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NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara si mnozí z vás mohli po mnoha a mnoha letech povšimnout
čirého ruchu v prostorách zámeckého areálu. Po velmi složitých jednáních
s předchozími majiteli ze zahraničí, kterým byl po dlouhá desetiletí žalostný stav
naprosto lhostejný, změnil v loňském roce zámek majitele.
Společnost Senlife s.r.o., jejíž
zakladateli jsou pan Lukáš Drásta a pan
Tomáš Eckschlager, se zaměřuje na
přeměnu historických objektů na Domovy
pro seniory. Jejich prvním dokončeným
projektem je původní barokní klášter
v Mělníku, který se otevřel loni v srpnu a
v listopadu získal cenu v národní soutěži
Best of Realty. Minulý týden byli za tento
projekt navíc oceněni 2. místem v soutěži
Památka roku 2021.
První etapou velké proměny zámeckého areálu ve Tmani bude přestavba
hospodářských budov, na níž naváže rekonstrukce zámku. Nové zařízení v budoucnu
nabídne místo až 150 seniorům. První klienti by se mohli nastěhovat do roku a půl.
Vzniknout by zde mělo také kolem 60 nových pracovních míst. Celá investice se
odhaduje zhruba na 200 miliónů korun. Opravený zámek by měl posléze nabídnout i
wellness centrum.
Více se lze o celém projektu dočíst na stránkách společnosti Senlife s.r.o.

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 2022 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 (13)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
Archiv pražské metropolitní kapituly. Díl 1. Katalog listin a listů z doby
předhusitské (-1419). Nakladatelské údaje: Archivní správa ministerstva vnitra
Československé republiky, Praha, 1956.
Strana 44:
1324 duben 23, Liteňa)
Heřman z Drahlína a z Litně vysazuje Držkrajovi a jeho lidem tzv. německým právem
ves Lounín, dává mu rychtu se svobodným lánem a dalšími užitky a stanoví jejich
povinnosti.
Originální pergamen latinský. Přivěšená pečeť vydavatele.
Reg.III, str. 381 a n. č. 976.
a) Actum et datum in Luten anno domini M0CCC0XXIIII0 in die b. Georgii XI[!] kal.
Maii.
Strana 100:
1362a) listopad 13.b) Praha
Vrativoj děkan, Bušek arcijáhem kouřimský a Ctibor sakristán pražského kostela dotují
jako poručníci testamentu Jana Pavlova, arcijáhna přerovského a kanovníka
pražského, vyšehradského a boleslavského, se souhlasem Arnošta, arcibiskupa
pražského, oltář sv. Antonína v novém kůru pražského kostela, statky ve vsích Rpety
a Lounín u Berouna, stanoví povinnosti oltářníka a vyhrazují si patronátní právo, jež
má po jejich smrti náležeti pražskému arcibiskupovi.
Originální pergamen, latinsky. Přivěšeny čtyři pečeti, z nichž první, druhá a čtvrtá
(arcibiskupa Arnošta, Vrativoje a Ctibora) ztraceny: 3: Buška (zašp. Ovál., poškozená).
a) Listina nese chybné datum 1352; jde bezesporu o přepsání písaře, protože Jan
Pavlův se připomíná jako nebožtík až v roce 1362 (viz Tomek, Dějepis V, str.
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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180) a také děkan Vrativoj dostává se do této funkce až koncem roku 1362.
Naopak v roce 1363 se pražským sakristánem jmenuje již Milič (Tomek, 1. c.,
str. 157).
b) Slovo tercia na rasuře.
Archiv pražské metropolitní kapituly. Díl 2. Katalog listin a listů z let 1420-1561.
Zpracovali Jaroslav Eršil a Jiří Pražák. Nakladatelské údaje: Univerzita Karlova, Praha,
1986.
Strana 256-257:
Mikuláš z Říčan a na Hořovicích a Václav Vratislav z Mitrovic urovnávají z pověření
nejvyššího hofmistra království českého jako ubrmani různice, vzniklé mezi Václavem
děkanem a kapitulou pražského kostela a jejich poddanými v Louníně na jedné straně
a Václavem z Nehvizdek a na Tmani na druhé straně o užívání tamních pastvin.
Orig. pap. čes. Přitištěny dvě pečeti jmenovaných ubrmanů (první slabě poškozena).
Úřad nejvyššího hofmistra zastával v letech 1534-1554 Zdislav Berka z Dubé (srovnej
Tomek, Dějepis XI, strana 411).
Za sporu zajali Lounínští Václavovi na Tmani dobytek, který jsou povinni vrátit.
Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. církve římské a kníže arcibiskup Pražský.
Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 16231667. Napsal Dr. František Krásl, kanovník vždy věrné metropolitní kapitoly u sv. Víta
na Hradě Pražském. Číslo XXV. za rok 1885. Nakladatelské údaje: V Praze. Tiskem
Knížecí arcibiskupské knihtiskárny za Rohlíčka a Sieversa. 1886.
Strana 219:
Pro nedostatek osadníků přikázány byly fary Zdická, Tetínská, Počapelská a Tmaňská
děkanovi Berounskému, aby zastával v nich úřad pastýřský.
Strana 433:
Podbrdský vikariát měl za hranici řeku Vltavu od Zbraslavi až nad Kamýk, odtud pak
podle Milína mimo Rokycany pokračoval k Mýtu a nedosáhaje řeky Mže, bral se
směrem její až k Nižboru a přes řeku přešed, směrem východním ke Zbraslavi.
V místech těch býval druhdy děkanát Podbrdský jako i severní díl děkanství
Bozeňského a jižní cíp děkanátu Ořešského. Mezi farními osadami jeho uvádí se:
Starý Knín, Mníšek, Dobříš, Tmaň, Nižbor, Beroun a filiálním kostelem v Železné,
Svaté Pole, Cerhovice, Mýto s filiálními u sv. Dobrotivé a ve Strašicích, Žebrák, Zdice,
Bezdědice, Karlův Týn s Tetínem, Slivice, Všeradice, Slapy, Lochovice, Dobřichovice
aj. Ze zpráv o vikariátu tom jde najevo, že sídlo správce jeho nebylo stálé, nýbrž brzy
tu brzy onde se nalézalo. Nejprve jmenuje se vikářem kraje Podbrdského děkan
Hořovický Jan Těšín, později děkan Karlotýnský Albert z Klinkovic a konečně Václav
Krabic, děkan v Hořovicích.
České národní povstání v květnu 1945. Autor: Mudra Miroslav. Nakladatelské údaje:
Ministerstvo obrany České republiky, Generální štáb Armády České republiky, Praha,
1995.
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Strana 61:
… Odpoledne 6. května 1945 dorazily ze směru od Berouna ku Praze hlavní síly Ruské
osvobozenecké armády, známé jako vlasovci, které samostatně a z vlastního
rozhodnutí zasáhly do bojů. (Jejich první jednotky se v Praze objevily již předchozího
dne.)
Od 4. května byly jednotky Ruské osvobozenecké armády rozmístěny jihovýchodně
od Berouna. Velitel této 1. divize generál Buňačenko se usídlil se svým štábem
v budově sokolovny na okraji obce Suchomasty. Jednotlivé pluky se pak rozmístily
v okolních obcích Tmaň, Málkov, Bykoš, Borek, Liteň atd. V této době již byla naprostá
část této 1. divize – po několika incidentech s jednotkami SS, především v Lounech –
protiněmecky naladěna a připravena v závěru války zasáhnout aktivně do bojů proti
nacistům. Proto mezi důstojníky Ruské osvobozenecké armády, proti vůli velitele
těchto vojsk generála Vlasova, našly ohlas žádosti o pomoc povstání přednesené
několika vojáky a četníky, které důstojníci tzv. vlasovců považovali za představitele
českého povstání. Předpokládali totiž, že Praha bude osvobozena západními spojenci.
Vojenským vystoupením proti německé armádě si chtěli připravit podmínky pro zajetí
americkou armádou. …
Československá vlastivěda – díl IX. – Technika. Pod protektorátem Masarykovy
akademie práce. nakladatelské údaje: Sfinx – Bohumil Janda, Praha, 1929.
Strana 112:
… V silurské pánvi západně od Prahy jest otevřena řada mramorových lomů. Ve
Slivenci u Berouna láme se výborný červený mramor s bílými žílami, hojně používaný
na obkládání stěn i na průčelí monumentálních budov (Všeobecný penzijní ústav,
Úrazová pojišťovna, YMCA v Praze). Příbuzný mramoru sliveneckému jest mramor od
Tmaně a od Suchomast. První tmavě červený, druhý světlý, hustý a jemný, takže jest
i na figurální práci způsobilý. …
Český kras. Stárka Vladimír. Nakladatelské údaje: Praha, Olympia, 1978.
Strana 28:
Kotýz.
Vápencový hřbet Zlatého koně, dnes přerušený velkolomem Čertovy schody, vybíhá
na západ malebným skalním ostrohem, který se zdvihá nad údolím Suchomastského
potoka. Severní stráň ostrohu je příkrá a zalesněná, k západu a jihu spadá mírně
skloněná plošina ostrohu strmými skalními útesy, jejichž stěny dosahují výšek 20-25
metrů. Mezi zajímavé skalní útvary jižního okraje patří pilíř Sloní hlava. S východní
částí hřbetu Zlatého koně souvisí Kotýz poměrně úzkou šíjí. Vrstevnaté vápence
Kotýzu jsou značně zkrasovělé a tvoří geologicky zajímavý profil, v jejichž vrstvách
vznikly dva nejvýznamnější krasové jevy této lokality.
Na severozápadním okraji je to jeskyně Ve vratech, nověji pojmenovaná Axamitova
brána, kdysi pravděpodobně velká prostora podobného typu jako jeskyně Koda nebo
jeskyně Nad Kačákem. Strop prostory se však propadl a zůstal mohutný portál, skalní
brána, která dnes představuje největší skalní most Českého krasu. Ve směru též
poruchy na jižním okraji Kotýzu je menší skalní most, zato dvojitý (uprostřed
perforovaný), který nese název Jelínkův most. Oba skalní mosty Kotýzu jsou
pojmenovány po vědeckých badatelích z konce minulého a počátku našeho století, B.
Jelínkovi a J. Axamitovi.
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Několik desítek metrů na východ od Jelínkova mostu je archeologicky neobyčejně
významná Děravá jeskyně. Je v okrajových skalách již pod úrovní plošiny, vhodně
exponovaná k jihu, takže i v zimě za slunných dnů zde bývá příjemně. Jejích předností
si povšimli pochopitelně lidé už v pravěku. Dávné osídlení Děravé jeskyně dokazují
archeologické nálezy. Kromě keramiky, a dokonce mincí v povrchových vrstvách, zde
byly objeveny i nástroje z kamene a kosti a zejména v prostoru pravěkého ohniště
památky nad jiné jedinečné – břidlicové destičky, jež dokládají pravěký lovecký kult,
provozovaný lovci sobů v období magdalénienu před nejméně deseti tisíci lety. Velké
kameny na obvodu prostory před vchodem do nevelké jeskyně s otvorem ve stropě
(odtud pojmenování Děravá) dokládají existenci konstrukce z kůlů či větví, která byla
na spodu těmito kameny podepřena a zakrývala vstupní část obydlí pravěkých
obyvatel.
Jako archeologické a paleontologické naleziště vyniká však i jeskyně Ve vratech čili
Axamitova brána.
K Axamitově bráně se vztahuje řada historických zpráv z minulého století i několik
zajímavých pověstí. Tyto pověsti ukazují na existenci jeskyní na Kotýzu a případně
sousedním Zlatém koni, přičemž pravděpodobně dochází někde k záměně obou
lokalit. Pověsti o Kotýské bábě, o posvátných koních a pokladech byly už dávno
v minulosti podnětem činnosti různých hledačů zlata, kteří kopali v jeskyních v celém
prostoru Zlatého koně a Kotýzu.
Za mimořádnou pozoruhodnost Kotýzu je třeba pokládat starověké hradiště zřízené a
dosud patrné na jeho šikmo skloněné plošině. Už při vstupu na Kotýz od východu si
můžeme povšimnout dvojitého pásu valů, z nichž druhý má ve své horní části patrnou
prohlubeň po bývalé bráně. Valy přehrazují šíji, spojující Kotýz se hřbetem Zlatého
koně.
Nálezy na povrchu plošiny, především keramika a kosti, dokazují pravěké a starověké
osídlení. Hradiště zde bývalo podle archeologických výzkumů již v době železné,
později plři pronikání Slovanů na naše území bylo jimi osídleno a asi v devátém století
našeho letopočtu opevněno právě zmíněnými valy s možným laténským osídlením
Kotýzu souvisí i dohady o tom, že těchto míst používali Keltové jako kultovního místa.
Podle těchto archeologicky nedoložených názorů zde pěstovali kult koně (odtud i
název Zlatý kůň). V souvislosti s tím je třeba se zmínit i o úvahách, které vyvolává
zvláštní pojmenování ostrohu. Jméno Kotýs, v jiné transkripci Kotýz, dříve také Kodiš,
prý pochází od pojmenování thrácké bohyně Kotys, jejíž kult zde prý pěstovali keltští
kněží-druidové. Poloha Kotýzu mezi velkými keltskými hradišti na Závisti u Zbraslavi a
u Stradonic na Berounce naznačuje, že Kotýz skutečně mohl být nějakým takovým
slavnostním či náboženským shromaždištěm obyvatel těchto hradišť.
Dějepis města Prahy. Sepsal Václav Vladivoj Tomek. Díl III. Nakladatelské údaje:
Nákladem knihkupectví Františka Řivnáče (Antonína Řivnáče). Praha, 1895.
Strana 56:
O statcích, které co společné jmění kapituly (bez probošta) náležely k obediencím,
totiž které byly odevzdány jednotlivým členům kapituly ke správě za jistý užitek,
nemáme žádných zpráv úplnějších; přece však ze zmínek nahodilých jest známo
aspoň 27 vesnic, které buď celé buď po částech náležely k tomuto druhu jmění
kapitulního při začátku 15. století. Pocházejíce z rozličných, větším dílem
starodávných nadání, rozkládaly se tyto obediencí po nejrozličnějších krajinách země
české. Nejvíce bylo jich v krajině severozápadně od Prahy k Rakovníku, k Slanému a
Roudnici nebo ještě dále. … V jiných krajinách: Lounín u Tmaně za Berounem, …
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Dějiny arcidiecéze pražské od konce století XVII. do počátku století XIX. Napsal
Dr. Antonín Podlaha. Díl I. Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (16941710). Část první. Nakladatelské údaje: V Praze 1917. Nákladem Dědictví sv.
Prokopa. Tiskem družstva Vlast.
Strana 129:
L. Kraj podbrdský obsahoval vikariát jediný, totiž Vikariát hořovický, v něm byly tyto
farnosti:
1. Děkanát Hořovice;
2. Administrátor při děkanství Karlštejnském v Mořině;
3. Děkanát Beroun, filiálka Počaply, Hudlice;
4. Děkanát Žebrák, filiálka Zdice;
5. Děkanát Příbram;
6. Farnost Bezdědice;
7. Farnost Praskolesy;
8. Farnost Cerhovice;
9. Farnost Svaté Pole;
10. Farnost Starý Knín;
11. Farnost Mníšek;
12. Farnost Slivice;
13. Farnost Jince;
14. Farnost Všeradice;
15. Farnost Osov;
16. Farnost Drahoňův Újezd;
17. Farnost Zvíkovec;
18. Farnost Střebsko;
19. Farnost Svatý Jan pod Skalou;
20. Farnost Lochovice;
21. Farnost Tmaň, filiálka Borek; patron 1700: Vilém z Greifenfelsu; administrátor
1694-1700: Benedikt Schmidl O.S.B. 2 z kláštera sv. Jana pod Skalou, 1706:
Norbert Kubiček, křížovník s červeným srdcem3, 1709: Jiří Rochleb; velikonoční
zpověď 1694: 700, 1695: 500, h. 1 („statutáři non nominatus“), 1706: 656, 1700:
270; poč. d. 1700: 750 (z těch schopných přijetí svátosti pokání a sv. oltářní
600, pro nedostatek věku neschopných 150).
22. Farnost Pičín;
23. Farnost Liteň;
24. Farnost u sv. Kiliána (Davle);
25. Farnost Zbraslav;
26. Farnost Višňová;
27. Farnost Tetín.
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Zkratka OSB znamená řád svatého Benedikta (latinské „Ordo sancti Benedicti“), užívá se za jménem
člena řádu. Řád benediktinů je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. Řídí se Řeholí
svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století. Svatý Benedikt z Nursie žil na přelomu 5. a 6. století ve
střední Itálii. Jeho názory vycházely z mnišských názorů a víry. Benedikt však nesdílel jejich názor na
osamocenost, která nepřináší křesťanské komunitě užitek. Shromáždil podobně smýšlející mnichy,
založil de facto první klášter v Monte Cassinu a sepsal zde pravidla klášterního života. (Zdroj:
Wikipedie.)
3
Řád křížovníků s červeným srdcem – Cyriaci, zvaní někdy též polští křížovníci, či bílí augustini, vznikl
jakožto špitálský řád, jemuž papež Alexander III. dal roku 1179 pravidlo Řehoře svatého Augustina a
jejž potom papež Alexander IV. roku 1256 prohlásil za kanovnický řád a dal mu hlavní sídlo v Římě při
dnes již neexistujícím chrámu Santa Maria de Metrio.
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Dějiny středověké od konce století pátého až do konce století patnáctého sepsal
František Šembera, c.k. profesor při gymnáziu. Svazek druhý – od Karla Velikého až
do začátku válek křižáckých. Nakladatelské údaje: V Praze. Tiskem a nákladem J.
Otty. 1887.
Strana 315:
Vratislav zemřel roku 920 (nebo snad začátkem roku 921), zůstaviv po sobě tři syny,
Václava, Boleslava a Spytihněva, kromě čtyř dcer, kteréž jsou po smrti otcově
provdány za rozličná knížata. Že pak Václavovi teprve bylo 18 let, kterýžto věk
nepostačoval tehdáž k samostatnému vedení správy zemské, dosazen sice na stole
svých dědů, ale vládu až do právních let jeho konala z něj matka jeho Drahomíř,
z vévodského rodu lutického, ze země Stodorské pocházející, paní velice hrdá a
panovačná4. Mladšímu bratru Václavovu, Boleslavovi, vykázán úděl ve Pšovanech,
kteří nepochybně po smrti Slavibora, otce sv. Ludmily, dědictvím byli připadli rodu
knížecímu. Máloletí Václavovo velikým bylo neštěstím zemi i budoucímu panovníkovi
– různice v rodině knížecí za vladaření Drahomířina netoliko otřásly mocí ústřední,
nýbrž v nebezpečenství uvedly i jednotu země.
Matka Vratislavova a bába Václavova, sv. Ludmila, dědička země Pšovské, v národě
veliké požívala vážnosti a nemalý byl i vliv její u mladého knížete. Drahomíř tedy, aby
neměla od ní překážky ve provozování panství dle své libosti, a zároveň vedena jsouc
nezřízenou žádostí po majetku tchýně své, umínila zbaviti se jí vraždou. V tom
podněcovali ji někteří velmoži, a to rovněž jen z lakoty a panstvíchtivosti. Přední z nich,
Tuman a Kovan, z rozkazu Drahomířina přepadli brannou mocí hrad Tetín, jejž
Ludmila za sídlo vdovské měla, i zardousili ji tam dne 15. září roku 921.
Tuman a Kovan nebyli nikterak pouze najatými vrahy a nástroji v ruce Drahomířině,
nýbrž byli to představitelé nově tvořící se služební šlechty dvorské, kteří sami užívali
špatných náruživostí Drahomířiných za prostředek k nabytí většího bohatství a moci.
Kněžna, zmocnivší se všeho zboží po tchýni, hojně obdarovala vrahy i jejich příbuzné
– osady Tmaň a Kvaň ve starém Tetínsku nepochybně dosud zachovávají památku
jejich ve jménech svých. Ale na odměně této nebylo dosti: Tuman a Kovan nabyli
zároveň svrchovaného vlivu při dvoře Drahomířině, vládli prý v celé zemi české jako
vznešená knížata a vypínavostí svou uráželi všechny současníky, tak že vzbudili proti
sobě nenávist všeobecnou. Konečně i Drahomíř, když hospodaření jejich stal se jí
nesnesitelným, rozdvojila se s nimi a umínila si utratiti je. Tuman utekl zavčasu se
svým příbuzenstvem ze země, Kovan s bratrem byli chyceni, ke sněmu na soud
postaveni a z nálezu jeho odpraveni – příbuzenstvo jejich, dospělé i děti, dala
Drahomíř jedním dnem pohubiti.
Sněmovní vrahů Ludmiliných odsouzení dokazuje, že ve věci té účastenství měla celá
země. Samo sebou pak se rozumí, že vladaření mužů, jíž dočkali se pádu takového,
ve všem národě způsobilo vření a mnohé nepořádky.
autor Jaroslav Horáček
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Avšak nepravda jest, že byla pohankou a pronásledovnicí náboženství křesťanského.
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - 27. DÍL
Kanalizace obce před 33ti lety…
Koncem osmdesátých a v devadesátých letech minulého století se ve Tmani děly věci.
Prováděla se kanalizace, do domácností se zaváděl vodovod a plyn, v následujícím desetiletí se
pokládal v jednotlivých ulicích asfaltový povrch. Tmaň byla povětšinou rozkopaná a nějakou
dobu přece jen trvalo, než se vše uvedlo do náležitého pořádku.
Za fotografické zachycení těchto událostí je třeba poděkovat několika málo lidem.
Velké zásluhy na tom má Pavel Klika, o němž jsem psal ve 26. díle této rubriky a můj
strýc Karel Havlíček starší.
Ze strejdovy kuchyně pochází i řada tmaňských snímků ze 40. let - některé z nich jsem
již použil v minulých dílech. Díky němu třeba dnes víme, jak vypadala Tmaň v době 2. světové
války.
Díky Tondovi Plátěnkovi – tmaňskému starostovi v letech 1998 – 2010 jsou na obecním
úřadě uloženy další fotografie.
V příštích dílech této rubriky se budu snažit zveřejňovat fotografie z tohoto období tak,
jak šly události chronologicky za sebou.
Historie není sice tak dávná jako v minulých dílech – bude se jednat o snímky „pouze“
cca třicet až dvacet let staré – nicméně si myslím, že alespoň některé z vás zaujmou.
V dnešním dílu je několik snímků Karla Havlíčka st. z budování kanalizace v Revoluční
ulici z druhé poloviny roku 1989.

Takhle vypadala Revoluční ulice několik let před zahájením kanalizačních prací
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A takhle v době výkopu pro kanalizační potrubí ve druhé polovině roku 1989

A takto vypadá Revoluční ulice dnes…
autor František Procházka

10

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v květnu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci
– 28. května 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
Děkujeme všem, kdo s námi letos ve Sboru Jiřího z Poděbrad i jinde prožili
Velikonoce, vrchol křesťanského liturgického roku.
Letošní Velikonoce se opět berounský vikariát zapojil do Celonárodního Čtení
Bible.
Vznikla krásná videa čtení Bible – na hradě Krakovec četl kastelán a starosta
Jiří Sobek, na hradě Točník kastelán Petr Zemánek, z domova moderátor a herec Jiří
Werich Petrášek a děti z Dětského centra Světlušky. Děkujeme všem zúčastněným.
Dne 10. 4. 2022 od 18:00 se konal JARNÍ KONCERT kroužku kytary a ukulele.
Děti pod vedením paní Leony Kopačkové rozezněly svou hudbou zaplněný Sbor Jiřího
z Poděbrad. Po dlouhé době jsme se takto sešli v hojném počtu a nakonec jsme si s
dětmi všichni zazpívali. Děkujeme za krásný vstup do jara a Velikonoc.
V čase velikonočním jsme se setkali při slavení Večeře Páně, ať již v kapli Mistra
Petra z Koněprus v Koněprusích či v Husově domě v Rudné i v Domově seniorů Rudná.
Děkujeme ředitelství DS Rudná i pečovatelům za skvělou spolupráci i možnost
vysloužit Svátost Večeře Páně v krásně připravené klubovně. Byla to veliká posila
nejen pro lidi upoutané na lůžko, které pečovatelé přivezli do klubovny, ale i pro
všechny, kdo mohli prožít Zelený čtvrtek tak, jak nám to předal prostřednictvím
apoštolů náš Pán Ježíš Kristus. „To čiňte na mou památku.“ Děkujeme s velikou
vděčností.
Dne 14. 4. 2022 na Zelený čtvrtek se také konala Ekumenická bohoslužba slova
na Tetíně v kostele sv. Ludmily (sloužila tmaňská farářka) a po ní sederová večeře v
Komunitním centru sv. Ludmily s přespáním i dobrodružnou noční cestou roklí ke kříži.
Děkujeme všem, kdo takto nádherný den připravili pro cca 50 účastníků. Cca 30
účastníků byla mládež od 13 do 18 let a zúčastnily se také některé Světlušky. Těšíme
se příští Velikonoce na Tetíně znovu na viděnou.
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Dne 24. 4. 2022 od 15:00 se konala tradiční tmaňská pouť, sloužila sestra
vikářka Mgr. Růžena Adamová a na varhany doprovodil bratr Ing. Stanislav Dušek.
Děkujeme sestře Adamové za krásnou promluvu a bratru Duškovi za hudební
doprovod, předsedkyni Ditě Laudové a pastorační asistentce Dagmar Žákové za
pomoc a organizaci. Po bohoslužbě jsme si prohlédli poutavou výstavu Český král Jiří
z Poděbrad zapůjčenou Památníkem Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.
Ve dnech 2. - 4. 5. 2022 se koná Synoda duchovních Pražské diecéze CČSH v
Nesuchyni.

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2022:
V neděli dne 8. 5. 2022 od 16:00 hodin slavnostní Bohoslužba k výročí
ukončení II. světové války s modlitbou za pokoj a mír na celém světě.
Výroční shromáždění NO CČSH ve Tmani.
V neděli dne 22. 5. 2022 od 16:00 hodin Bohoslužba
Dne 8. 5. 2022 od 19:30 hodin
1. KONCERTEM SPIRITUÁL KVARTETU.
Je nám velkou ctí přivítat uskupení následovníků původního Spirituál kvintetu v
tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad.
REZERVACE míst NUTNÁ, počet míst omezen :
Kontakt: 602 766 899 Email: jana.jeska@seznam.cz
Děkujeme obcím Tmaň a Chodouň, laskavým sponzorům a Vám za dobrovolné
vstupné, které nám nesmírně pomůže uspořádat tuto neopakovatelnou kulturní akci.
Děkujeme rovněž za jakoukoliv částku na rekonstrukci Sboru. FIO Banka:
2901175579/2010 (do poznámky KOSTEL).
Na osobní setkání při Bohoslužbách, svatbách, pastoraci, besedách,
koncertech a jiných akcích se těší tmaňská farářka Jana Šmardová Koulová.
Na 10. června 2022 připravujeme ve Sboru Jiřího z Poděbrad NOC KOSTELŮ.
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Dětské centrum světlušky
Všem Světluškám velice děkujeme za náročnou přípravu Celonárodního čtení
Bible 2022, pro které si letos děti připravili příběh Tesař z Nazareta na text
stejnojmenné písně hudební skupiny Asonance. Pro velkou nemocnost dětí se nám
sice nepodařilo zrealizovat celý film, ale věříme, že videa Čtení Bible i samotný příběh
písně potěšil nejednoho sledujícího. My jsme si užili i mnoho legrace a nechybělo ani
poučení. Děkujeme panu Alešovi Ptáčkovi z Církve československé husitské za jeho
čas, za natočení a sestříhání videí, kolegyni Dáše Žákové za doprovod na kytaru a
pomoc při organizaci.
Dne 10. 4. 2022 se konal ve Sboru Jiřího z Poděbrad Jarní koncert kroužku
kytary a ukulele. Děkujeme paní Leoně Kopačkové a všem malým šikovným
hudebníkům za nádherný vstup do jara. Sbor byl plný spokojených i zpívajících diváků,
atmosféra krásná, rodinná.
Na Zelený čtvrtek dne 14. 4. 2022 se některé Světlušky účastnily Sederové
večeře na Tetíně, šly noční stezkou, spaly v Komunitním centru sv. Ludmily. Nádherně
prožitý čas s kamarády si velice užily, rovněž výborné jídlo. Na tento velikonoční
zážitek nezapomeneme a těšíme se na Zelený čtvrtek příští rok.
Velikonoční pondělí byl již ve Sboru tradiční, den otevřených dveří. Od 9:00 do
12:00 dorazila bezmála stovka koledníků. Všichni přišli s úsměvem a s básničkou či
písničkou, přinesli hezké počasí a odnesli si vajíčko a sladkost. Příští rok přijďte do
Sboru Jiřího z Poděbrad zase.
1. BOJOVKA v roce 2022
Dne 8. května 2022 od 10:00 do 11:00. Start : u zvonice u rybníka.
Dlouho očekávaná bojovka DC Světlušky je tady!
Tentokráte ji pro Vás připravili starší kamarádi ze Světlušek.
Prosíme, aby s menšími dětmi chodili rodiče, trasa i úkoly jsou křížem krážem
Tmaní (cca na 1 hodinu). Těšíme se na Vás, odměna bude sladká a diplom za účast
pro všechny.
Víkendovka:
Dne 21. května výlet na Tetín – 13:00 sraz v Berouně na nádraží.
Projekt POMOC BLIŽNÍM
běží v Dětském centru Světlušky celý rok 2022.
Květnové besedy byly z technických důvodů přesunuty na červen 2022.

•
beseda 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, proběhne14.6.2022 od 10:00 do 11:00 a od
11:10 do 12:10 v ZŠ Suchomasty.
•
beseda s nejmladším žijícím lidickým dítětem Jiřím Pitínem bude
upřesněna v červnovém čísle časopisu Obzor.
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Aktivity v Dětském centru Světlušky můžete podpořit příspěvkem na účet
u Fio Banky : 210 117 55 89/ 2010 . Děkujeme za jakoukoliv podporu.
Světlušky v Tumbau
Také tmaňské Tumbao (taneční kroužek) se objevilo 27. 4. 2022 na soutěži v
Hořovicích. Tančili skvěle a dovezli několik pohárů. Gratulujeme Petře Petra
Pavýzová Kellerová. Dětem vymyslela úžasnou volnočasovou aktivitu, vychovala si
báječné trenérky a je vidět, že je to dohromady moc baví. Všichni se mnoho naučili,
vymysleli vystoupení se silnými příběhy, společně secvičili náročné choreografie.
Gratulujeme všem zúčastněným! Jen tak dál. Petře, ale i Vám dětem přeji, aby Váš
životní tanec, i když je trénink náročný, že je mnohdy k neunesení, byl vždy korunován
úspěchem nejvzácnější - zdravím, láskou, lehkostí a radostí, ale rovněž skvělým
týmem a kamarádstvím na celý život. Podaná ruka je důležitá, nejen tomu kdo zvítězil,
ale i tomu, kdo zrovna nevyhrává. Poslední bude příště třeba první. Držím palce, Péťo!
Držím palce, tanečnice a tanečníci! Děkuji, že jsem mohla být s Vámi. 7. května na
Chodově!
autor Jana Šmardová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a aktuální informace související
s opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19 najdete na nových webových
stránkách – www.skola-tman.cz
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
V sobotu 9. dubna naši žáci
vystoupili na výroční schůzi Mysliveckého
spolku HORA Tmaň s pásmem básní a hry
na zobcovou flétnu. Tímto vystoupením
poděkovali myslivcům za spolupráci s naší
školou i za finanční dar, který naše škola
obdržela. Zároveň přislíbili pomoc při sběru
žaludů a kaštanů pro lesní zvěř na zimu. Už
nyní se všichni těšíme na další společné
akce.
Na naší škole se pravidelně
účastníme testování KALIBRO. Jedná se o
celostátní srovnávací vědomostní testy,
které mají porovnat úroveň vědomostí a
znalostí
žáků
jednotlivých
ročníků
v přihlášených školách z celé ČR v různých
oblastech. Opravy a vyhodnocení testů se
provádí centrálně v Praze. Na školy se
zasílají pouze statistická zpracování. Letos
se testování zúčastnili opět žáci třetího a
pátého ročníku. Testy zahrnovaly tematické
okruhy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.
Ve spolupráci s Autoškolou Kvasnička měli žáci čtvrté třídy možnost vyzkoušet
si nanečisto jízdu na kole v silničním provozu. V pondělí 11. dubna si na berounském
dopravním hřišti natrénovali jízdu zručnosti, test z dopravních předpisů, jízdu na kole
podle dopravních značek a připravili se tak i na velkou dopravní soutěž, která se bude
konat v květnu v Berouně. Dětem se tato forma získávání informací o dopravní
výchově včetně praktického cvičení velmi líbila. Bylo to velmi pěkné, zábavné i poučné
dopoledne. Moc za něj panu Kvasničkovi děkujeme.
Na Velikonoce se všichni moc těšíme, a protože jsou žáci moc šikovní, tak se
na ně také pilně připravují. V hodinách pracovních činností vystřihují, lepí, zdobí
vajíčka a kraslice, vyrábějí zápichy do květináčů, sejí osení. Také ve třídách i v celé
škole se připravuje velikonoční výzdoba, protože Velikonoce se kvapem blíží.
Třída I.B se zapojila do III. ročníku Velikonoční výzva 2022 aneb neposedná kuřátka.
Celorepubliková akce Velikonoční KUŘÁTKOV 2022 byla vyhlášena i v naší obci. Žáci
I.B obdrželi za své kuřátko sladkou odměnu.
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Od čtvrtka 14. dubna si děti užívaly velikonoční prázdniny.
Ve středu 20. dubna si žáci
druhé, třetí a čtvrté třídy užili poslední
dvě hodiny v plaveckém bazénu
v Hořovicích. Svůj plavecký výcvik
zakončili soutěžemi a hrami ve vodě,
což si skvěle užili. Nakonec všichni
obdrželi „mokré vysvědčení“, se
kterým se mohli doma pochlubit
rodičům.
Ve čtvrtek 21. dubna se po
dlouhé době konaly třídní schůzky za
přítomnosti
rodičů.
Hlavním
a
nejdůležitějším bodem bylo čtvrtletní
hodnocení dětí.
V pátek 22. dubna oslavila
naše škola Den Země. Oslava měla
dvě části. V první jsme procházeli naši
obec a zbavovali ji nechtěných odpadků. Připomněli jsme si, jakým způsobem se třídí
odpad i jak se staráme o životní prostředí, abychom uchovali naši planetu Zemi i pro
budoucí generace. V druhé části oslavy jsme si opekli špekáčky, které nám nachystali
pracovníci Vápenky. Odměna v podobě opékání špekáčků, výborného čaje a sladkostí
nás neminula. Jménem pana ředitele nám poděkovali za starost o životní prostředí a
zdůraznili, že ochrana životního prostředí je velmi důležitá pro tuto firmu i pro celou
společnost. Přestože počasí nám moc nepřálo a nakonec jsme pěkně zmokli,
dopoledne jsme si všichni užili.
Ve čtvrtek 28. dubna se
jednotlivé ročníky naší školy
fotografovaly,
aby
děti
měly
památku na spolužáky a pani
učitelky v daném ročníku. Počasí
bylo krásné, proto se fotilo na
školním hřišti.
Zápis dětí do I. třídy Základní
školy ve Tmani se konal ve čtvrtek
28. dubna. V odpoledních hodinách
k nám do školy zavítali budoucí
prvňáčci se svými rodiči. Letos jich
přišlo celkem 23. Zatímco rodiče
vyplňovali potřebné dokumenty,
namalovaly děti obrázek a povídaly
si s paní učitelkou. Všechny děti se
snažily splněním úkolů prokázat
svoji připravenost na vstup do školy.
Za svou píli a odvahu byli předškoláci nakonec odměněni pamětním listem a dalšími
drobnými dárky, které si odnesly domů.
autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
Duben v mateřské škole
S příchodem dubna jsme se pustili do sázení ve třídě i na školní zahradě. Ve
třídě jsme si zasadili hrášek, ředkvičky, papriky a bylinky, na zahradě jsme se pustili
do obnovy školní skalky.

A takhle vypadá naše skalka teď…Velké poděkování patří i OÚ Tmaň, který
nám pomohl s rekonstrukcí kamenné zídky.
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Naši předškoláci, kteří po prázdninách půjdou do školy navštívili první třídu, aby
se seznámili s prostředím školy i s paní učitelkou. Ale také aby pozdravili své
kamarády - prvňáčky.

Na vycházkách si všímáme, jak sluníčko probouzí první kytičky, a malou zahrádku
jsme si udělali i ve třídě.

Kolektiv MŠ Tmaň
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VZPOMÍNÁME
Poděkování
Děkujeme touto cestou občanům Tmaně a Lounína za účast
na posledním rozloučení s paní Jiřinou Vinšovou. Dále
děkujeme za krásné květinové dary a za projevy soustrasti
ústní i písemné.
Rodina Vinšova,
Kusých, Ježkova a Strnadova

Vzpomínáme
Dne 30. 4. 2022 uplynulo již 10 let od úmrtí našeho
milovaného tatínka pana Antonína Vinše z Lounina.
Vzpomínáme s láskou.
Syn Antonín a dcery Jana a Ivana s rodinami

Z DĚNÍ V OBCI
Odpadové hospodářství
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Kontejnery na kov již také ve Tmani
Nově můžete ve Tmani nalézt na čtyřech místech šedivé
kontejnery na kov.
Do těchto kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který
lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky
od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Do těchto kontejnerů na ulici naopak nepatří plechovky od
barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se
zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z
více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří
do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Kontejner na kov naleznete v naší obci prozatím na Sběrném dvoře, u zámeckého
areálu, u prodejny Coop a mezi kontejnery v ulici Travnatka.
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SPORT
Duben se střídavými výsledky
Dubnové výsledky našeho týmu dospělých se velmi podobaly dubnovému
aprílovému počasí. Po vysokých prohrách na půdách soupeřů z horní poloviny tabulky
(Zadní Třebaň 3:7 a Loděnice B 2:7) dokázal náš tým přivézt cenné tři body ze
záchranářského souboje v Lochovicích, po výhře 3:0. Dvě branky našeho týmu vstřelil
Vladimír Kincl, třetí přidal Radek Šedivý. Druhý přímý záchranářský souboj čekal náš
tým v sobotu 30.4.2022 na domácí půdě. Ke zklamání hráčů a především diváků se
mužstvo z Mořiny nakonec k utkání, pro nízký počet hráčů, nedostavilo. Následovala
tedy kontumační výhra 3:0, která nás opět trochu vzdálila od sestupových příček.
V květnu nás čekají především další zápasy s týmy ze spodních tabulky.
Nejprve v Praskolesích a poté doma proti SK Doubravanu Újezd.
Tabulka po 19ti kolech
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v květnu 2022 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

1.5.2022

Dr. Kurťáková Katarína
Beroun, Pod Haldou 64
Dr. Závorová Iva
Žebrák, A. Pacovského 277
Dr. Mynko Leonid
Beroun, Talichova 825
Dr. Neužil Miloslav
Cerhovice, Na Blížce 175
Dr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614

7.+8.5.2022
14.+15.5.2022
21.+22.5.2022
28.+29.5.2022

Telefon
777 742 971
311 533 447
605 251 083
311 577 559
728 349 403

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v květnu: 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 5. května 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-
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