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Co červenec neuvaří
- srpen nedopeče…

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
konečně se děti opět dočkaly vytoužených prázdnin a vyrazily vstříc svým letním
dobrodružstvím. Ještě než se tak stalo, uvítali jsme skoro stovku z nich z celého
širokého okolí v našem fotbalovém areálu, kde jsem se pokusil založit tradici
předprázdninového žákovského fotbalového turnaje.
Jako dítě jsem na
podobný
turnaj
jezdil
pravidelně několik let do
severočeského
města
Louny. Bylo to vždy poslední
víkend před prázdninami a
byla to pro nás malé
fotbalisty událost, na kterou
jsme se těšili již několik
měsíců dopředu. Turnaj tam
získal takovou prestiž, že se
na něj sjížděly mužstva
z celé země a ve svém
nejlepším období se zde
sešlo i 32 týmů z velkoměst i
z malých vesnic. Netuším, zda se tam
tento turnaj ještě dnes koná, ale pevně
věřím, že ten náš časem také získá
podobnou prestiž a bude událostí, na
kterou se budou těšit malí hráči nejen
z Tmaně, ale i z dalekého okolí…
Ten první ročník se vydařil
nadmíru... Neskutečná paráda v podobě
umění malých fotbalistek a fotbalistů.
Vítězi se stali všichni, co se zúčastnili.
Děkujeme našim čertíkům a hostujícím
týmům za skvělý sportovní zážitek.
Putovní pohár si odvezli hráči Cembritu.
Následoval je ČL-U Beroun a třetí místo
vybojoval po penaltovém rozstřelu tým z
Drozdova. Gratulujeme i dalším týmům ze
Svaté, Tmaně, Stodůlek, Vysokého
Újezdu a Broum.
Už teď se těšíme na druhý ročník.
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 (15)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
Kladensko a Berounsko. Oblastní turistický průvodce č. 12. Ing. Otakar Špecinger.
Nakladatelské údaje: Praha 1957. Sportovní a turistické nakladatelství.
G. Ostatní značené cesty popisované oblasti.
46. Červená: Zdice – Lounín (3) – Želkovice (7) – Neumětely (10).
Zdice jsou prastará obec, kde se podle vlastního tvrzení narodil roku 1045 kronikář Kosmas.
V letech 1835-1874 působil tu vlastenec a proslulý skladatel českých písní Josef Vorel (mnohé
znárodněly).
Červená značka míjí obec Tmaň se zámkem z počátku 18. století a osamělým kostelíkem sv.
Jiří, v němž jsou zajímavé náhrobky ze 16. a 17. století.
Komenského slovník naučný, svazek VII. – Kvášňovice-Mildschuh. V Praze 1938.
Nakladatelské údaje: Vydalo Nakladatelství a vydavatelství Komenského slovníku naučného,
Praha II., Žitná ul. 13.
Strana 280 - Lounín, ves, politický okres Hořovice. Pošta: Suchomasty. Telegraf: Zdice.
Obyvatel 165, české národnosti.
Kulturní adresář České socialistické republiky. Nakladatelské údaje: Ústav pro výzkum
kultury ministerstva kultury České socialistické republiky. Praha 1973.
Ústav pro výzkum kultury ministerstva kultury České socialistické republiky se mimo jiné
zabývá výzkumem poslání kulturních institucí v rozvoji socialistické kultury a kulturnosti
pracujících. Aby řešení tohoto dlouhodobého výzkumu bylo objektivní, bylo třeba především
poznat současný stav kulturních institucí v České socialistické republice, jejich základní
charakteristiku. Proto Ústav pro výzkum kultury provedl od října 1969 do června 1970
rozsáhlou inventarizaci základny rozvoje kultury. Výsledky tohoto šetření byly zpracovány
v deseti sbornících, určených pro užší odbornou veřejnost.
Vzhledem k tomu, že inventarizační šetření přineslo velmi cenné informace, které v takovém
rozsahu nebyly ještě shromážděny a zveřejněny, rozhodl se Ústav pro výzkum kultury
zpracovat výsledky tohoto šetření i pro potřeby širší veřejnosti, a to v podobě tohoto adresáře,
vycházejícího jako jubilejní stá publikace ústavu.
Strana 65:
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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Kina.
Beroun:
• Kino Tmaň, 35 mm ŠUP, omezený provoz.
Legionáři Berounská 1914-1920. První odboj. Vzpomínky. Seznamy. Nakladatelské údaje:
Státní okresní archiv Beroun, 2001.
Strana 79:
Tmaň: 6
jméno
Macourek
Emanuel
Macourek Emil
Macourek Josef
Pišl Václav
Růžička Václav
Zbuzek Josef

povolání
dělník

narozen
1893

vstup
1918

legie
ruská

strážník
rolník

1888
1885
1894
1891
1883

1918
1917
1918
1918

ruská
ruská
ruská
ruská
francouzská

povolání
strážník policie

narozen
1893

vstup
1916

legie
ruská

poštovní
zřízenec
zedník

1896

1917

ruská

1880

1917

ruská

Lounín: 3
jméno
Růžička
František
Růžička
Vladimír
Smrž František

Literární místopis Berounska. Palivec Viktor. Nakladatelské údaje: Praha. Národní
knihovna, 1957.
Strana 36:
… Další umělec Rudolf Deyl (1878) ve svých Kruzích na vodě (1940) částečně vzpomíná na
malou obec Lounín na jižním Berounsku a v Památníku Spolku divadelních ochotníků (1927)
na berounský divadelní život. …
Mikoláš Aleš – Kresby a návrhy. Napsala Hana Volavková. ODEON, 1975.
Strana 35-38:
… Posledních pět roků z Alšova života a poslední notýsky (č. 5, 7, 6) souvisí s Alšovými pobyty
u paní Emmy Noltschové. Zdály se mu „býti pohádkou“. „Skutečnost zašla jak fata morgána,
ale vzpomínka, jedna z nejkrásnějších v mém životě (a těch bylo málo), zůstane navždy,“ píše
jí v děkovném dopisu z 30. července 1909.
Za kresbu jejího portrétu je vložen dodatečně vysvětlující lístek paní Maryny AlšovéSvobodové: „Paní Ema Noltschová, choť velkostatkáře ve Tmani, později provdaná za
lékárníka Adama. Aleš se s ní seznámil u cestovatele J. V. Friče. Od té doby (1908)
navštěvovala tatínka a zvala do Tmaně. Byla švagrová básníka Sovy.“ V poznámkách
Emanuela Svobody je zachycen rozhovor o Alšově vztahu k paní Noltschové. Návštěvy paní
Noltschové očekával Aleš v Praze s nedočkavostí téměř dětskou, a plnit její přání u bylo
radostí. Dal jí svou kresbu Poláka z 1606 (reprodukce i s věnováním Květy 1912/I., str. 41)
darem, shání pro ni sloupkové hodiny a jiné starožitnosti, vypracuje jí dokonalý posudek o
lanžhotském kroji, který doporučuje ke koupi, protože „boty (jsou) mnohem pěknější než u
kroje kyjovského“. Paní Noltschová ho pozvala na oplátku do Tmaně. Poprvé ji navštívil v roce
1909 v červnu. Dopisem z 9. 7. t.r. jí oznámil, že přijede v pondělí, a hned po příjezdu píše
dne 12. 7. domů: „Byl jsem zde vlídně přijat. Milostpaní mi přijela do Králova Dvora povozem
naproti. Milostpaní mi pozvala na týden … Zámek jest asi půl třetího sta let starý … v kostele
jsou náhrobky rytířů Trmalů a bývalých majitelů Tmaně.“ Při tomto prvém pobytu měl Aleš
s sebou notýsek č. 5, do kterého si v Tmani zakreslil několikrát holčičku v kalhotkách, jak jde
jednou doprava, podruhé doleva. Jde asi o dceru paní Noltschové, malou Aninku. Celý notes
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č 5 vykazuje výtečnou pohodu autora. S lehkostí vykomponuje tehdy ilustrace k Synku
zachovalému a pochvaluje si v korespondenci, že výmalba u Šenfloků dopadla k všeobecné
spokojenosti, že vypadá „starobyle“. Z Tmaně si přivezl ještě několik námětů, které nejsou
zachyceny v notesu č. 5. Píše o nich paní Noltschové v děkovném dopise z 30. 7., který jsme
již citovali. Jde o obrázek kostelíčka sv. Jiří.
V Květech z roku 1909/I. byla uveřejněna kresba se signaturou „A 19-18/VII-09“ jednou na str.
513, podruhé na str. 645 a v druhé polovině roku na str. 476. (Kresba se otiskovala ještě
několikrát v roce jl1910 a Aleš v dopise paní Noltschové téměř jásá, že tmaňský kostelíček byl
v Květech otištěn po šesté.) Kromě této drobné viněty se v Květech 1909/I. objeví za
celostránkovou kresbou Obecního slouhy, Strašidla, Husara a Kozáka i Pohled do kraje
(kresba tužkou, 17,5 y 11,5), kde trochu krátká postava „milostpaní“ s kloboukem, plédem a
holí stojí na skále a dívá se do kraje. Kresba je asi zvětšeninou z nepatrného záznamu,
z kterého Aleš vytvořil vinětu, uveřejněnou v Květech 1912/I. str. 299, kde za ženskou
postavou, známou už z Pohledu do kraje (zde je v mnohem správnější velikosti), je přikreslen
i druhý shrbený výletník s holí, kloboukem a dlouhém kabátě – Aleš sám, jak se viděl ve
společnosti paní Noltschové. Kresbička je signována „A 1909“. Aleš s její reprodukcí nebyl
patrně spokojen a v jednom dopise paní Noltschové zmiňuje, že svěřil reprodukci Štencovi.
Skutečně další reprodukce této nepatrné vinětky, pokud se objevují v Květech (z roku 1913/I.,
str. 292), jsou mnohem lepší a lépe vystihují Alšovu kresbu.
Podruhé byl v Tmani roku 1910 od 22. 8. do 28. 8. Pobyt si heslovitě zapsal do notýsku č. 7.
Pod datem 25. 8. uvedl: „Pekli brambory na strništi u lesa.“ Kresbu Pečení brambor si datoval
dnem 27. 8. Na ní je zobrazena celá společnost, jak sbírá chrastí. Nalevo je paní Noltschová
s Aninkou, napravo slečna vychovatelka a Aleš sám. Chrastí se tu sbírá s klobouky na hlavě.
A nebyly to právě fantastické klobouky paní domu, které změnily koncepci dívčí postavy pro
dekoraci vinárny v Obecním domě? Z původně proponovaného prostovlasého děvčátka „se
zeleninou“ se stala panská zahradnice ve florentinském klobouku s konví v ruce (repr.:
Nástěnné malby, obr. 39). V roce 1910 si Aleš (v notesu č. 7) kreslil několikrát „Čtenářku“ –
slečnu vychovatelku, která ho učila francouzštině. Téhož roku a v témže notýsku si kreslí
několikrát dámu ve večerní toaletě s přehozem zezadu. Jde asi o paní Noltschovou. Definitivní
kresbu pojmenoval sám „Paní zezadu“ a Květy 1910/II. ji uveřejnily pod akademickým názvem
Studie se signaturou „Tmaň A. 7. VIII.10“. Na této studii si můžeme dobře uvědomit, jak si Aleš
paní Noltschovu idealizoval a historizoval. Její poněkud vyzývavý postoj je ve studii lyrický a
půvabný. Módní přehoz nahradil rouchem sepnutým na levém rameni. Dal jí také poněkud
měkčí účes. S kresbou měl své úmysly. V roce 1911 se v Květech objeví na str. 81 v druhé
polovině roku kresba nazvaná „Světice“ se sign. „A 1910“, kde je postava obrácená en face a
z paní Noltschové se stala tmaňská světice, jak jí oznamuje v dopise z 28. 7. 1911.
Naposledy byl v Tmani od 8. do 18. července 1912. Tehdy jel na návštěvu i s paní Alšovou,
která se tu zdržela asi do 12. 7., a potom zůstal v Tmani sám a kreslil tam pro paní domu
symbolický ornament na záclony, které si zkouší ve svém notesu č. 6 několikrát. Tehdy si také
kreslí jakoby na památku, tmaňský mázhaus, na který tklivě vzpomíná v několika svých
dopisech, tmaňský splav atd.
Všechny kresby z Tmaně jsou intimní a ukazují na umělce, který se ve svém uměleckém
názoru přibližuje mladé generaci, Švabinskému i Hudečkovi. Ale jsou to nejenom kresby
z Tmaně. Aleš tehdy přepracovával i své staré kresby z let osmdesátých a uveřejňuje v letech
1910-1911 několik kreseb Chodů a Chodek, které si zakreslil kdysi podle skutečnosti a které
teď změkčuje a zlyričťuje. Jde o posední Alšovo období, o jeho repliky starých námětů, ať už
historických, anebo lyrických. Až doposud známe z této poslední epochy jen několik málo
kreseb. Jsou roztroušeny v různých publikacích podle motivů. Do Aktů (Svoboda) byly
zařazeny některé velmi významné studie, jiné jako vinětky se octly v Ilustraci, do Cyklů byly
zařazeny některé medailóny. V publikaci Vlast a národ se ocitla témata historická, v Kuncířově
kalendáři náboženská. Ale to není pozdní Aleš celý, téměř všechny kresby, které v této
poslední době vytvořil, a také citlivě vybrané ukázky z prací starších, ba nejstarších, posílal do
Květů, kde nám pořídil náznak publikace „Aleš svýma očima“. Zde třídí a vybírá, ba i
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přepracovává některé staré studie a naznačuje, čeho si nejvíc ze svého díla váží: nejstarších
náčrtů, mladistvých olejů a prací, které vytvořil v poslední době.
Vybírá oleje, krajiny a jednotlivé postavy, v kterých předešel kdysi dávnou svou dobu, a vrací
se k nim novými replikami. To je ten návrat k sobě samému, který jsme vždy obdivovali, to je
nestárnoucí, ale sládnoucí Aleš.
V moři velkých i nepatrných úkolů, které ho až do poslední chvíle sužovaly, jsou to jen kapky.
Jde však o marginálie k modernímu českému figurálnímu umění i k moderní české
krajinomalbě. V nich se dotýká všech proudů, které tvořily moderní české umění kolem roku
1900 „… jeh dílo patřilo době víc … než si stárnoucí mistr a jeho mladší ctitelé uvědomovali“.
(Kotalík)
Notesem č. 22 z roku 1909-1911 končí Alšovy kresby, poznámky i výroky. „Umění s talentem,
láska-démon“, to je jeden z jeho posledních vzdechů a druhý: „Mladistvá horečka ze zanícení
pro minulost vlasti a studia vniknouti do češství“.
Závěr? Konečné účtování? Snad jen korektura a doplněk k dosavadním pohledům na Alšovy
poslední roky.
Minulostí Západočeského kraje. IV. ročník. Nakladatelské údaje: Západočeské
nakladatelství v Plzni, 1966.
Strana 142, 145:
Lidnatost západních Čech roku 1702.
Sčítání konzumentů soli roku 1702 zjišťovalo počet lidí starších a mladších 10 let, křesťanů a
židů. Podrobná čísla z něho se dochovala jen o dospělých. Na význam výsledků tohoto sčítání
upozornil již O. Placht (Lidnatost některých míst a panství v bechyňském kraji roku 1702,
Časopis Společnosti přátel starožitností, ročník 63, 1955, strana 59 a následující). Správně
poukázal, že je nutno při posuzování jejich spolehlivosti brát zřetel na skutečnost, že šlo o
jakýsi druh daňového přiznání. Elaboráty nesou rovněž stopy tehdejšího nedokonalého
úřadování: někde údaje chybějí, lze zjistit i několik omylů v jménech, číslech, součtech apod.
Poněvadž počet dětí mladších 10 let není znám, je nutno postupovat, aby bylo možno stanovit
aspoň přibližně úhrnný počet obyvatelstva v některém místě či na panství, podle doporučení
O. Plachta: číslo uvedené v seznamu lze pokládat za 72 % úhrnného počtu obyvatelstva, dělit
je 72, výsledek násobit 28 a číslo, které vyjde, představuje přibližný počet dětí mladších 10 let.
Součet tohoto čísla a počtu dospělých ze seznamu dává přibližný počet obyvatelstva
v dotyčném místě či na panství.
Podbrdský kraj.
Město, panství, statek,
Počet lidí starších 10 let
vesnice
křesťanů
židů
Suchomasty, statek
255
Tmaň, statek
117
Místopis českého amatérského divadla, II. díl N-Ž. Nakladatelské údaje: Informační a
poradenské středisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA. Praha 2002.
Strana 552 - Tmaň, okres Beroun.
• 1909 ustaven Zábavní odbor divadelní Sboru dobrovolných hasičů, hrál v hostinci Na
Sokolce, U Boušků a v přírodě v zámeckém parku, například 1912 Paní revírníková a
její Tony, 1919 Nevinně odsouzen, 1922 Lumpaci vagabundus, 1924 Macíčkova
dovolená, 1924 Hrobník a jeho dcera a další. Divadelní odbor Sboru dobrovolných
hasičů i 1940.
• Též Místní osvětová komise, do 1942 ročně 3-4 hry, například 1924 V černé rokli, 1926
Svítání, 1928 Smír. Oba spolky často spolupracovaly.
• 1926-1936 Dělnický divadelní spolek Jiskra, často hry ruských a sovětských autorů.
Hráno v sále Na Sokolce, později U Püschlů, nebo v přírodě U Křižatek. Například
1926 Michal a Matěj, Průboj, 1930 Helmice bez poskvrny, Křižník Potěmkin, 1931 C.k.
ulejváci, 1938 Pytlák Martin atd.
• 1930 sídlo obvodu SDDOČ.
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•
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Mezi DTJ a ostatními spolky nevraživost (DTJ nebyla přijata do místní osvětové
komise, musela si pořídit vlastní jeviště atd.), která vyvrcholila kuriózní situací o
Velikonocích 1929, kdy byla oběma spolky provedena hra Rajsino utrpení (Greville) ve
stejný den a stejnou hodinu v místech vzdálených 50 metrů od sebe.
Kromě zmíněných spolků příležitostně hráli i členové Církve československé, FDTJ,
Skupina malorolníků a domkářů, Učitelský sbor, v době okupace místní mládež.
V Tmani často pobývala Otýlie Sklenářová-Malá, jako chlapec zde krátký čas žil
Zdeněk Štěpánek.
Po 1945 místní osvětová komise a Sbor dobrovolných hasičů několik operet v hostinci
U Boušků a v parku. V padesátých letech činnost ochabla, 1961 poslední představení
Ženitba. 1945-1961 – 10 her.
František Zach: Divadelní ochotnická činnost v obce Tmaň, strana 6-7:
Dělníci, členové spolku střádali z malých výplat peníze, někteří půjčovali částky větší
na zařízení, které si svépomocí pěkně a obětavě postavili. Oponu a kulisy vymaloval
tmaňský dělník – malíř samouk – Bedřich Zítek z čp. 79. Zejména opona byla prý
vkusně a nápaditě vymalována. Zobrazil na ní starý venkovský výjev žatvy obilí,
v popředí dělníka s kladivem a kosou a ženu se srpem. V pozadí byla výrazněna
pěticípá hvězda..

Místopisný slovník Československé republiky. Sestavil Břetislav Chromec. Nakladatelské
údaje: V Praze 1935. Tiskem a nákladem „Československého kompasu“, tiskárna a
vydavatelství, akciová společnost, Praha-Smíchov.
Strana 345 - Lounín
• Ves.
• Čechy.
• 299 ha, 35 domů, 191 československých obyvatel.
• 38 římských katolíků, 129 československého vyznání, 24 bez vyznání.
• Okresní úřad Hořovice, Okresní soud Beroun, pošta, četnická stanice Suchomasty.
• Fara římskokatolická Tmaň.
• Telegrafní stanice, železniční stanice Zdice.
Strana 584 - Slavíky
• Osada.
• Čechy.
• Ves, fara římskokatolická Tmaň, fara československého vyznání Tmaň.
• Okresní úřad Hořovice, Okresní soud Beroun, pošta, četnická stanice Suchomasty.
• Telegrafní stanice, železniční stanice Zdice, železniční stanice Králův Dvůr.
• 6 domů, 30 československých obyvatel.
• 23 československého vyznání, 7 bez vyznání.
Strana 656 - Tmaň
• Ves.
• Čechy.
• Tmaň – 91 domů + 578 obyvatel, samota Slavíky – 6 domů + 30 obyvatel.
• 709 ha, 97 domů, 608 československých obyvatel.
• 54 římských katolíků, 390 československého vyznání, 14 izraelitské vyznání, 149 bez
vyznání.
• Okresní úřad Hořovice, Okresní soud Beroun, pošta, četnická stanice Suchomasty.
• Telegrafní stanice Králův Dvůr u Berouna, železniční stanice Králův Dvůr, železniční
stanice Zdice – 5 km.
• Poštovna, fara římskokatolická a farní kostel v místě (343 m), fara československého
vyznání Tmaň, spořitelní a záložní spolek (Kampelička), potravní spolek, stavební
družstvo, mlýn, zámek.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - 29. DÍL
Kanalizace obce před 33ti lety…
Chaloupky ( 1.část )

Projekční dokumentace pro tuto záležitost byly koncem května 1992 před dokončením, v srpnu
1992 byly práce po konzultaci s odborníky zadány firmě Vodní stavby Plzeň, v září 1992 byla
zahájena první etapa - od stávající kanalizace v prostoru u ubytovny akciové společnosti VČS
směrem k zemědělskému družstvu. Na zahájenou první část byla s VS Plzeň podepsána
hospodářská smlouva o rozpočtových nákladech ve výši 1 150 00 Kč a s termínem dokončení
v lednu 1994.
Provedení další části bylo tehdy plánováno realizovat v roce 1993 s ohledem na finanční
možnosti OÚ ve Tmani a případné dotace z Okresního úřadu v Berouně.
V tmaňské kronice píše Jaroslav Horáček:
Od pondělí 19. října 1992 byla uzavřena silnice kolem zahrádkářské kolonie směrem na
Suchomasty. Prováděly se zde zemní práce na položení kanalizačních rour přes silnici, aby tato
větev kanalizace vedená od ubytovny akciové společnosti k objektu zemědělského družstva
mohla být v další etapě využita pro kanalizaci na Chaloupkách. Autobusové linky byly vedeny
přes staré sídliště s tím, že autobusová zastávka u rybníka byla přeložena před budovu obecního
úřadu. Plánovaná délka této uzávěrky silnice
byla do 30.října 1992, v důsledku některých
technických komplikací byla ve skutečnosti
prodloužena o dalších 14 dní. Poslední autobus,
který ještě projel po původní trase, jel v 07:50
hod. do Berouna. Potom už byla cesta odkloněna
přes staré sídliště a zemní práce na položení
kanalizačního potrubí začaly.
Z tohoto období jsou také dnešní snímky Pavla
Kliky – je na nich vidět, že provoz na této silnici
musel být tehdy (jak se říká – „chca-nechca“)
opravdu přerušen.
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Na své pokračování si zavedení kanalizace do Chaloupek opravdu muselo ještě rok počkat –
chyběly finanční prostředky.
Dokončení kanalizace a zavedení vodovodního řadu v celé obci, možnost napojení na plynovod
zaváděný Vápenkou Čertovy schody na Nové sídliště a tím i plynofikaci celé obce, celá řada
dalších nutných a potřebných akcí - to vše představovalo potřebu hodně peněz.
Snadné to nebylo - jak se s tím představitelé tehdejšího obecního úřadu vypořádali, si nechme
na příště.
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v červenci 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu
v měsíci – 23. července 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

Noc kostelů 2022 proběhla ve Tmani dne 10. 6. 20202 a byla opravdu velkolepá.
Někdy se stane malý zázrak a tak se nečekaně tento den sešlo ve Sboru Jiřího
z Poděbrad několik pedagogů a několik žáků, kteří si spolu zazpívali nejen písně Jana
Amose Komenského, ale spoustu krásných českých písní.
Děkujeme doktoru Petru Tvrdkovi za varhanní doprov a hru na klávesy i
seznámení s tím, jak se na varhany hraje (doktor teologie, učitel na teologické fakultě,
duchovní, varhaník)
Děkujeme Andreji Benešovi (učitel zpěvu ZUŠ Beroun a především operní
pěvec) za nádherný přednes z díla Antonína Dvořáka, výběr z Biblických písní.
Dále děkujeme Antonínu Kaufmanovi, Anetě Špačkové, Kamile Smolíkové –
žákům Andreje Beneše za zpěv a ukázku toho, co se naučili.
Gratulujeme učitelům, kteří vedou své žáky tak, jak si to přál Jan Amos
Komenský, jehož výročí si letos připomínáme. Není větší radosti pro dobrého učitele,
než to, že ho žák překoná a posune tak svou pílí a přístupem obdaření od Pána Boha
a vloženou péči svého pedagoga ještě dál.
Noc kostelů 2022 jste vytvořili vy sami. S Božím požehnáním se vydařila nad
očekávání.
NO CČSH ve Tmani se účastnila Bohoslužby v rodišti prvního patriarchy Karla
Farského v sobotu 11. 6. 2022.
Bohoslužbu vedl patriarcha CČSH Tomáš Butta.
více na FB: @ccshtman
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Děkujeme OÚ Tmaň za zapůjčení přísálí KD dne 14. 6. 2022 pro konání besedy
s rockovým zpěvákem a zároveň i výborným terapeutem Danem Horynou. Beseda
byla velice zajímavá. Děkujeme rovněž ZŠ a MŠ Suchomasty, paní ředitelce a
učitelskému sboru za možnost přijít se zajímavou besedou o závislostech, ideálech,
motivaci k zdravému životnímu směřování mezi ty, kteří si teprve hledají své místo v
životě a jsou tím pádem nejzranitelnější, mezi naše děti. Beseda v rámci projektu
„Pomoc bližnímu“ se konala pro žáky 7.-9. tříd 14. 6. 2022 dopoledne právě v
Suchomastech.
Škoda jen, že dozvědět se mnoho zajímavého i možnosti cest z tíživých situací,
do kterých se často mohou dostat i tmaňské děti, nepřišlo ve Tmani více dospělých.
Děkujeme dětem ve škole i Světluškám za zajímavé otázky a velikou odvahu a
otevřenost.
Bohoslužby v měsíci červenci 2022:
Dne 10.7. 2022 od 14:00 hodin Průvod Kacířů – začínáme ve Sb. Jiřího z Poděbrad
Dne 10.7. 2022 od 15:00 hodin bohoslužba - Mistr Jan Hus
Dne 24.7. 2022 od 16:00 hodin
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).

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
Ve středu 1. června si všichni žáci naší školy užili skvělý Den dětí ve škole.
Každá třída si připravila svůj vlastní program oslavy a bylo to moc fajn. Děti soutěžily,
hrály různé hry a postupně se vystřídaly na zmrzlině.

V pátek 10. června se na naší
škole uskutečnila Bublinková show pro
děti z MŠ a žáky první a druhé třídy.
Nejprve se děti účastnily kouzelnické a
bublinkové show v tělocvičně, potom si
samy mohly vyzkoušet vytváření bublin
na školním hřišti. Všem se tato akce moc
líbila.
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V úterý 21. června se obě první třídy vydaly na výpravu na Ranč Málkov. Cestou
děti poznávaly přírodu našeho okolí, hrály různé hry, samy si na ohni opekly buřty,
naučily se správně uhasit ohniště a uklidit po sobě v přírodě všechny stopy. Na ranči
se seznámily s klisnou Fidorkou a jinými koníky. Za odměnu jim přinesly mrkve a
spoustu suchého pečiva. Všem výletníkům se výprava moc líbila a už se těší na další.
Ve středu 22. června se žáci čtvrté třídy vydali na výlet do Hořovic. Podívali se
na zámek, prohlédli si, jak se dříve ve šlechtickém sídle žilo a také s čím si hráli malí
aristokraté. V zámecké zahradě si děti zahrály hry, ve kterých pokračovaly i v lesoparku
Dražovka.

Ve čtvrtek 23. června se vypravili žáci třetí třídy na třídní výlet na Křivoklát.
Nejprve si prohlédli přístupné prostory hradu Křivoklát, prozkoumali nádvoří a
vystoupali na věž, odkud byl překrásný výhled po okolí. Po té se vydali na turistickou
vycházku, kterou zakončili na dětském hřišti. Následoval velice zajímavý výukový
program v informačním a vzdělávacím středisku LČR Křivoklát s prohlídkou stálé
expozice. Na závěr se vydali prozkoumat rekreačně naučný areál Křivoklát, což je
velké sportovní centrum, kde si užili spoustu legrace. Všem dětem se výlet moc líbil.
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V pátek 24. června se za velmi pěkného počasí vypravily obě první třídy do
Lipek. Nebyla to však výprava ledajaká. Třída 1. A si připravila pro 1. B hru
,,Fáborkovaná aneb hledání pokladu".
,,Áčko" si pro ,,Béčáky" přichystalo úkoly a vyznačilo trasu hry pomocí fáborků z
krepového papíru.
Kde byly fáborky dva, byl schovaný úkol. Na konci trasy byl schován ,,poklad"
(bonbony a krásné skleněné přívěšky na klíče či telefony od sklárny Waga, které jsme
dostali darem).
A protože jsme
velcí sportovci, podnikli
jsme
ještě
jeden
výšlap hned
v
úterý
28.6.2022 do nedalekého
okolí Tmaně. Zprvu nám
počasí úplně nepřálo, na
jemném deštíku jsme
ukrytí
v
pláštěnkách
možná
kapku
povyrostli. Cestou jsme si
prohlédli
okrasné
i
domácí
ptactvo
v
zahradnictví
u
pana
Šimka a soutěžili jsme v
netradičních
soutěžích
jako: bonbonová čára,
nošení
klubíčka
na
polévkové lžíci, chození
ve
dvojicích
se
svázanýma
nohama,
trefování
šiškou
do
stromu, skákání po jedné
noze
do
kopce...,
dokonce jsme si psali dopisy na záda (Milá babičko, TEČKA, posílám ti křečka TEČKA...). Prostě na legrácky nás užije.
Cestou jsme si ale hlavně povídali hodně o přírodě a také mlsali lesní jahody a třešně.
Závěr školního roku jsme si prostě užili plnými doušky.
Ve čtvrtek 30. června si všechny děti odnesly zasloužené vysvědčení, rozloučily
se s kamarády i se všemi pedagogy a hurá na prázdniny!!!

autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
PRÁZDNINY VOLAJÍ!
Červen nám v mateřské škole utekl jako voda. Předškoláci se pilně připravovali
na slavnostní Rozloučení se školkou. A naší školce řekli velké AHOJ!
Tablo našich předškoláčků můžete vidět na vývěsce před obchodem ve Tmani.

Zajímavou a krásnou akcí, kterou si děti velmi užily, byla Bublinková show –
představení i workshop.
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Na závěr školního roku se celá školka těšila na společný výlet do plzeňské
Zoologické zahrady.

Výlet byl skvělý, viděli jsme spoustu zvířátek, zajímavostí a moc jsme si to užili.

kolektiv MŠ Tmaň
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Z DĚNÍ V OBCI
Výsadba třešňové aleje
Rádi bychom vám představili novou třešňovou alej, kterou jsme vysázeli na
obecním pozemku č. 921.
Cesta, která tu kdysi spojovala Lounín s dolní částí obce a která končí u silnice
vedoucí na Chodouň, se svojí šířkou přímo nabízela k výsadbě stromořadí. Bylo
vysázeno 42 vysokokmenů, se zastoupením 7 tradičních odrůd, které jsou nejen velmi
chutné, ale i velmi odolné. Jedná se o generacemi osvědčené odrůdy, které lze
pěstovat zcela bez chemie. Jsou vhodné k přímému konzumu i ke zpracování. Staré
odrůdy ovocných stromů patří k našemu kulturnímu dědictví, které tak prostřednictvím
tohoto projektu můžeme "oživit".

Děkuji všem, kteří se na výstavbě této aleje podíleli, výčet jejich jmen by byl
poměrně dlouhý.
Jmenovitě bych tedy poděkoval alespoň paní Evě Kinclové za výběr a zajištění
vhodných stromů i za odborné zahradnické práce na tomto projektu.
Snad bude brzy tato alej místem vašich procházek a na třešních si pochutnají
všichni ti, kteří je mají v oblibě...
autor Jaromír Frühling
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SPORT
Letní vlna fotbalových novinek…
Fotbalový ročník 2021 – 2022 je již historií…
Po dvou letech, z důvodů covidových opatření, nedohraných ročníků, se
tentokrát podařilo zdárně dokončit všech 26 kol III. třídy OFS Beroun. Suverénního
vítěze Hudlice doprovodí do okresního přeboru také v celkovém pořadí druhý tým ze
Všeradic. Sestupový „Černý Petr“ nakonec zůstal týmu z Mořiny, která navíc dle
posledních informací ani svůj tým do dalšího ročníku již nepřihlásila…
Naše mužstvo se v konečném součtu tohoto ročníku umístilo na 9.místě
s celkovou bilancí 9 výher, 4 remíz a 13 porážek a celkovým skórem 52:70. Kromě
zmiňovaného sestupujícího týmu z Mořiny, jsme za sebou nechali ještě mužstva
z Praskoles, Lochovic, Újezdy n./L. a Broum.
Náš tým prochází generační obměnou mužstva a potýká se především s
častými zraněními některých klíčových hráčů. Intenzivně se nyní snažíme o doplnění
kádru o nové hráče, kteří by zvýšili konkurence schopnost na postech, které nás trápí
nejvíce, tedy především v útoku, kde zůstává většinou zcela osamocen náš nejlepší
střelec Vladimír Kincl.
Zmiňovaná generační obměna nastolila otázku, co s hráči, kteří svým věkem již
přesluhují či s těmi, kteří se po svých zraněních složitě vracejí na hřiště. Přičteme-li
k nim i zatím příliš nevyužívané dorostence či trenéry mládeže, kteří o fotbal dospělých
také projevili zájem, vznikla možná na první pohled „šílená“ myšlenka vzniku
rezervního týmu.
Poprvé v historii Tmaně tak budeme moci fandit dvěma našim mužstvům
dospělých, tedy nejen A týmu ve III. třídě, ale i rezervnímu B týmu ve A skupině
IV. třídy OFS Beroun.
Další novinkou jsou termíny domácích zápasů, kdy hráči projevili přání přesunu
těchto utkání na neděli. V novém ročníku tak budete moci zavítat na naše domácí
zápasy pravidelně každou neděli odpoledne, kdy zde budou hrát svá mistrovská
utkání vždy střídavě mužstva A i B týmu.
I v žákovské kategorii nás čeká novinka. Po úspěšné premiéře našich týmů
v mini a mladší přípravce přihlašujeme pro letošní sezónu také mužstvo starší
přípravky.
27 dětí vyráží se svými trenéry již příští sobotu 16. července 2022, na své první
velké fotbalové soustředění do Plánice na Šumavě. Kromě dvoufázových tréninků se
mohou těšit i na přípravné zápasy s místními týmy či na výlety do tamní krásné
přírody…
autor Jaromír Frühling
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Rozlosování nového ročníku 2022 - 2023
Po odevzdání všech přihlášek do nové sezóny zveřejnil OFS Beroun rozdělení
jednotlivých mužstev do skupin. Přiřazení konkrétních losovacích čísel (a tedy i
kompletní rozpis jednotlivých zápasů našich mužstev) proběhne v příštím týdnu,
v závislosti na losech ve vyšších celorepublikových soutěží.
Jednotlivé skupiny s naší účastí tak vypadají následovně:
III. třída
Broumy, Hostomice, Hýskov, Karlštejn, Komárov B, Loděnice B, Lochovice,
Osek, Podluhy, Praskolesy, Tmaň, Újezd, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň
Domácí utkání: Neděle odpoledne
IV. třída, skupina A
Chodouň, Chrustenice, Chyňava B, Nižbor B, Osov, Srbsko, Svatá, Tmaň B,
Všeradice B, Zdejcina, Zdice B
Domácí utkání: Neděle odpoledne (- 3 hodiny oproti III. třídě)
Starší přípravka
ČL-U Beroun B, Chodouň, Králův Dvůr A, Svatá, Tmaň, Všeradice
Mladší přípravka
ČL-U Beroun B, Svatá, Tmaň, Zdice A, Zdice B
Mini přípravka
Cerhovice, ČL-U Beroun B, Svatá, Tmaň, Zdice
Termíny domácích turnajů našich žákovských týmů budou známy po losovacím
aktivu 19. srpna 2022.
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červenci 2022 zajišťovány na Berounsku
a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín
7.+8.7.2022
9.+10.7.2022
16.+17.7.2022
23.+24.7.2022
30.+31.7.2022

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Šlesingerová Iva
Beroun, Třída Politických vězňů 40
Dr. Tesařová Simona
Loděnice, U GZ 69
Dr. Švábová Ladislava
Hořovice, Pod Nádražím 289
Dr. Valta Richard ml.
Žebrák, Hradní 68
Dr. Veselá Vladimíra
Beroun, Švermova 1591

Telefon
311 746 372
311 672 253
311 513 375
311 533 384
601 371 200

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v červenci: pondělí + úterý – zavřeno, středa 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, květináče, 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.
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