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Chladný květen, červen vlažný
- je pro sýpky, sudy blažný…

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
začátek měsíce června je v mnoha obcích spojován s oslavami Dne dětí. Ani
naše obec není vyjímkou. Tradiční Dětský den, který obec ve spolupráci s místními
spolky pořádá, vyšel tentokrát na první červnovou neděli. Již od ranních hodin proudily
na fotbalové hřiště davy dětí, které se mohly těšit nejen na tradiční soutěžní a
dovednostní disciplíny, ale i na ukázkové vystoupení historických šermířů či na
seskoky parašutistů. Po poledním odpočinku následovaly v podvečer další soutěže a
opékání buřtů za doprovodu táborákových písní.
Po dvou letech, kdy se tyto akce musely odkládat z důvodu covidových opatření,
jsme si všichni mohli konečně užít Dětský den se vší parádou a naplno. Děti v rámci
plnění soutěžních úkolů i tradičních disciplín obdržely mnoho hezkých cen, které obec
zajišťuje s pomocí místních občanů a firem. Touto cestou proto zaslouží poděkování
Coop Hořovice, Jana Kozlerová, Dana Nesvadbová, Hana Makohusová, Jaroslav
Olejníček, Jaroslav Šimek, Jan Skučko a Petr Krejčí. Všem děkujeme za věcné a
finanční dary, bez kterých by tato akce musela být podstatně skromnější.

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 (14)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
Disertace pražské univerzity 1882-1953. I. díl. Nakladatelské údaje: Univerzita Karlova ve
Státním pedagogickém nakladatelství, Praha, 1965.
Strana 145:
Školní rok 1932/33.
Gertruda Löwyová, narozená 1. listopadu 1908, Tmaň.
Statické kolísání výslovnosti v jihoanglickém standardu.
Posuzovatelé:
Mathesius Vilém PhDr. (1882-1945), profesor jazyka a literatury anglické;
Trnka Bohumil PhDr. (1895), profesor anglické filologie.
Divadla a divadelní sály v českých krajích. II. díl. Divadelní sály. Autor: Javorin Alfred.
1949. Vydala Divadelní ústředna, nákladem Umění lidu v Praze.
• Kraj Pražský.
o Okres Beroun.
▪ Tmaň: Divadelní sál v čp. 20. Majitel František Bouška. Hlediště: 11 m
délky, 8,1 m šířky, 4 m výšky, 200 sedících a 50 míst k stání v přízemí.
Opona: 5 x 2,3 m. Jeviště 5,2 šířky, 4,9 hloubky, 3,2 m vysoké. Napětí 220
V, 7 osvětlovacích těles, rozhlasu nemá.
Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Stanislav
Burachovič a Stanislav Wieser. Nakladatelství LIBRI, Praha 2001.
Strana 340:
Tmaň (7 km jižně od Berouna – TM 36 C1, 38 A1) – pramen léčivé vody.
Podle údajů Bohuslava Balbína zde vyvěral silný pramen, který léčil mžitky a zákaly očí.
V pozdější době lokalitu už balneologická literatura nepřipomíná, současný topograf pramenů
a studánek (Kovařík 1998) zmiňuje pramen na břehu Suchomastského potoka při silnici do
Koněprus, ale bez jasného ztotožnění s pramenem uváděným Balbínem. Poblíž se nalézá
další pramen (Koda).

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.
1
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Geografický místopisný slovník světa. Nakladatelské údaje: Praha, Academia, 1993.
Strana 823:
Tmaň, obec ve středních Čechách, okres Beroun, 885 obyvatel (1991). V okolních jeskyních
doklady paleontologického osídlení, rytiny na břidlicových destičkách, na vrchu Kotýz
slovanské hradiště.
Geologické vědy – přehled mineralogie, petrografie a geologie. Habětín Vladimír, Trdlička
Zdeněk, Kočárek Eduard. Příručka pro žáky základních všeobecně vzdělávacích škol,
gymnázií a ostatních škol 2. cyklu. Nakladatelské údaje: Státní pedagogické nakladatelství,
Praha, 1976.
Strana 267:
Fotografie č. 142:
Otisky graptolitů rodu Monograptus (uprostřed), Rastrites a Demirastrites (po stranách) ze
středočeského siluru (v barrandienu) – Tmaň u Berouna.
Foto P. Dostál (zvětšeno 2x).
Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny
českoslovanské. Sepsal Jan Krejčí, učitel přírodopisu v c.k. vyšší reální škole v Praze.
Nakladatelské údaje: V Litomyšli. Tiskem a nákladem Antonína Augusty. 1860.
Strana 497:
… Vápenné vrstvy: Chuchelské, Koněpruské a Branícké objevují se nad Liteňskými vrstvami
v několika od sebe oddělených ostrovech. Největší z nich obsahuje dlouhá vysočina od Michel
přes Slivenec, Karlštejn až ke Kornu a Měňanům. Vysočina tato obsahuje všechna tři vápenná
pásma.
Druhý vápenný ostrov prostírá se na jihovýchodním konci hornosilurské vysočiny mezi
Koněprusy, Suchomasty, Všeradicemi a Lití a dělí se od předešlého prohbím mezi Měňany a
Koněrusy. Zde panují jen vrstvy Chuchelské a Koněpruské, nejvyšší vápenné pásmo totiž
vrstvy Branícké zde chybí.
Konečně zdvihá se u nejposlednějšího kraje hornosilurské vysočiny nad Liteňské vrstvy
několik osamotnělých vrchů z vápenců Chuchelských složených. Takové jsou: Koukolova
hora u Popovic, dvě temena mezi Slavíky a Lounínem a posléze Lejškov u Tmaně.
Pásmo Hlubočepské objevuje se jen na vysočině mezi Michlemi a Koněprusy. Druhdy
souviselo snad celé a pokrývalo vápenné vrstvy bez přetržení, nyní však jest dílem splaknuto,
dílem do rozsedlin vápenných skal vtěsnáno a objevuje se tedy jen porůznu na vysočinách
vápenných. Úzký pruh Hlubočepských břidlic počíná u Švagerky blíže Zlíchova a táhne se
přes Hlubočepy podél sv. Prokopského údolí až na blízko k Ořechu, kde se pod naplaveninou
ztrácí. Pruh ten, upomínající svým uložením docela na kolonie ve vrstvách Králodvorských,
naznačuje mohutnou rozsedlinu ve vápencích Braníckých, do nichž jest zdánlivě vloženo. …
Geologie pro zeměpisce. Vysokoškolská učebnice pro posluchače pedagogických a
přírodovědeckých fakult. Autor: Pauk František, Habětín Vladimír. Nakladatelské údaje:
Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1979.
Strana 159:
Fotografie č. 97:
Otisky graptolitů rodu Monograptus (uprostřed), Rastrites a Demirastrites (po stranách) ze
středočeského siluru (v barrandienu) – Tmaň u Berouna.
Foto P. Dostál.
Hammerschmidtova Historia Pragensis in duas partes divisa. Autor: Hammerschmidt
Florián, Podlaha Antonín. Nakladatelské údaje: Praha, Královská Česká společnost nauk,
1891.
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Nejplodnějším dějepiscem českým na sklonku XVII. a v prvé polovici století minulého byl bez
odporu Jan Florian Hammerschmid 2 . Kromě pěti knih českých a šesti latinských tiskem
vydaných obsahuje literární jeho pozůstalost značné množství děl rukopisných.
Anno 1723. – Rok 1723.
Eodem a. 1723 eadem die 27. Aprilis obiit in Tman in districtu Beraunensi perill.eques D.
Wilhelmus Jaroslaus Greiffenfesl de Pilsenburg, dominus in Tman, aetatis suae anno 78 et 29.
Aprilis ibidem in ecclesia s. Georgii in crypta suae familiae sepultus.
(Český překlad: Tamtéž roku 1723 dne 27. dubna zemřel ve Tmani v okrese Berounském
přejasný rytíř pan Wilhelmus Jaroslaus Greiffenfels z Pilsenburka, pán ve Tmani, věku svého
let 78 a 29. dubna v kostele sv. Jiří do krypty své rodiny pohřben.)
Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon České socialistické republiky. Jaromír Demek (editor)
a kolektiv. Nakladatelské údaje: Československá akademie věd, Praha, Academia, 1987.
Strana 287:
Koukolova hora 471 m, významný bod Karlštejnské vrchoviny. 1,5 km severozápadně od
obce Tmaň; oblý vrchol strukturního hřbetu ze silurských vápenců, při okraji Karlštejnské
vrchoviny, s asymetrickým vývojem svahu; menší krasové jevy; borové a habrové porosty,
místy subxerofilní dubové porosty, na severním svahu smrkové porosty; opuštěné lomy; na
vrcholu zřícenina kapličky; výhled.
Hospodářskopolitická rukověť. 1. díl. Ústřední správa a výroba. Uspořádal a s kolektivem
spolupracovníků zpracoval a napsal Dr. Václav Brož. Československá tisková kancelář, 1967.
Strana 412-413:
Výrobní podniky:
26 11 01 07 Králodvorské cementárny Antonína Zápotockého, národní podnik
(Králův Dvůr, okres Beroun; telefon Beroun 2413; dálnopis 00374; bankovní účet Státní banka
československá Beroun300-006)
Základní výrobní program:
Výroba cementu, vápence a vápna.
Ředitel:
Čeněk Vincour
Výrobní náměstek:
Ing. Miloslav Čepela
Ekonomicko-obchodní náměstek: Gustav Ingriš
Technický náměstek:
Jiří Kaut
Závody:
• Králův Dvůr (Beroun);
• Čertovy schody, pošta Tmaň (Beroun);
• Zdice (Beroun).
Hospodářský slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie veškerého hospodářství
polního, zahradního i lesního, jakož i průmyslu hospodářského. Redaktor Dr. František
Sitenský, zemský odborový přednosta. Díl IV., R-Ž. Nakladatelské údaje: Šolc a Šimáček,
Nakladatelská společnost s. r. o. v Praze. 1924.
• Tmaň, alodní statek3 v okrese hořovickém, v poloze vlnité, s východním sklonem (312 m
n.m.), půdy hlinité ze zvětralé vápenaté břidlice, podnebí příznivého, s dostatečnými
srážkami výměra: 740,15 ha (polí 394,25, luk 18,86, zahrad 12,70, rybníků 4,00, neplodné

Různé jsou způsoby psaní jeho jména; způsobem nahoře použitým sám se psal v díle svém, o němž
bude řeč, ač na titulu jest jméno jeho psáno Hammerschmidt.
3
Alodiální statek je starší označení pro úplné vlastnictví nemovitých věcí a statků, se kterým vlastník
mohl volně nakládat. Ekvivalentní jsou též termíny allodium (resp. allod nebo alod).
Konkrétní vlastnické vztahy byly zakotveny v právním systému příslušnému dané lokalitě a historické
době a jejich písemná evidence zakládala a dosud zakládá právní kontinuitu vztahů k majetku. Na to
navazovaly daňová správa, dědické nároky, prodej a koupě aj. podle příslušných právních norem.
(Zdroj: Wikilpedie.)
2
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10,97, stavební 2,75); 3 dvory. Hospodářský průmysl: Sladovna a lihovar. Správa v Tmani,
pošta Králův Dvůr u Berouna, železniční stanice Zdice.
Hrady a zámky v Čechách. Edice A-Z na cesty – řídí Radvana Heimrichová a Ing. Marcel
Ludvík. Nakladatelské údaje: Olympia Praha, 1986.
Strana 392:
Tmaň (okres Beroun), Středočeský kraj.
Barokní zámek z 18. století v hospodářském dvoře v jižní části vsi. V něm obsaženy zbytky
původní středověké tvrze. Upravován v první polovině 19. století a roku 1891. Dnes
v rekonstrukci na depozitář Státní knihovny ČSR. Čtyřkřídlá patrová budova okolo
obdélníkového nádvoří, s věží uprostřed jižního křídla. Z původní tvrze zachovány prostory
v severním křídle. Na nádvoří kamenné barokní schodiště.
Mapa Okolí Prahy C 2-3.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Západní Čechy.
Nakladatelské údaje: Nakladatelství Svoboda, Praha 1985.
Strana 348-349:
Tmaň.
Zámek 7 km jihozápadně od Berouna.
Ves Tmaň je v písemných pramenech doložena poprvé v roce 1170. Byla rozdělena do dvou
částí: východní s kostelem sv. Jiří, patřil sakristiánům pražského kostela a západní, kde byly
dvory vladyků, z nichž se uvádějí v roce 1380 Albert z Tmaně a v roce 1391 Markvart z Tmaně.
Tato část mnohokrát měnila majitele. Za husitských válek se připomíná Buzek z Tmaně jako
bojovník na straně katolické a služebník hradu Karlštejna dalšími majiteli byli Svárovští ze
Svárova. První zmínka o zdejší tvrzi je z roku 1540, kdy ji Oldřich Karel ze Svárova postoupil
svým strýcům Václavovi a Karlovi spolu se vsí Tmaní, dvorem a vsí Málkov. Pozůstatkem tvrze
je gotické zdivo v základech severní poloviny dnešního půdorysu zámku a základy obranné
věře umístěné kdysi v severovýchodním rohu tvrze.
V roce 1621 bylo tmaňské zboží konfiskováno Trmalům z Toušic pro jejich aktivní účast na
protihabsburském odboji z let 1618 až 1620 a prodáno roku 1623 Janu Menclovi z Kolsdorfu.
Jeho syn Ferdinand Mencelius, který zemřel roku 1649, odkázal Tmaň klášteru augustiniánů
u sv. Tomáše v Praze a klášteru kapucínů v Brně. Od nich koupil Tmaň v témže roce
Ferdinand Greifenfels z Pilsenburku. Po jeho smrti v roce 1656 spravovala statek vdova Anna
Kateřina, rozená Broumárka, a po ní syn Vilém Jaroslav Greifenfels z Pilsenburku.
Za něho byla původní tvrz přestavěna na renesanční zámek s parkem. Zámek, který má
zachovány drobné pozdně gotické prvky, byl ještě několikrát nepodstatně upravován; jediná
významnější změna, zastřešení barokní střechou s věžičkou, byla provedena s největší
pravděpodobností za hraběte Bedřicha Desfourse, který vlastnil Tmaň v letech 1755-1802.
Posledním majitelem tmaňského panství byla v letech 1862-1945 rodina Noltschova. Od roku
1945 sloužil zámek různým účelům, v roce 1970 převzal objekt Památník národního
písemnictví v Praze.
Jednopatrový zámek je řešen jako lichoběžník s malým atriem. Má jednoduchou renesanční
fasádu s prostým pozdně gotickým portálem. Barokní střecha je v jižním průčelí přerušena
jednopodlažní věžičkou, která tvoří dominantu objektu.
Chráněná území České republiky. 1. Střední Čechy. Jan Němec, Vojen Ložek a kol.
Nakladatelské údaje: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 1996.
Strana 254-255:
Národní přírodní památka Kotýz.
• Strmé svahy nad Suchomastkým potokem a skalní plošina 3 km jižně od Králova Dvora.
Katastrální území Koněprusy a Tmaň. Velikost: 28,85 ha, nadmořská výška: 310 až 400
m. Zákon: vyhláška Okresního národního výboru Beroun ze dne 17. dubna 1986.
• Mimořádná přírodovědecky hodnotné území s bohatými společenstvy skla (s převážně
západní expozicí), skalních stepí a lesostepí, krasové jevy, paleontologické naleziště a
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•

•

•

•

instruktivní geologický profil spodním devonem (typická lokalita ryze karbonátového vývoje
stupně lochkov).
Geologický podklad území tvoří vápence devonského stáří, stupně lochkov a jeho hranice
se stupněm prag. Na území jsou četné krasové jevy s významnými jeskyněmi. Jeskyně Ve
vratech („Axamitova brána“) v současné podobě vznikla zřícením návrtu s přirozenou
skalní branou, Jelínkův most vznikl jako trhlinová rozsedlina se skalní branou na jižním
okraji plošiny. Zajímavé jsou i další jeskyně: Děravá, Kozí díry a jeskyně Tři voli. Na
hranách skal a na ně navazujících plošinách jsou nevyvinuté humusokarbonátové
skeletové půdy, které přecházejí k rendzinám a na mírnějších svazích a v úžlabinách
převážně porostlých lesem jsou hnědozemě.
Plošina Kotýzu byla od hlubokého pravěku ovlivňována člověkem, přesto se zde dochovala
bohatá společenstva rostlin vázaných na vápence. Štěrbiny kolmých skalních stěn osidluje
tařice skalní, nechrastec výběžkatý a rozchodníky, zejména rozchodník bílý. Plošiny ve
skalních stěnách a na horní hraně skal hostí kavyl Ivanův, koniklec luční český, česnek
chlumní pravý, čistec přímý, žluťuchu smrdutou a další. Mimořádně bohaté je zastoupení
keřů, především hlohů, růží, hojný je dřín a řešetlák počistivý, častý je i nápadný muk.
Bohatá fauna. Na skalních výstupcích pravidelně hnízdí výr velký, poštolka obecná a
v minulosti hojně, nyní pouze v několika párech, kavka obecná. Mimořádné je druhové
bohatství hmyzu – motýlů, brouků, kobylek a sarančí. Zajímavý je výskyt pavouků.
Z nápadných druhů je zde například stepník rudý a skákavky´. Ze síťokřídlých zde žije
ploskoroh pestrý. Hojní jsou i plži od velkých – hlemýždě zahradního a pásovky žíhané po
mnoho druhů drobných.
Lesní porosty jsou pouze na části území. Na extrémních stanovištích jsou zakrslé
doubravy, které přecházejí na hlubších půdách s vyšší vlhkostí do bohatších typů
habrových doubrav a na severních úbočích do bukových doubrav. Na okrajích lesních
porostů je druhově bohaté keřové patro.
Značná část území byla od pravěku využívána jako hradiště a tudíž odlesněna.
V současné době jsou v místech v minulosti nejvíce devastovaných osídlením
vysokostébelné trávníky a křoviny. Některá stanoviště, zejména úpatí skal, byla začátkem
tohoto století zalesněna trnovníkem a borovicí černou. Souvislé osídlení od pravěku až do
slovanské doby silně ovlivnilo přírodu území. Většinu nepříznivých důsledků starého
osídlení eliminovaly přirozené sukcesní pochody. Území je však aktuálně velmi negativně
ovlivňováno imisemi hluku, prachu a plynů z velkolomu a vápenky Čertovy schody a
potenciálně z plánované cementárny Tmaň. Dospívající porosty borovice černé negativně
ovlivňují skalní společenstva.

Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Vlček Pavel. Nakladatelské údaje: Praha, Libri,
2001.
Strana 476:
Tmaň (Beroun).
Dnešní čtyřkřídlý zámeček ve Tmani se konstituoval z původní tvrze několika barokními
přestavbami. Tvrz, doložená roku 1532 a patrně vystavěná Oldřichem Karlem ze Svárova,
určila délku severního dvoutraktového křídla, dodnes se z zachoval především drobný pozdně
gotický sedlový portálek. Není jasné, kdy došlo k prvnímu rozšíření, ale nepravidelný průběh
čelní jižní strany zámku a poruchy v dispozici zřetelně ukazují, že stavba nemohla vzniknout
v jedné stavební etapě. Některé klenby a také umístění průčelních zdí a celková dispozice
zámku ukazují na raně barokní přestavbu, provedenou snad za Viléma Jaroslava Greifenfelse
z Pilsenburku. Avšak tyto barokní zásahy byly posléze překryty pozdějšími adaptacemi,
uskutečněnými snad v první polovině 18. století nebo v době po roce 1755, kdy panství získal
Friedrich Desfours. Avšak ani ty vrcholně (pozdně) barokní úpravy nebyly poslední, které
zámeček poznamenaly. Okna na vnějších fasádách prozrazují další změny kolem poloviny 19.
století.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - 28. DÍL
Kanalizace obce před 33ti lety… (2.část)

Nová kanalizace prováděná koncem roku 1989 v severní části Tmaně měla ve svém záhlaví
uvedeno označení Akce Z - č. 613.
Pod názvem Akce Z byly původně nazývány poválečné svépomocné akce místních občanů - stát
dodal zdarma materiál a občané brigádně budovali kulturní domy, prodejny, areály apod.
Nevím, do jaké míry to doslova platilo i koncem 80. let ve Tmani, faktem zůstává, že nově
prováděná kanalizace bylo organizována Místním národním výborem v čele s Karlem Zbuzkem,
že partu lidí řídil Václav Segmüller, že kromě těchto dvou byli jejími stálými členy Jiří Růžička,
Jiří Štěpán a Miroslav Ježek a že kromě nich vypomáhala podle svých možností i řada dalších
tmaňských občanů.
Faktem rovněž zůstává, že vše probíhalo i za pomoci hospodářského vedení Velkolomu Čertovy
schody, které poskytovalo potřebnou techniku na zemní i stavební práce v obci.
Jak to časově probíhalo, popisuje tmaňský kronikář Jaroslav Horáček v kronikách jednotlivých
let z tohoto období:
Koncem r. 1988 dostala stavební komise MNV za úkol požádat stát o přidělení potřebných
prostředků a v případě kladného vyřízení vyžádat stavební povolení na vybudování kanalizační
a vodovodní sítě v severní části Tmaně o celkové délce cca 922 m.
V září 1989 byl zajištěn potřebný materiál, ve čtvrtek 12.10. v 18. hodin se konalo na MNV
setkání s majiteli rodinných domků bydlících v ulicích, ve kterých se měla v brzké době začít
kopat kanalizace a vodovod. Byly s nimi projednány závazkové listy na odpracování
brigádnických hodin na této akci a byli informováni o způsobu vyřizování žádosti o přípojku
vodovodu.
Počínaje středou 15.11. 1989 došlo k uzavření silnice na Beroun od křižovatky u školy. Všechny
autobusové spoje začaly jezdit přes Lounín. Vlastní stavební práce v tomto týdnu ještě nezačaly,
neboť bylo třeba provést řadu přípravných prací – nové silniční značení ve Tmani (změny
přednosti v jízdě), uzavření cest, v nichž měly probíhat výkopové práce a jejich výrazné světelné
označení. Práce bylo dost a dost a skupina důchodců realizující všechny tyto přípravné práce si
na nedostatečné vytížení stěžovat nemohla. Spíše naopak.
Vše muselo být hotovo do konce týdne, aby v pondělí 20. listopadu mohly začít výkopové práce.
Dnešní fotografie jsou z prosince 1989 a počátku roku 1990. Jejich autorem je můj strýc Karel
Havlíček starší a je na nich vidět činnost poblíž Sboru Jiřího z Poděbrad – tedy prakticky ze
stejných míst, jako na fotografiích obdobných prací z roku 1948, které jste mohli vidět v Obzoru
v 19. díle této série, případně v tmaňském kalendáři na rok 1921. Rozdíl v technice je zřejmý
na první pohled.
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Na posledních dvou
fotografiích jsou zachyceni
aktéři výše uvedených prací.
První je snímek od kostela,
druhý z kanalizačních prací
na Boru, které probíhaly
téměř ve stejném časovém
období.

Na prvním snímku zleva: Václav Segmüller, Karel Zbuzek, Václav Havlůj, Jiří Růžička, Jiří Štěpán,
Miroslav Ježek, bagrista František Ciburet, Václav Macourek
na druhém – stojící opět zleva bagrista František Ciburet, Jiří Růžička, Jiří Zbuzek, Karel Zbuzek,
Václav Segmüller, Josef Piskáček, klečící Jiří Štěpán, Miroslav Ježek.
Kamenná voskopová koule na levém snímku musela být podle slov Karla Zbuzka otlučena lžící
bagru o cca 20 – 25 cm na průměru, aby ji bylo možno vůbec dostat z výkopu.
Škoda, že se nezachovala, mohla dnes sloužit jako dekorace před nově upraveným okolí
kulturního domu – tehdy byla odvezena na některou skládku a zřejmě zasypána další zeminou.
Pokoušel jsem se jí v posledních dnech najít – bohužel marně. Měl jsem sice od pamětníků tři
zaručené tipy kde hledat - podle první verze byla vyvezena na skládku do lomečku poblíž cesty
do Slavík, podle druhé do dnes zavezeného lomečku pod Koukolovkou. Podle třetí verze byla
vyvezena do Lužiček, kde se údajně rozpadla – čert aby se v tom vyznal. Pokud máte někdo lepší
tip, dejte vědět.
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v květnu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci
– 25. června 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
Téměř po třech letech se ve dnech 2. - 4. května 2022 opět v obci Nesuchyně u
Rakovníka konala synoda duchovních Pražské diecéze s účastí br. patriarchy Tomáše
Butty. Tématem synody byla Církev československá husitská a její služba především
na území pražské diecéze.
Slavnostní Bohoslužba a Shromáždění Náboženské obce CČSH ve Tmani se konalo
v den výročí ukončení II. světové války 8. 5. 2022.
Všem přítomným děkujeme za účast a společné modlitby za pokoj a mír na celém
světě. Modlitba a prosba za Boží požehnání našim lidem, zemi i celému Světu zazněla
na závěr a neseme je dále v srdci s vroucností neubývající.
Do celého konceptu oslav byla vložena další
vzácná část mozaiky.
Večerní
1.
KONCERT
SPIRITUÁL
KVARTETU byl událostí neopakovatelnou.
Připravit tolik očekávaný koncert uskupení
následovníků původního Spirituál kvintetu se
podařilo právě v tmaňském Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani téměř zázrakem. Bylo
nám velikou ctí přivítat v naší obci báječné
hudebníky.
Děkujeme za nádherný hudební zážitek
původním členům Spirituál kvintetu zpěvačce Veronice Součkové, kytaristovi,
zpěvákovi a moderátorovi Jiřímu Holoubkovi,
ke kterým přibyli zpěvák, hráč na banjo, dobro
a steel kytaru Zbyněk Bureš s písničkářem a
kytaristou Honzou Jandou, rovněž zpívajícím.
Všem patří velké poděkování za večer plný
hudby, krásných textů a libých hlasů. Přejeme
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další krásné koncerty, Boží požehnání v poslání budou pozvedat na duchu. Je nám to
opět v této době třeba.
Děkujeme těm, bez kterých by se nám nepodařilo koncert uskutečnit - OÚ Tmaň, OÚ
Chodouň, OÚ Koněprusy, panu Ing. Josefu Stehlíkovi (Farma Stehlík, Chodouň), panu
Karlu Freybugovi (Stavebniny, Zdice), panu Oldřichu Johanovi (Pekárna Johan, Zdice),
panu Miroslavu Lorenzovi (Kovošrot Lorenz, Zdice), panu Jaroslavu Šimkovi
(Zahradnictví Tmaň), Lence Millerové (Varnsdorf), Jaroslavu Olejníčkovi (Tmaň), panu
Petrovi Tvrdkovi, Světluškám, ale též všem Vám, kteří jste přišli a dobrovolným
vstupným nám velice pomohli akci dofinancovat.
Dne 15. května 2022 se konala Terezínská tryzna, kde byla zastoupena také Církev
československá husitská, též NO CČSH Tmaň.
Dne 19. 5. 2022 přijal patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, Th.D. od ředitelky
Národního pedagogického muzea PhDr. Markéty Pánkové ocenění za svou práci
věnovanou osobě Jana Amose Komenského.
Dne 22. května 2022 se konalo v Husově sboru na Vinohradech Diecézní
shromáždění CČSH.
Dne 22. května 2022 oslavil pražský biskup David Tonzar 50. narozeniny.
Červen 2022
Dne 5. 6. 2022 se konala od 16:00 hodin slavnostní svatodušní Bohoslužba Církve
československé husitské v Betlémské kapli s Večeří Páně vysluhovanou podobojí
způsobou (sub utraque specie). Na tomto místě jsme připomenuli výročí působení
Mistra Jana Husa v Betlémské kapli v letech 1402-1412, 1412 zavraždění 3 tovaryšů,
kteří se vzbouřili proti odpustkům vymáhaných na lidech pro financování zabíjení
křesťanů křesťany (byli M. J. Husem pohřbeni v Betlémské kapli). V letech 1622 bylo
zákázáno vysluhování podobojí způsobou. Jsme rádi, že již po mnoho let se zde konají
6.7. při výročí upálení Mistra Jana Husa ekumenické Bohoslužby s liturgií doktora
Karla Farského i s vysluhováním „chleba i vína“.
Po bohoslužbě, kterou vedl pražský biskup David Tonzar (1. část sloužila sestra Zdena
Chaloupková, která přijala kněžské svěcení) jsme společně předali bratru biskupovi
dárek od laiků i duchovních - kalich s nápisem „Hospodin je můj pastýř“ (žalm 23) k 50.
narozeninám, společně mu připili číší vína a přáli hojnost Božího požehnání v životě i
službě.
Dne 10. června 2022 NOC KOSTELŮ 2022 ve Sboru Jiřího z Poděbrad
Začíná v 18:00 hodin zvoněním na zvon s nápisem „Pravda vítězí“.
Zazvoní Vám děti.
Od 18:00 je Sbor otevřen pro širokou veřejnost
18:05 VARHANNÍ KONCERT ThDr. PETRA TVRDKA, Th.D.
„ Z písní Jana Amose Komenského“
19:00 Promítání pro děti
„Labyrint světa a ráj srdce.“
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20:00 Promítání pro všechny
„Jako letní sníh“ hraný dokument Ivy a Luboše Hlavsových obsazený
českými herci.
22:00 BOJOVKA „Cesta Světla – Labyrintem Světa do Ráje Srdce.“
pro děti (i v doprovodu dospělých)

předními

PŘEDNÁŠKA PATRIARCHY CČSH Tomáše Butty je ZRUŠENA - z technických
důvodů se přesouvá na podzim. Těšíme se.
BOHOSLUŽBY ČERVEN 2022:
V neděli 12. 6. 2022 od 16:00 hodin
Dne 26.6. 2022 je bohoslužba zrušena (využijte bohoslužby CČSH v Berouně a
v Žebráku)
Na osobní setkání při bohoslužbách, svatbách, pastoraci, besedách, koncertech a
jiných akcích se těší tmaňská farářka Jana Šmardová Koulová.
Děkujeme rovněž za jakoukoliv částku na rekonstrukci Sboru. FIO Banka:
2901175579/2010 (do poznámky KOSTEL).
více na FB: @ccshtman

Dětské centrum světlušky
1. BOJOVKA v roce 2022 se Světluškám velice povedla. Připravily ji na Státní svátek
8. května 2022 a k výročí konce II. světové války byla i tématicky směřovaná.
Sladkost, diplom, pitíčko i sponzorský dar od provozovatele zmrzliny pro všechny
zúčastněné děti byly odměny, které si odnesly za splnění náročných úkolů a vyluštění
tajenky. Všichni vyluštili, že nejdůležitější je MÍR NA SVĚTĚ.
Dne 8. května slavila naše milá Světluška a kronikářka Míša Laňová narozeniny, které
jsme oslavili o pár dní později společnou oslavou na schůzce na farní zahradě.
Dne 14. 6. 2022 proběhne od 10:00 do 11:00 a od 11:10 do 12:10 v ZŠ Suchomasty
beseda s rockovým zpěvákem Danem Horynou (frontman metalové kapely Vitacit a
Merlin a autor knihy Přežil jsem sám sebe) a čtrnáctiletou dívkou, která zachránila život
dospělému člověku,
Pro veřejnost je na stránkách časopisu Naše noviny rozhovor s Danem Horynou
• beseda s nejmladším žijícím lidickým dítětem Jiřím Pitínem se vzhledem k 80.
výročí vypálení Lidic a velkému vytížení pana Pitína prozatím odkládá.
Děti z Dětského centra Světlušky se přihlásily do soutěže „Řemeslo a umění ve skle“.
Ve sklářském ateliéru Waga v Málkově vyrobily dílo dle vlastního návrhu. Držte dětem
palce! Děkujeme manželům Kaufmannovým za možnost zajímavé práce v Málkově
a přednímu českému restaurátorovi vitráží Jaroslavu Skuhravému (restaurování
oken s vitrážemi v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, chrám sv. Víta v Praze a mnoho
dalších památek) za spolupráci na dokončení v jeho ateliéru. Vážíme si poctivého
řemesla a „zlatých českých ručiček“. Zda budou i ručičky Světlušek ZLATÉ, rozhodne
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porota. Práce budou anonymní, takže
soutěžíme s odborníky ve sklářském oboru,
dětská kategorie neexistuje! Děkujeme
Kryštofovi
Šmardovi,
jako
zástupci
Světlušek, za předání práce do Sklářského
muzea v Novém Boru.
Děti jsou velice šikovné a my jim držíme
palce v jejich zájmech, držíme palce též
Antonínu Kaufmannovi v jeho pěveckých
počinech. Vyzkoušel si zpěv v Betlémské
kapli s varhaním doprovodem doktora
Petra Tvrdka a zažil hodinu zpěvu u
zpěvačky Spirituál kvartetu - Veroniky
Součkové. (Spolu s bratrem Janem
Kaufmannem předával za Světlušky a nás
diváky květiny hudebníkům na 1. koncertě
Spirituál kvartetu). Těšte se na jeho
vystoupení při Noci kostelů 2022.
Aktivity v Dětském centru Světlušky můžete podpořit příspěvkem na účet u Fiobanky:
210 117 55 89/ 2010
Děkujeme za jakoukoliv podporu.
Děkujeme OÚ a spolkům za krásný Dětský den, který si děti za krásného počasí užily.
Dne 10. 6. NOC KOSTELŮ 2022 i pro děti
Od 22:00 hodin 2. BOJOVKA „Cesta Světla – Labyrintem Světa do Ráje Srdce.“
Noc v kostele s Komenským – pro nebojácné a zážitků chtivé děti je připravena
skutečná noc v kostele – „přespávačka“ – nástup účastníků před koncertem v 17:45
nebo 18:45. S sebou karimatky, spacáky, baterky, svačinu, pití, psací potřeby,
hygienické potřeby + příspěvek na buřty, pití a snídani – odvahu a dobrou náladu.
Konec dne 11.6. v 9:30 hodin (možno vyzvednout děti i dříve v 9:00).
Věk – školní děti
Kapacita omezena na 20 dětí – přihlášení na mail: jana.jeska@seznam.cz
„NOC V KOSTELE“.
Těšíme se na Vás !

autor Jana Šmardová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a aktuální informace naleznete
na webových stránkách – www.skola-tman.cz
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
V pondělí 9. května se na naší škole uskutečnil tanečně – pohybový projekt
ROZTANČENÁ ŠKOLA. Cílem projektu je budování zdravého sebevědomí dětí,
prevence vyčleňování jednotlivců z kolektivu a šikany. Děti i učitelé zažili dopoledne
plné pohybu s oblíbenou hudbou. Pod vedením zkušeného lektora si vyzkoušeli
základy několika tanečních stylů. Všichni si užili skvělé dopoledne s tancem a hudbou.
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V pátek 13. května se celá škola zúčastnila besedy s myslivci a prohlídkou
trofejí v Kulturním domě ve Tmani. Nejprve si poslechli spoustu zajímavých informací
z mysliveckého prostředí, seznámili se s různými druhy vábniček a nakonec si
prohlédli velkou sbírku trofejí z různých mysliveckých spolků.

V pátek 20. května se žáci čtvrté třídy zúčastnili okresního kola dopravní
soutěže BESIP v Berouně. Na soutěž jeli v zastoupení čtyř žáků naší školy, kteří se
aktivně účastnili soutěže. Spolužáci z páté třídy pomáhali organizátorům na
jednotlivých stanovištích.
Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách:
✓ jízda na kole na dopravním hřišti za dohledu POLICIE ČR
✓ jízda zručnosti, překonávání překážek
✓ dopravní testy
✓ zdravověda
Bylo to celkem těžké, ale všichni to zvládli. Umístili jsme se na pátém místě.
Akce se všem moc líbila a již se těší na příští rok, kdy se s vervou vrhnou opět do jámy
lvové. Už ví, co je čeká, tak snad se jim povede dostat se mezi ty nejlepší.
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Ve čtvrtek 26. května se žáci 4. třídy vydali na výlet do Plzně. Vlakem a
trolejbusem se dopravili nejprve do interaktivního vědeckého muzea Techmania, kde
se prostřednictvím expozic seznámili s různými oblastmi vědy a techniky. V přilehlém
planetáriu se také dozvěděli spoustu zajímavostí o sluneční soustavě. Po vydatném
obědě se žáci přesunuli do historického centra města, kde obdivovali krásy katedrály
sv. Bartoloměje a také zdolali 300 schodů na vyhlídkovou věž. Odměnou jim byl
překrásný výhled na Plzeň a na závěr i výborná zmrzlina ve zmrzlinářství Kolombina.

autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
Květen v mateřské škole
Na začátku měsíce května jsme pro děti připravili Čarodějnický výlet do Lipek
s plněním úkolů. Naučili jsme se společně několik kouzel, pochutnali si na
čarodějnických perníčkách od maminek a našli poklad.

V průběhu měsíce května se děti učily a dozvídaly se mnoho zajímavého
především o zvířátkách. Ať už to byla zvířátka domácí, z lesa a louky, od vody i z moře,
ale i hmyzí kamarádi, o vše se děti velmi zajímaly. Společně jsme se učili ve třídě, i
venku na zahradě, a na louce, kde jsme pozorovali hmyz.
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Předškoláci si dokonce vyzkoušeli opylování květin a stavěly pro hmyz krásné
domečky.

Děti se seznámily nejen s malými zvířátky, ale i s těmi velkými….
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Společně jsme si zatancovali během projektu „Roztančená škola“.

V polovině měsíce jsme byli pozváni do Kulturního domu ve Tmani, kde měli
výstavu myslivci. Poznávali jsme zvuky lesní zvěře, prohlédli i osahali si paroží,
obrázky i myslivecké trofeje.

Stále a průběžně s dětmi také renovujeme školní hmatový chodníček a školní
skalku.
kolektiv MŠ Tmaň
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Z DĚNÍ V OBCI
Brigáda v zámeckých zahradách
V sobotu 28. 5. 2022 se konala na našem zámku ve Tmani jarní úklidová akce.
Sešla se tu skvělá parta lidí, která stihla za jeden den téměř kompletně vyčistit a
prořezat léta chátrající zámecký park. V průběhu dne byla také možnost absolvovat
komentovanou prohlídku do míst, kam
se běžný návštěvník jen tak nepodívá
– přímo do zámku a hospodářských
budov. Provázeli sami majitelé Lukáš
Drásta a Tomáš Eckschlager. Za
odměnu si také všichni pracanti mohli
opéct buřt a dát si pivo u společného
táboráku. Níže vám přinášíme pár
momentek.
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SPORT
Červnové body nás přesunuly do klidných vod…
Červnové zápasy zahájilo naše mužstvo dospělých na půdě sestupem
ohrožených Praskoles. V utkání dvou rozdílných poločasů, kdy v tom prvním byla
převaha na naší straně, ale po přestávce jsme horko těžko odolávali tlaku soupeře,
můžeme remízu 2:2 pokládat za spravedlivou.
Následovalo klíčové jarní utkání na domácí půdě proti Doubravanu Újezd. Naše
mírná převaha po celé utkání a konečná výhra 2:1, nám již pět kol před koncem
definitivně potvrdila záchranu v soutěži.
Nic na tom nezměnily ani následné prohry na půdách soupeřů (v Podluhách 1:2
a v Hýskově 0:3). Především ta první, v Podluhách, nás však může mrzet, protože
soupeř vstřelil vítěznou branku v 91.minutě ze trochu sporné situace.
Další cenný bod získal náš tým v první červnové sobotě, kdy jsme na domácí
půdě remizovali s týmem z Oseka 3:3.
V předposledním kole zajíždí náš tým do Hudlic, které již s předstihem slaví
postup do Okresního přeboru. Se sezónou 2021-2022 se rozloučíme v sobotu
18.6.2022 od 14:00 hodin domácím zápasem s Hostomicemi.
Tabulka po 24ti kolech
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Naši malí čertíci opět v akci…
V sobotu 4.6.2022 se uskutečnil další z turnajů našich nejmenších
čertíků. Pořadatelství tentokrát padlo na nás a jak již se pomalu stává
tradicí, ujali se ho trenéři mládeže se vší parádou.
Byl to opět turnaj plný pozitivních emocí, které ke sportu patří. Turnaj plný gólů,
kliček a střel. Turnaj, jehož vítězi jsou všichni, kteří se ho zúčastní. Na jeho konci
čekaly na všechny týmy diplomy a ceny, za jejichž přípravou stáli opět naši trenéři
mládeže, za což jim patří velký dík. Důležitější než samotné výsledky těchto turnajů je
skutečnost, že se čím
dál více daří na
tmaňské
hřiště
přilákat tu nejmenší
drobotinu a naši
trenéři někdy na
tréninku nevědí, kde
jim hlava stojí. Proto
by velmi uvítali i
pomoc
dalších
rodičů.
Snad
se
najdou někteří mezi
těmi, kteří v červnu
přivedou své děti na
zkušební
tréninky
v rámci
nového
náboru.
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červnu 2022 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

4.-5-6.2022

Dr. Růžičková Monika
Zdice, Čs. armády 895
Dr. Sozieva Zalina
Beroun, Havlíčkova 1732/3
Dr. Srpová Marcela
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
Dr. Svobodová Eliška
Komárov, Ordinace Buzuluk

11.-12.6.2022
18.-19.6.2022
25.-26.6.2022

Telefon
311 685 674
727 836 818
311 512 119
311 572 389

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v červnu: pondělí až pátek 9:00-17:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin,
neděle zavřeno.
V našem zahradnictví najdete široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75 l,
například zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky aj.,
bílou rašelinu, drcenou kůru nebo mulčovací kůru.
Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, mísy, sezónní dekorace, keramiku, svíčky atd.
Prodáváme krmné směsi značky Versele Laga (Belgie) a Fink Nezvěstice pro králíky, nosnice,
kuřata, kachny, kachňata, krůty, koně aj. Prodej doplňků výživy a vitamínů pro zvířata, prodej
lizu, sušeného mléka pro jehňata a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a
krmítka. Prodej krmiva a potřeb pro chov holubů.
V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých stromů, které
používáme například při rekultivacích. Dále nabízíme větší množství solitérů, které jsme u nás
vypěstovali a nyní již čekají v kontejnerech na své majitele.
Nabízíme široký sortiment menších či větších rostlin, květin, keřů a stromů, například:
vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky, rododendrony, kanadské borůvky, brusinky,
okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny, jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a
stanoviště vám rádi poradíme.
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. června 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-
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