období bez vážnějších omezení.
Současný stav nám umožnil, více jak po dvou letech, uskutečnit v kulturním
domě taneční zábavu, jenž byla narychlo zorganizována na pomoc válkou postižené
Ukrajiny. Rád bych za zdárný průběh této akce poděkoval především paní Tereze
Cholevové, která se organizace této taneční zábavy ochotně ujala a společně s dalšími
vytvořili kulturní zážitek pro naše občany a zároveň získali velmi pěkný finanční
výtěžek o jehož využití se můžete více dočíst na straně 20.
Aby letos nezůstalo jen u jedné taneční zábavy, přichystali jsme vám hned na
měsíc duben další akci. Společně se všemi spolky obce bychom vás rái
pozvaliv sobotu 16.4.2022 do kulturního domu na „Velikonoční taneční zábavu“, jenž
je tak trochu náhradou za plesy, které se v zimě nemohly z důvodu pandemických
opatření uskutečnít. Těšit se můžete nejen na bohatou tombolu, ale i kvalitní hudební
doprovod v podání tria Woody Band, který je sestaven z muzikantů, kteří
prošli divadlem Semafor.
Hned týden poté, v sobotu
23.4.2022, jsme pro vás do kulturního
domu
pozvali
společnost
New
Production Group s.r.o se svým
pojízdným Putovním kinem, abychom
společně mohli shlédnout životní
příběh čtyřnásobného olympijského
vítěze Emila Zátopka. Věřím, že jsme
zvolili film, který přiláká všechny
věkové kategorie.
Jak jste si jistě všimli, před
kulturním
domem
již
finišují
zahradnické práce, aby zde v přímém
sousedství s restauračním posezením
vznikla nejen bohatá zeleň, ale i
zázemí pro naše nejmenší ratolesti.
Druhá část parku, vzdálená více od
restaurace, by naopak měla být zónou
klidovou, sloužící především pro naše
starší občany. Doufáme, že s pomocí
sluníčka i deště stihneme vše co
nejdříve, aby to bylo již nachystáno na
krásné letní slunečné období, kterého
se již všichni určitě nemůžeme dočkat.
starosta obce
2

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 (12)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
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 rodu 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 Kotýzem 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 Bánkiho 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 pod 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.

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. V současnosti se tento díl skládá
ze dvou částí. První část má 760 stránek a nabízí 165 titulů, druhá část má zatím 212 stránek a je v ní
odkaz na 135 knižních titulů.
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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.
Ztracená moře uprostřed Evropy.
Ztracená moře uprostřed Evropy představují v naší odborné literatuře v každém
ohledu zcela ojedinělou publikaci. Její autoři – vědečtí pracovníci Národního muzea
v Praze a mezinárodně uznávaní znalci paleozoické fauny – Vojtěch Turek, Radvan
Horný a Rudolf Prokop – v ní zasvěceně, ale neméně i poutavě popisují život dávných
obyvatel naší vlasti před stovkami milionů let, kdy se na území dnešních Čech
rozlévala moře starších prvohor a živočišná i rostlinná říše stály teprve na prvních
stupních svého vývoje. Nepochybně rovnocennou součástí tohoto díla jsou pak
originální barevné rekonstrukce podmořského života respektující nejnovější poznatky
moderní paleontologie a zobrazující živočichy a rostliny, jež jsou dnešnímu
organickému světu natolik vzdálené, že v současné fauně a flóře prakticky nemají
obdobu. Výklad sám je mnohdy především podrobným komentářem k těmto obrazům.
Čtenářsky vděčným oživením odborného textu jsou rovněž příběhy z dějin vlastních
výzkumů života v minulých geologických dobách, které vypovídají o složitých, leckdy i
humorných cestách vědeckého poznání, k němuž i v minulosti čeští vědci významně
přispěli.
Zůstává skutečností, že se v textu prakticky nesetkáme se jménem naší obce, to však
nic nemění na faktu, že se jedná o knížku poskytující velké množství informací o vývoji
území, kde se nachází obec Tmaň. Čtenáři se seznámí se životem spodnodevonského
korálového útesu u Koněprus, zastaví se na okraji koněpruského útesu v lomu na
západní straně vrchu Plešivec u Měňan, autoři mu přiblíží berounskou lokalitu na vrchu
Kosově. Přímo lahůdkou je ukázka z Barrandova terénního deníku z 25. července
1863, kde si zaznamenal sled silurských hornin západně od Dlouhé hory s vyznačením
Koukolovy hory, Holého vrchu a cesty do Slavík a na Lounín.
Knihu Ztracená moře uprostřed Evropy vydala ACADEMIA – nakladatelství Akademie
věd České republiky v Praze s podporou Akademie věd České republiky. Věnovala ji
památce profesora Ivo Chlupáče (6. 12. 1931 – 7. 11. 2002), jež se mimořádně
zasloužil o stratigrafický a paleontologický výzkum prvohor Českého masivu.
Adresář cihelen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sestavil Ferdinand Klika.
Nakladatelské údaje: Praha. Nákladem časopisu „Reklama“. Tiskem J. Hipmanna
v Praze, blíže mostu Palackého. 1897.
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Noltschové Rudolf a Eduard, Tmaň, pošta Králův Dvůr u Berouna.
Otčenášek Mat., Lounín, pošta Králův Dvůr (Königshof).
Růžička, Lounín, pošta Králův Dvůr (Königshof).

Almanach československých právníků. Životopisný slovník československých
právníků, kteří působili v umění, vědě, krásném písemnictví a politice od Karla
IV. počínaje až na naše doby. K III. sjezdu československých právníků v Bratislavě
s podporou české akademie a ministerstva spravedlnosti vydal JUDr. Michal Navrátil,
člen výkonného výboru prvního sjezdu všeprávnického v Praze, zakládající člen
Svatobora a Matice české, činný člen Národního musea za zásluhy, zakladatel
Slovanské Besedy ve Vídni, dopisující člen Sboru pro vzdělání řeči a literatury české
a čestný občan Kondrace pod Blaníkem. Nakladatelské údaje: 1930. V Praze VII.,
Schnellova 21. Nákladem spisovatelovým.
Mudroch Anton Karel, advokát v Praze.
Narozen dne 12. září 1780 v Černém Kostelci, zemřel dne 14. července 1860. Jeho
otec byl učitelem. Zamiloval si hudbu. V Praze odbyl práva, byv roku 1800 členem
studentské legie. Nemaje prostředků na doktorát, byl přinucen sloužiti co justiciár 2 na
panstvích, jmenovitě na Tmani. Roku 1815 dosáhl hodnosti JUDr. A brzy na to
advokacie. Panující kníže Reuß-Greiský zvolil si ho za právního zástupce, jmenovav
ho dvorním radou a uděliv mu šlechtictví ve své zemi. Roku 1827 koupil Tmaň
s Lounínem a stal se dobrodincem poddaných. Staral se o jejich blahobyt i vzdělání.
Roku 1835 zvolen za děkana fakulty právnické, roku 1845 za rektora magnifica,
v kterémž postavení svého syna JUDr. Františka Arnošta, advokáta potomního 3 ,
promoval.
Archeologické památky – Čechy, Morava a Slezsko. Karel Sklenář a kolektiv. Optys
– vydavatelství, tiskárna. Opava, 1993.
Koněprusy (okres Beroun)
Jeskyně ve vápencovém návrší Zlatý kůň (476 m n.m.), v Chráněné krajinné oblasti
Český kras, byly objeveny teprve v roce 1950, ale tvoří dnes nejrozsáhlejší jeskynní
komplex Českého krasu. Mají více než 2,5 km chodeb ve třech patrech o vertikálním
rozsahu 70 m, z nichž je dnes (od roku 1959) zpřístupněno veřejnosti střední patro a
část horního patra. Jeskyně leží ve východní části masivu Zlatého koně, rozděleném
dnes lomem na dvě poloviny, a jsou přímo pod jeho nejvyšším bodem. Archeologicky
zajímavý je především Proškův dóm (největší prostor středního patra, nazvaný po
archeologu Františku Proškovi, který jeskyně zkoumal): v tomto prostoru, velkém asi
40 x 20 x 8-10 m, se nalezly v suťovém kuželu pod úzkým otvorem skalního komína,
ústícího původně na povrch, kamenné a kostěné nástroje z počátku mladšího paleolitu
(z poslední doby ledové), dále kosti jeskynního medvěda, nosorožce srstnatého a
jiných pleistocenních zvířat. Největší zájem vzbudily kosterních pozůstatky
přinejmenším ze tří lidí, současných s nástroji a kostmi, a patřících již současnému
antropologickému typu Homo sapiens. Jeskyně však nebyly – kromě prostoru
někdejšího vchodu (Ztracená jeskyně, dnes už zaniklá) – obývány člověkem; nálezy
se sem dostaly druhotně, z povrchu dutinami ve vápenci. Přímému pobytu člověka
2

Justiciár, justiciář – v 17.-18. století úředník velkostatku vybavený soudní pravomocí, po soudních
reformách v letech 1783-1786 úředník na svobodném statku.
3
Potomní = budoucí.
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sloužila naopak zpřístupněná část horního patra, kde jsou instalovány archeologické
nálezy v prostoře zvané Mincovna: tady se asi v letech 1460 až 1470 vyráběly falešné
groše. Přístup sem byl zřejmě krasovým komínem z povrchu.
Hradiště v poloze Na hradě (k.ú. Tmaň) leží v vrcholové planině Kotýzu (403 m n.m.),
západní poloviny souvislého západně-východního hřbetu Zlatého koně. Příčný val
odděluje západní konec planiny, skloněné k jihu, od ostatního hřbetu; obvod hradiště
je chráněn kolmými srázy vápencových skal do údolí Suchomastského potoka na jih a
západ (dnes Velkolom Čertovy schody) a poněkud mírnější severní svah je zajištěn
valem podél hřbetu. Na severním konci je brána, kterou do hradiště vstupuje od
východu. Nesčetné nálezy z plochy asi 5 ha, téměř už obnažené erozí až na skálu,
patří jednak k pozdní době bronzové či halštatskému období, jednak slovanské době
hradištní.
Skalní most zvaný Axamitova brána (podle archeologa Českého krasu Jana Axamita)
je těsně pod hranou plošiny, na severní straně jejího západního hrotu. Prochází se jím
na dno propasti hluboké asi 15 m, z jejího dna pokračují krasové dutiny a chodby dále
do masivu vápencové skály. Brána je snad zbytkem jeskyně s propadlým stropem
(pokud propast naopak nevznikla dříve než brána v jejím boku) a malý prostor pod ní
a za ní bývá někdy označován jako Jeskyně Ve vratech. Nejdůležitější archeologické
nálezy odtud svědčí o jeho využívání člověkem od samého počátku mladšího paleolitu,
další patří týmž obdobím jako hradiště na Kotýzu, do jehož rámce byla tato lokalita
zahrnuta. (Další krasové dutiny za Zlatém koni a Kotýzu nejsou turisticky přístupné –
jednak pro nebezpečí s tím spojené, jednak v rámci ochrany celé státní přírodní
rezervace Zlatý kůň, kde předpisy nedovolují pohyb mimo veřejné a označené cesty.
Batovcův politický kalendář a adresář, schematismus a statistika zemí koruny
České na rok 1896. Ročník IV. Udělán na základě úředních sdělení a rozeslaných
dotazníků.
Strana 537:
Seznam velkostatků v Čechách.
• …
• Tmaň a Lounín, pošta Králův Dvůr, okres Beroun, výměra 741,18 ha, (Tmaň,
Lounín, Slavíky a Málkov), výnos 7276 zl., p.d. 1652 zl., vkl. r. 1891: 350.000
zl., - majitelé Rudolf a Edvard Nolčové.
• …
Berounsko. Nástin přírodních poměrů a historického vývoje do současnosti na
území okresu Beroun. Autorský kolektiv: Jana Čapková, Svatava Drtinová, Stanislav
Kotršál, Vladimír Lysenko, Adolf Šrut. Vydavatelské údaje: Středočeské nakladatelství
a knihkupectví v Praze, 1978.
Strana 26:
… Zatímco průmysl procházel bouřlivým rozmachem, zemědělství si stále
ponechávalo svou původní tvář. Statisíce úzkých stužek políček bylo nutno scelit –
založit jednotná zemědělská družstva, jestliže se v blízké budoucnosti měla vesnice
jak produkcí, tak životní úrovní vyrovnat městu. Myšlenka socializace zemědělství,
ztvárněná v usnesení IX. sjezdu Komunistické strany Československa, nacházelo
stále více stoupenců v řadách pokrokových drobných a středních rolníků.
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Průkopníkem socialistické zemědělské velkovýroby a platným pomocníkem
pozdějších jednotných zemědělských družstev se staly první strojní a traktorové
stanice. Na jaře 1948 byla založena STS ve Zdicích a o necelý rok později druhá –
v Litni. Zanedlouho poté již docházelo ke vzniku jednotných zemědělských družstev.
Již v roce 1949 bylo v obou tehdejších okresech – berounském a hořovickém –
založeno 18 přípravných výborů, a výsledek: ustavení pěti jednotných zemědělských
družstev (JZD Lounín, Bykoš, Suchomasty a Hudlice v okrese Beroun a JZD Běštín
v okrese Hořovice). I když se tato družstva jen málo podobala pozdějším socialistickým
velkovýrobním podnikům, byl to slibný začátek. Během dalšího roku se již počet
družstev rozšířil o dalších osmnáct: Bubovice, Tmaň, Svinaře-Halouny, Zadní Třebaň,
Mořina, Osov, Velký Chlumec, Hostomice, Drozdov, Třenice, Osek, Jivina, Neumětely,
Zdice, Bzová, Březová, Cerhovice a Chlustina. Obraz vesnice a krajiny se měnil. Místo
malých políček se zeširoka do krajiny rozložily velké lány.
Hlavní období socialisace zemědělství nastalo však až po roce 1952. K dosavadním
JZD se připojilo dalších 28 a v období 1953-57 se přidaly i zbývající obce. Tím byla
socialisace vesnice v podstatě dokončena. V roce 1960 obhospodařoval socialistický
sektor již 89,2 % a z toho v JZD bylo soustředěno 65,7 % zemědělské půdy.
Události ve Tmani na stránkách denního tisku4 (1)
Před 119 lety …
OBRANA ZEMĚDĚLCŮ – orgán Sdružení českých zemědělců pro království České,
vydaný v Praze dne 24. července 1903, ročník VII., číslo 57, strana 631.
V záležitosti akce pro zmírnění bídy krupobitím způsobené intervenoval poslanec Kubr
u pana místodržitele v úterý dne 21. července a předvedl jemu deputaci okresů
Berounského a Unhošťského, žádající státní pomoc, a sice pro obce Jarov, Tmaň,
Křižatka, Lounín, Tetín, Suchomasty, Bítov, Koněprusy okresu Berounského, obce
Malé a Velké Přítočno, Lhotka, Dolany, Újezd Pletený, Bražkov, Kyšice, Horní
Bezděkov, Unhošť, Bratronice, Libečov, Železná, Přílepy okresu Unhošťského. Pan
místodržitel, když jemu předloženy byly fotografické snímky škod, slíbil přísné
vyšetření a státní pomoc. Tatáž deputace intervenovala i u pana místodržitelského
rady Vebra. Dále odebrala se deputace k zemskému výboru a zde navštívila P. T. pány
hraběte Schönborna, dra Eppingra, Chaloupku, žádajíc o zemskou pomoc. V deputaci
byli páni: okresní starosta Náprstek z Hostouně, starosta Landa z Malého Přítočna a
Smrčka z Jarova. Sdružením českých zemědělců byli jim vydány veškeré formuláře
žádostí a radou i skutkem deputace podpořena.
Před 115 lety …
Plzeňské listy, ročník 1907 / 11. číslo, v pondělí dne 14. ledna 1907.
Z pošty.
Dne 1. února bude otevřen v Suchomastech, politického okresu hořovického, poštovní
úřad, s jehož širším obvodu současně bude zavedena přespolní pošta. Bude spojen
se sítí poštovní pěšími posilkami dvakráte denně k nádraží ve Zdicích docházejícími.
K doručovacímu okresu nového poštovního úřadu přidělují se obce a samoty:
Suchomasty, Mlýn u Brandů, Podskalský mlýn, Tmaň, Lounín, Málkov, Borek, Za
Borky, pohodnice Veselého a Bykoš.
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Plzeňské listy, ročník 1907 / 137. číslo – ve středu dne 19. června 1907.
Uzavřená silnice.
Za příčinou válcování říšské silnice Berounsko-Haselbašské mezi Počaply a
Berounem, bude tento díl silnice uzavřen pro veškeré povozy i jezdce. A to mezi
Berounem a Královým Dvorem v době od 25. června až do 1. srpna nechť veškeré
povozy a jezdci, jedoucí z Berouna ke Zdicům, odbočí z říšské silnice v Berouně
směrem k nádraží na okresní silnici vedoucí přes Koledník a Bítov do Králova Dvora,
kdež přijedou opět na říšskou silnici a naopak. Od 2. až 21. srpna nechť odbočí se
z říšské silnice v Dvoře Králově na okresní silnici, vedoucí přes Křižatka, Tmaň a
Chodouň do Zdic. Směr těchto odboček bude označen na vhodných místech
červenými značkami na bílém poli. Mimo to na místech, kde vozba dílců rozličných
silnic se upotřebí, po čas válcování postaveny budou víle natřené tabulky na
dřevěných sloupcích upevněné; na těchto pak bude směr odbočky šípem a
přiměřeným nápisem označen. Též tam bude vyvěšena na dřevěné tabulce tato
vyhláška.
Před 99 lety …
ODBOJ, časopis komunistické strany v Československu pro okresy: brandýský,
karlínský a mělnický, vydání v Brandýse nad Labem dne 13. ledna 1923, strana 4.
Jste již členy důležité hospodářské organizace?
Chcete pracovat k zlepšení společenského života?
Staňte se členy „konsumního spolku v Berouně“, který má dnes své prodejny:
1. Beroun, 2. Počaply, 3. Budňany, 4. Loděnice, 5. Beroun (konfekce), 6. Otročín (ve
vlastním domě), 7. Chyňava, 8. Zdice, 9. Svatá (ve vlastním domě), 10. Karlova Huť,
11. Tmaň, 12. Hudlice, 13. Hýskov, 14. Tetín, 15. Kublov, 16. Broumy, 17. Liteň,
18. Beroun II., 19. Králův Dvůr, 20. Suchomasty, 21. Hořovice, 22. Praskolesy,
23. Osov. Ke konci letošního obchodního roku vykazuje 4337 členů, kteří mají
splaceno na podíly 450.000 Kč, na úsporách 410.000 Kč.
Spolek vlastní dnes nemovitosti za 600.000 Kč, inventář za 195.000 Kč. Rezervní fond
činí 171.000 Kč, podpůrný fond k podpoře členů, kteří své povinnosti k družstvu
nákupem konají, jest 15.000 Kč. Spolek vyplatil za letošní rok pohřebné 26. rodinám
po zemřelých členech. Tržby za uplynulý rok činí 8,600.000 Kč. Peče chléb pro své
členy ve své vlastní pekárně.
Skladiště ústřední kanceláře nalézají se v Berouně u Litavy, číslo 152. Členem spolku
může se státi každý. Zápisné 2,- Kč, podíl 200,- Kč.
Dělníci, podporujte jen své vlastní podniky.
Před 65 lety …
NOVÉ BEROUNSKO – časopis Okresního výboru Komunistické strany Československa a
rady Okresního národního výboru v Berouně, vydání dne 17. května 1957 – číslo 22.

Text inzerátu:
JZD Tmaň hledá pro chov
ovcí svědomitého ovčáka.
Zájemci, hlaste se na
zemědělském odboru rady
ONV v Berouně.
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Před 62 lety …
NOVÉ BEROUNSKO – časopis Okresního výboru Komunistické strany
Československa a rady Okresního národního výboru v Berouně, vydání dne 29. ledna
1960 – číslo 5
Lépe se nám bude hospodařit.
Ještě před nedávnem bylo v Louníně rušno. Hovořilo se o nové organizaci MNV a
slučování družstev. Padly dva návrhy. Ten první byl pro sloučení Suchomast, Bykoše
a Málkova v jeden celek, Lounín a Tmaň v celek druhý. Druhý návrh, který v zápětí
následoval, zněl: sloučit všech pět družstev dohromady. Když už něco podnikáme, je
potřeba dívat se dál kupředu. Stejně bychom v budoucnu přikročili ke sloučení. Tento
návrh se vlastně zrodil v Suchomastech. Podrobně jsme o něm hovořili na schůzi rady
MNV v Louníně, kde byli přítomni zástupci MO KSČ, členové představenstva JZD a
náš patronátní závod KSMB. S návrhem suchomastských jsme souhlasili. Zároveň
jsme podali návrh na sloučení všech těchto pěti obcí.
Dne 21. ledna se sešli zástupci Bykoše, Suchomast, Lounína, Málkova a Tmaně na
společné schůzi v Suchomastech. Návrh na sloučení byl jednoznačně přijat. Zároveň
byla ustavena komise, která vypracuje plán organizačního zajištění. Připadají jí i další
úkoly, jako například vypracovat společný CVFP, sloučit stanovy a vypracovat nové,
správně určit rayonizaci.
26. ledna se sejdou zástupci opět. Jde o to, provést rozbor hospodaření za uplynulý
rok a důkladně se připravit na rok 1960. Nebude to lehký úkol, který nás očekává.
Budou-li však lidé iniciativní, s dobrým poměrem ke společnému hospodaření, lze
splnit i ty nejnáročnější úkoly.
Naše sloučené družstvo bude hospodařit více než na 1300 hektarech zemědělské
půdy. Za předpokladu, že se k nám připojí i Vinařice, činila by výměra družstva 1700
hektarů. A na takovém celku lze úspěšně hospodařit. Dokonale se využije
mechanizačních prostředků, půdního fondu i hospodářských budov. Také dojde
k lepšímu rozmístění schopných kádrů.
Sídlo nového družstva bude pravděpodobně v Suchomastech. O tom všem už
rozhodnou členové těchto sloučených družstev.
Jiří Slanec, vedoucí živočišné výroby JZD Lounín
Před 49 lety …
Obrana lidu – Ústřední orgán ministerstva národní obrany, vydání ve středu dne 29.
srpna 1973, číslo 170, strana 2.
Krátce z jednotek. -VEVydatnou pomoc místní organizaci Českého svazu požární ochrany ve Tmani při
organizování oslav 60. výročí vzniku požární ochrany v osadě Lounín, poskytli
příslušníci útvaru z O. Vyplývá to z dopisu redakci, v němž velitel s předsedou požární
ochrany ve Tmani vyslovují těmto vojákům upřímné poděkování za vzorné chování a
za jejich podíl na úspěšném průběhu oslav.
autor Jaroslav Horáček
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v dubnu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci
– 23. dubna 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
Dne 28. 3. 2022 byla ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani ukončena výstava
Ota Pavel známý a neznámý, kterou navštívilo postupně mnoho zájemců, nejen
dospělých, ale i dětí. Stejnojmennou přednášku paní Mgr. Ivony Kasalické
(zakladatelky buštěhradského Muzea Oty Pavla) uspořádala ve spolupráci se
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně tmaňská Náboženská obec Církve
československé husitské nejen 24. 2. 2022 ve Tmani, ale ještě 24. 3. pro Domov
seniorů v Rudné a v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně. Přednáška byla velice
zajímavá, posluchači byli spokojeni, zapojovali se svými vědomostmi do závěrečné
diskuze, ale dozvěděli se i mnoho nového. Nevěděli jsme třeba, že rodinu Poprů
(původní židovské příjmení Pavlů) vzala pod svá ochranná křídla právě Církev
československá husitská, aby je uchránila před rasovou diskriminací. Jak aktuálním
se téma války stane, nemohl nikdo tušit (24. 2. 2022- vpád Ruska na Ukrajinu). O
měsíc později při druhé přednášce jsme již v KC sv. Ludmily potkávali ubytované
ukrajinské maminky a děti. Děkujeme Vám všem, že jsme mohli výstavu a přednášku
uskutečnit a společně svým přístupem k životu, bližnímu i podanou rukou pomoci k
nápravě našich lidských vztahů. Děkujeme OÚ Tmaň za zapůjčení prostor KD, KC sv.
Ludmily za navázanou spolupráci a Domovu seniorů v Rudné za výborné zázemí a
péči o naše starší spoluobčany, nejen po materiální stránce, ale i té duševnípořádáním univerzity volného času (CČSH připravila již druhou přednášku, dva
kulturní pořady, koncert a několik setkání).
Jak důležité je v této době přinášet lidem nejen materiální, ale i duchovní
podporu již víme. V Hotelu Legie Československé obce legionářské v Praze se
podařilo připravit několik duchovních setkání. Věříme, že pomohla i tato návštěva a
dětem z Ukrajiny i společná vycházka a arteterapie.
Husitská diakonie děkuje za Vaši pomoc lidem v nouzi na Ukrajině a dále
žádá o Vaši pomoc, neboť potřeby pomoci stále trvají i vzrůstají. Kontakt najdete
na stránkách:
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https://www.husitskadiakonie.cz
V březnu se konala 1. 3. 2022 od 14:00 instalace pražského biskupa CČSH Doc.
ThDr. Davida Tonzara, Th.D. v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.
Slavnostní bohoslužby se účastnilo mnoho významných hostů, též z ekumeny,
nechyběli ani zástupci Náboženské obce CČSH ve Tmani. Přejeme bratru Davidovi
mnoho sil, podpory bratří a sester v církvi i mimo ni a Božího požehnání v této náročné
době v jeho práci na vinici Boží.
Dne 2. 3. 2022 na Popeleční středu se konala Modlitba 20:00 za trpící lidi na
Ukrajině.
Jsme vděční husitům z řad všeradických hasičů i všem dalším lidem, kteří
pomohli se sbírkou a jejím rozvozem. Zásobením v pravý čas přilehlých obcí, které
ubytovaly ukrajinské uprchlíky, ale i Bazárku pro Ukrajinu v Hotelu Legie v Praze,
pokryli chybějící materiální potřeby.
OÚ Tmaň a místním spolkům děkujeme za dobročinný ples i jeho perfektní
zorganizování ve velmi krátké době. Zúčastnili se také zástupci NO CČSH ve Tmani.
Opravy ve Sboru Jiřího z Poděbrad:
Bohužel byla zamítnuta žádost NO CČSH ve Tmani na dotaci na FASÁDU z
Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR z důvodu velkého počtu žadatelů a
nedostatku financí. Nezbývá než hledat jiné cesty, obracet se opět na všechny, kdo
mohou pomoci.
Rovněž sháníme finanční prostředky na poslední okno v řadě v ulici Budovatelů.
Je již hotové, ale peníze na doplacení 42.000,- stále sháníme. Děkujeme panu truhláři
Stelšovskému za přednostní repasi okna, aby řada oken byla kompletní.
Rekonstrukci kulturní památky můžete podpořit na účtu u Fio Banky :
290 117 55 79/ 2010 . Děkujeme za jakýkoliv dar.

Dětské centrum světlušky
Projekt POMOC BLIŽNÍM běží v Dětském centru Světlušky celý rok 2022.
Světlušky se zapojily již několikrát do pomoci. Nejen lidem, dospělým a dětem,
ale také zvířátkům v útulku.
Pomáhají nejen slovem, obrázkem, ale i činem.
V pondělí 28. 3. 2022 jsme s dětmi poslali zásilku hraček do Prahy do Bazárku
pro Ukrajinu v Hotelu Legie Československé obce legionářské. Děti poslaly i hračky
velmi oblíbené, s kterými se dlouho loučily. Věřte nebo ne, právě ty nejoblíbenější, i
když nebyly nejnovější, si okamžitě získaly přízeň dalších dětí. Tak se i na dálku vyslalo
poselství lásky uložené v každém plyšáku, zvířecí farmě, vláčkodráze…
Na Hotelu Legie se již zástupci Světlušek několikrát postarali o program a
zapojení ukrajinských dětí do aktivit. Přejeme všem klidný a pokojný domov. Bůh
opatruj Vás, Vaše blízké i Váš domov, milé děti.
Děkujeme paní Ince Hříbalové z Chodouně, která navštívila Světlušky v
polovině března, přivezla dětem obřího plyšového kamaráda a hromadu sušenek na
svačinku. Budou se hodit při pauzách na zkouškách. A co Světlušky chystají na
zkouškách? Pro letošní tradiční Čtení Bible o Velikonocích si Světlušky připravují píseň
11

TESAŘ Z NAZARETA. A není to vůbec nic jednoduchého, když bude provázena živými
obrazy z příběhu Ježíše Krista. Při zkouškách a focení příběhu je však spousta legrace.
Již jsme si užili též táborák s buřty na farní zahradě a krásné dny na břehu tmaňského
„moře“ rybníka.
V dubnu 2022 budeme UKLÍZET ČESKO – připojíme se k ostatním, ale
uklidíme i sami. Uklidíme své blízké okolí a přírodu poničenou lidskou bezohledností.
To důležité co si poneseme životem? Budeme POMÁHAT a ne ničit.

Dětské centrum Světlušky připravuje na
květen v rámci projektu POMOC BLIŽNÍM
• besedu s rokovým zpěvákem Danem
Horynou (frontman metalové kapely
Vitacit a Merlin a autor knihy Přežil
jsem sám sebe) a čtrnáctiletou dívkou, která zachránila život dospělému
člověku
(předběžný termín 12. května 2022).
• besedu s nejmladším žijícím lidickým dítětem Jiřím Pitínem
8. května 2022 od 17:00 Sbor Jiřího z Poděbrad k blížícímu se 80. výročí
vyhlazení Lidic.
• 1. KONCERT SPIRITUÁL KVARTETU 8. května v 19:30
(sbírkou na koncertu pomůžeme těm, kteří to potřebují nejvíce).
(rozhovory s těmito osobnostmi najdete v příštích číslech Našich novin; k dostání v
prodejně COOP)
Aktivity v Dětském centru Světlušky můžete podpořit příspěvkem na účet
u Fio Banky : 210 117 55 89/ 2010
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
První březnový týden si všichni žáci naší školy užívali jarní prázdniny. Počasí
jim přálo, bylo velice pěkné, skoro jarní, ale koncem týdne se opět vrátila paní zima a
trochu i nasněžilo.
V březnu pokračoval plavecký výcvik, kterého se účastní žáci druhé, třetí a
čtvrté třídy. Každou středu si dvě hodiny užívají v plaveckém bazénu v Hořovicích.
Někteří se teprve učí základům plavání, ostatní se zdokonalují v různých plaveckých
stylech.
V úterý 15. března se
na naší škole, ve všech
třídách, uskutečnil vzdělávací
program Tonda Obal na
cestách společnosti
EKOKOM a.s., který seznamuje
žáky
s problematikou
recyklace a třídění odpadů. Do
školy přijel lektor, který provedl
v každé
třídě
s dětmi
ekologickou besedu zábavnou
interaktivní
formou.
Tyto
besedy byly velice zajímavé a
poučné, děti mohly využít
svých znalostí z oblasti třídění
odpadů a ekologie. Na závěr si
třídění odpadů mohli všichni i
prakticky vyzkoušet a každý
obdržel malý dáreček na
památku. Všechny děti byly
velice spokojené a dopoledne
si pěkně užily.
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Ve středu 16. března se fotili žáci páté třídy na ročenku, aby měli památku na
školní léta strávená ve Tmani. Spolu s nimi se fotily i paní učitelky, které je během pěti
let učily.
V pátek 18. března se na naší škole, ve druhém až pátém ročníku, uskutečnila
soutěž Matematický klokan 2022, která byla rozdělena do dvou kategorií podle věku
žáků a náročnosti úkolů. Soutěž v kategorii CVRČEK je určena pro žáky druhého a
třetího ročníku ZŠ, pro žáky čtvrtého a pátého ročníku je určena kategorie KLOKÁNEK.
Žáci plnili různé druhy úloh, vybírali správnou odpověď z pěti nabídnutých možností
(správná odpověď byla vždy jen jedna) zakroužkováním příslušného písmene. Za
každou správnou odpověď získali příslušný počet bodů. Celkové hodnocení se
odesílalo ke zpracování. Vyhodnocením si mohli porovnat své vědomosti s žáky
z jiných škol na okrese Beroun, které se do soutěže zapojily.
V posledním březnovém týdnu se uskutečnil, opět ve všech třídách, další
dvouhodinový výukový program ZDRAVÁ 5 Nadačního fondu Albert, který učí děti
zásadám správné výživy. Poskytuje svůj vzdělávací program, přizpůsobený dle věku
dětí, prostřednictvím svých profesionálně proškolených lektorek zcela zdarma. Děti
pracovaly ve skupinách, skládaly puzzle, luštily křížovky a hlavně využívaly své vlastní
zkušenosti týkající se zdravé výživy v rozhovoru s lektorkou. Na závěr všichni obdrželi
drobné dárky na památku na tento zajímavý výukový program.

autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
Březen v mateřské škole
Březen odstartoval slunečným počasím a příjemnými teplotami. A tak hned
první akce školky se konala venku na školním hřišti. Kouzelnickou show se svým
pejskem Edou nám předvedl Kuba. Eda nám předvedl své nejlepší psí kousky a děti
ho odměnily velikým potleskem.

Několik dnů na to, jsme se vypravili na jarní výlet do Lipek. Hledali jsme první
známky jara…a našli.
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V polovině měsíce se uskutečnil dlouho domluvený program, na který jsme se
moc těšili. Byl zaměřený na první pomoc a seznámení se se sanitním vozem i jeho
vybavením hravou a zábavnou formou.

Vyzkoušeli jsme si roli zraněného i lékaře.
O týden později jsme se převlékli do kostýmů a uspořádali ve školce karnevalový rej.
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V posledním březnovém týdnu jsme se rozloučili se zimou. Vytvořili jsme ve
školce Morenu z pečiva a slavnostním průvodem, za zvuku různých hudebních
nástrojů ji odnesli k Vesskému rybníku. Tam jsme ji vhodili do vody a rozloučili se
hlasitým zvoláním „Zimo ahoj“.
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Poslední březnový den se celá školka vypravila na velikonoční výlet do Čechovy
stodoly v Bukové u Přibrami. Tam jsme se seznámili s velikonočními zvyky a tradicemi,
některé z nich si i vyzkoušeli, našli poklad ve skále a vyrobili si velikonočního zajíčka.

Kolektiv MŠ Tmaň
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NA POMOC UKRAJINĚ…
Dne 11. 3. 2022 se v naší obci konala taneční zábava na pomoc Ukrajině a
myslím, že se velice povedla.
Myšlenka vznikla náhle a na realizaci jsme měli opravdu málo času , ale vše se
vydařilo a občané se velice bavili.
Rada obce Tmaň nám schválila dar na nákup tomboly, dekorace a malého
pohoštění na stůl.
Akce se zúčastnilo více jak 100 lidí, tombola byla bohatá a během deseti minut
bylo šech 450 ks obálek prodáno.
Měli jsme díky darům velice lákavé ceny jako muflonče, divočáky, fotbalové
dresy nebo prací gel a klobásky ☺. Tímto také naším spolkům velice děkuji, hlavně
myslivcům, sportovcům i hasičům.
K tanci a poslechu nám přijeli zahrát Robert
a Jana z Rokycan, měli jsem připravený
FOTONAUT, kde se návštěvníci fotili a tak mají na
zábavu milou vzpomínku.
Děkuji také naší nové restauraci, která
zajistila výborné pohoštění.
Celkový výtěžek byl krásných 30.660 Kč
Částka se rozdělila mezi mladé maminky
z Ukrajiny, které žiji ve Tmani, Suchomatech a
Chodouni po 5.000 Kč a zbylých 10.660 Kč se
předá do ZŠ a MŠ Tmaň na učební pomůcky a
ostatní výdaje pro ukrajinské děti, které brzo
nastoupí do našich tříd.

autor Tereza Cholevová
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KULTURA
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
Více jak dva roky jsme se museli obejít bez našich tradičních zimních plesů,
které v zavedeném pořadí pořádali naše místní spolky. Ani letos se vinou všech
covidových opatření nemohl konat lednový myslivecký bál ani únorová hasičská
zábava. Až březnová, narychlo zorganizovaná taneční zábava na pomoc Ukrajině, o
které píšeme na předcházející straně, toto čekání ukončila.
Již před tím však vznikl nápad, nahradit tyto letošní plánované, ale
neuskutečněné plesy, akcí společnou, do které se zapojí všechny spolky. Rádi bychom
vás proto pozvali na velikonoční taneční zábavu, která se uskuteční v našem kulturním
domě v sobotu 16.4.2022. Těšit se můžete na bohatou tombolu, koktejlový bar a
dobrou zábavu. To vše za hudebního doprovodu tria Woody Band, který je sestaven
z muzikantů, kteří prošli divadlem Semafor.

Budeme rádi za vaši návštěvu na této akci i za případné dary do tomboly, které
můžete přinést v týdnu od 11.4.2022 v úředních hodinách na obecní úřad. Zde bude
možné si v předprodeji zakoupit vstupenky a rezervovat stoly. Kompletní výtěžek z této
akce bude určen jako vždy pro školní, mimoškolní a zájmovou činnost našich dětí.
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PROMÍTÁNÍ V KULTURNÍM DOMĚ
Již v minulých letech jsme dvakrát využili služeb společnosti New Production
Group s.r.o, jakožto největšího poskytovatele letního „Putovního kina“. I pro letošní
letní období se nám s předstihem podařilo zarezervovat žádaný termín konce
prázdnin, konkrétně sobotu 27. srpna 2022, kdy opět na fotbalovém hřišti proběhne ve
večerních hodinách venkovní promítání filmu, který budeme vybírat z aktuální letní
nabídky.
Dříve však, než se toho pravého léta a teplých večerů dočkáme, objednali jsme
vám Putovní kino do našeho kulturního domu, kde v dobách dávných probíhalo
promítání filmů pravidelně.
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i
životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného
olympijského vítěze, Emila Zátopka je filmem, který zaujme jak starší generaci tak i ty
mladší.
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SPORT
Jarní sezóna mužů zahájena
Rozpačitý vstup do jarní sezóny má za sebou náš tým dospělých, jenž ke svému
prvnímu jarnímu mistrovskému utkání zajížděl na půdu favorizovaného mužstva ze
Všeradic.
Obavy ze značného výkonnostního rozdílu mezi oběma mužstvy se bohužel
potvrdily. Tým Všeradic, oproti loňské sezóně značně posílený návratem několika
druholigových hráčů, byl pro náš tým více než nesnadným protivníkem a celkové skóre
zápasu 0:10 výstižně charakterizuje průběh utkání, které mělo ve své režii plně domácí
mužstvo.
Drtivá porážka nenechala naštěstí na týmu trvalejší následky a hned následující
týden jsme se dočkali prvních jarních bodů při domácí výhře 4:1 nad soupeřem
z Broum, který však i přes své postavení v tabulce předvedl velmi pěkný výkon a
výsledek neodráží zcela poměr sil na hřišti.
Nyní čeká naše mužstvo série tří zápasů na hřištích soupeřů, kdy postupně
vyrážíme do Zadní Třebaně, Loděnic a Lochovic.
Tabulka po 15ti kolech
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v dubnu 2022 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

9.+10.4.2022

Dr. Karmazínová Jitka
Hořovice, Komenského 49

311 516 660

15.+16.4.2022

Dr. Kozlerová Irena
Beroun, Plzeňská 1880

737 171 408

17.+18.4.2022

Dr. Khamchukov Oleksii
Beroun, Pod Kaplankou 508

705 126 502

23.+24.4.2022

Dr. Krůta Václav
Beroun, Havlíčkova 113

311 625 901

30.4.+1.5.2022

Dr. Kurťáková Katarína
Beroun, Pod Haldou 64

777 742 971

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v dubnu: pondělí až pátek 9:00-17:00 hodin, sobota 9:00-12:00
hodin, neděle a státní svátky zavřeno.
Nabízíme substráty a mulčovací kůru za příznivé ceny, např. rašelina 75 l za 125 Kč,
zahradnický substrát 75 l za 110 Kč, substrát pro konifery 50 l za 85 Kč, mulčovací
kůru 70 l za 85 Kč.
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.
Dále nabízíme ovocné stromy v kontejnerech za 280 Kč (jabloně, hrušně, meruňky,
broskve, třešně),
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat, přivítáme vás v příjemném prostředí plném skalek, jezírek s rybami
a lekníny, můžete u nás tedy i příjemně relaxovat.
Těšíme se na vaši návštěvu!
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 00233901. Internetové stránky: www.obectman.cz .
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: ou@obectman.cz .
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv ve složení:
Frühling Jaromír, Horáček Jaroslav, Vinšová Petra, Rysová Kateřina, Soukupová Jiřina.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Toto číslo vyšlo 8. dubna 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-
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