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Jsou-li v srpnu hory kalný,
budou v zimě mrazy valný…

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
… jsou chvíle a situace v životě každého z nás, kdy
se těžko hledají vhodná slova k vyjádření pocitů a emocí.
Odchod člověka vám blízkého, ať již člena rodiny či
přítele, kamaráda nebo spolupracovníka je okamžikem,
se kterým se každý z nás vypořádává trochu jinak. A ať již
je ten odchod očekávaný či nenadálý, je vždy bolestivým
okamžikem, kdy se na chvíli zastaví čas a přijde chvilka na
vzpomínky…
Taková chvíle nastala v životě mém i v životě většiny
občanů naší obce ve středu 13. července 2022, kdy nás
navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý
starosta obce, pan Antonín Plátěnka…
Znal jsem tohoto úžasného člověka osobně pouhých osm let. Ještě před prvním
setkáním jsem o něm ale často slýchával ve svém okolí, jako o někom, kdo zde v obci
zastával funkci starosty dlouhých 12 let, ve kterých toho společně se svými
spolupracovníky dokázal ku prospěchu obce opravdu mnoho.
Přestože mi hned při našem druhém setkání nabídl tykání, dlouho jsem si na to
nemohl zvyknout. Snad to bylo proto, že jsem k němu vždy vzhlížel s respektem i úctou
za vše, co pro obec vykonal. A byl to také on, za kterým jsem si občas zašel pro radu
poté, co jsem se stal starostou já. Nikdy při našich rozhovorech nevystupoval nijak
nadřazeně, naopak vždy se snažil pomoci a znalý místních poměrů i věcí, byly mnohdy
jeho rady velmi cenné. Často mi při loučení s úsměvem opakoval frázi, že ať udělá
starosta pro obec cokoliv, nikdy se nestane, aby se zavděčil všem. I to se mi již bohužel
mnohokrát potvrdilo…
Vážil jsem si ho však nejen jako starosty, jehož výsledky práce vidíme dodnes
v obci na každém kroku, ale především jako člověka s reálným pohledem na věci
kolem sebe, pro kterého bylo ve vztazích lidí nejdůležitější vzájemná tolerance a snaha
o kompromis a pochopení toho druhého, byť se s jeho názorem třeba neztotožňoval.
Naučil mne, že každý problém má své řešení, i když k němu někdy vede mnohem
složitější cesta než kterou jsme ochotni si na začátku připustit.
Jeho odchodem ztrácím já svého rádce a naše obec člověka velice moudrého,
srdečného a společenského. Pan Antonín Plátěnka se navždy zapsal do dějin naší
obce zlatým písmem a slabou útěchou nechť je nám skutečnost, že záslouhou toho,
co pro obec udělal, bude jeho jméno často skloňováno i dalšími generacemi
tmaňáků…

ČEST JEHO PAMÁTCE !
Jaromír Frühling
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Antonín Plátěnka
* 4. srpna 1947 - † 13. července 2022
Nechce se nám tomu věřit a nechceme se s tím smířit, ale ve čtvrtek dne 21.
července 2022 se zcela zaplnil prostor hřbitova ve Tmani, abychom se rozloučili
s panem Antonínem Plátěnkou – bývalým tmaňským starostou, především však
s člověkem, kterého jsme měli rádi, kterého jsme si vážili a respektovali a z jehož
přátelství jsme se radovali. Jeho odchod je ztrátou pro všechny – pro jeho rodinu a pro
jeho nejbližší přátele, pro jeho kolegy, které nasbíral při své pouti životem, i pro
všechny, kteří s ním spolupracovali či se s ním setkávali v komunální politice.
Jako člověk to byl milující manžel, dobrý otec, nejlepší dědeček na světě. Měl rád
vody, louky, lesy, nebe, měl rád lidi kolem sebe. Shrnout jeho soukromý život do těchto
dvou vět se může náhodnému čtenáři zdát příliš odvážné, ale jeho nejbližší znají každý,
i ten nejniternější a nejdůvěrnější obsah každého vysloveného slova a slovního spojení.
V povědomí nejširší veřejnosti obce však zůstane především jako starosta obce
ve třech funkčních obdobích od roku 1998 do roku 2010. Přebíral obec rozdělenou
pohledem na výstavbu Nové Králodvorské cementárny a díky svým manažerským a
diplomatickým schopnostem se mu podařilo vrátit konstruktivní myšlení do
spolupráce obce se všemi podnikatelskými subjekty působícími na jejím katastru ku
prospěchu občanů majících uvedeno ve svých osobních dokladech trvalé bydliště Tmaň.
Byl nadán schopností vidět aktuální dění ve spojení s předvídavostí dalšího vývoje a
citem pro správný odhad širších souvislostí prostorových i časových. Tímto svým
přístupem se stal legendou již za svého života a byl důstojným pokračovatelem díla
svých předchůdců ve vedení obce. Plody jeho práce, které budou úspěšně sloužit
mnoha následujícím generacím, vidíme v naší obci na každém kroku – seznam by byl
hodně dlouhý, jmenujme jenom namátkou ty, které nelze přehlédnout – dům
s pečovatelskou službou, přestavba bývalé ubytovny na byty pro mladé rodiny, areál
základní a mateřské školy s rekonstruovaným víceúčelovým sportovním hřištěm a
dostavbou mateřské školy, nová požární zbrojnice, dětské hřiště za Kulturním domem,
generální oprava povrchu fotbalového hřiště nebo celková rekonstrukce kaple sv.
Blažeje na Koukolově hoře a kostela sv. Jiří na místním hřbitově. Poznali jsme jej jako
člověka zvyklého pracovat každý den, chodit ráno do své kanceláře na tmaňské radnici
a odcházet z ní, až když bylo vykonáno, co vykonáno býti mělo. Byl dlouholetým
předsedou Mysliveckého spolku HORA Tmaň, členem Sboru dobrovolných hasičů Tmaň,
své bohaté životní zkušenosti zúročoval jako přísedící Okresního soudu v Berouně.
Čest jeho vykonané práci! Čest jeho světlé památce!

autor Jaroslav Horáček
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Nikdy nezapomeneme…
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RODINA ANTONÍNA PLÁTĚNKY DĚKUJE VŠEM ZA ÚČAST VE SVÉM
SMUTKU A BOLU. DĚKUJEME OÚ TMAŇ ZA VELIKOU POMOC PŘI
USKUTEČNĚNÍ POHŘBU. PANU HORÁČKOVI ZA POSLEDNÍ SLOVA
NA ROZLOUČENOU. DĚKUJEME SPOLKU MYSLIVCŮ A HASIČŮ.
TONDA CTIL TRADICE TĚCHTO SDRUŽENÍ.
DĚKUJEME PŘÁTELÉ.
MANŽELKA A DĚTI S RODINAMI

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 (16)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
Naši předchůdci. Biografický slovník českého zemědělství a venkova – M-Ž. Ing.
Ladislav Skala. Nakladatelské údaje: Praha. Ministerstvo zemědělství České republiky
v Agrospoji, 1993.
Strana 358:
Mudroch Antonín Karel (1780-1863).
JUDr., český advokát v Praze a statkář v Březňovsi a Tmani. Původně učitelský syn
z Kostelce nad Černými Lesy, chudý student, člen protinapoleonské legie z roku 1800,
justiciár ve Tmani, 1810-1827 advokát pražské obce, roku 1827 koupil Tmaň.
Roku 1835 děkan, 1841 rektor Univerzity Karlovy, od roku 1853 člen Vlasteneckohospodářské společnosti v Praze, 1854 až 1863 člen jejího centrálního výboru.
Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Datum vydání 1942, číslo 1.
Plánovací komise pro Prahu a okolí.

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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Pražský plánovací prostor, tj. obvod působnosti plánovací komise pro hlavní město
Prahu a okolí, byl určen původně v § 2 vládního nařízení č. 48/1940 Sb. a rozšířen
vládním nařízením č. 98/1940 Sb. Nyní se znovu rozšiřuje o dalších 134 obcí, jež
jednak leží v dosahu zdejšího průmyslu, jednak náleží do pražské rekreační oblasti.
Příslušné vládní nařízení, jež se dle otiskuje, vyšlo dne 4. dubna 1942.
Vládní nařízení
ze dne 1. dubna 1942, č. 112 Sb.,
kterým se působnost plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí
rozšiřuje na další obce.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského
protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, kterým se prodlužují a
mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938
(č. 330 Sb.) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942:
§1
Působnost plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí se rozšiřuje na tyto další
obce:
9. …
10. Bítov, Černín, Nová Huť pod Nižborem, Jarov, Koněprusy, Levín, Lounín,
Počaply, Stradonice, Tmaň, Trubín, Trubská, Zahořany a Zdejcina v politickém
okrese berounského a
11. Zdice v politickém okrese hořovickém.
Nový velký ilustrovaný slovník naučný – svazek XVII. – Šošoni – Żyznowski Jan.
Nakladatelství Gutenberg v Praze, 1932.
Strana 86:
Tmaň, obec v Čechách, okres Hořovice, 608 obyvatel české národnosti.
Okolí Prahy. Napsal Josef Kafka, emeritní ředitel I. geologického oddělení Národního
muzea. Nakladatelské údaje: Nákladem a tiskem Dr. Edvarda Grégra a syna. V Praze
1923.
Strana 48:
Vlevo silnicí do Koněprus 4-5 km; cestou mineme vlevo Kobylu, v jejímž Červeném
lomu odkryl jsem za svého pobytu jako vychovatel v nedalekých Suchomastech (tuto
narodil se spisovatel František Cajthaml (1868) bohatou zvířenu diluviální (v Národním
muzeu); později zde odkryta jeskyně Kobyla, z níž nálezy byly skrovné; nad Koněprusy
zvedá se Zlatý kůň (466 m) z bílého koněpruského vápence (rozsáhlé lomy opuštěné
i nové mnoho devonských zkamenělin Ff2). úzkokolejná dráha přes Tetín do Berouně
a lanová dráha do Králova Dvora. Západní výběžek tvoří Kotýz s hradištěm, dvojitým
valem obklopeným, níže pod ním sluj, skalní branou přístupná snad pohanská svatyně.
Sestoupíme druhým svahem do údolí potoka Suchomastského, překročíme tento u
Dvorského mlýna a přímo dále přes silnici vystoupíme na Koukolovou horu (470 m)
s krásným rozhledem na údolí Litavky přes Popovice a hutě Králodvorské na rostoucí
Počaply, kde pochoval Pražský Sokol mladistvé kmotry svého praporu, dcery
velkostatkáře Macháčka Terezii Marii a Marii Terezii, z nichž první si zamiloval Jan
Neruda (pět dopisů Nerudových Terezii Marii vydal roku 1909 dr. V. Tille) s Trubínem
a Trubskou na úpatí hřebene černých břidlic Trubínských, jenž dělí úval, v něm leží
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rodiště Jungmannovo Hudlice napravo přes Králův Dvůr a Zahořany zvedá se Děd
s rozhlednou, nalevo dohlédneme Svatou a v pozadí lesy křivoklátské. Sestup do
Králova Dvora, rodiště hudebního skladatele Františka Krásla (1884) a spisovatelky
Popelky Biliánové (1862) 4 km (celkem 15 km).
Okolí Prahy – Hřebeny a dolní tok Berounky. Turistický průvodce Československé
socialistické republiky – 1. díl. Vedoucí autorského kolektivu dr. Radmil Tomášek.
Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1965.
Strana 3:
Určení a vymezení oblasti.
Popisovaná oblast zaujímá dolní tok řeky Berounky, jižní část Bělohorsko-slánské
křídové plošiny, východní část Křivoklátské vrchoviny, celý Český kras a brdské
Hřebeny i okraj centrálních Brd. Administrativně zabírá okres Beroun, jihozápadní část
okresu Praha-západ, severní část okresu Příbram a okrajové části okresu Kladno a
Rakovník.
Měří přibližně 1500 km2 a je v ní zhruba 1100 km značených turistických cest.
Strana 98:
Z 82, zelená: Zdice – Slavíky, 3 km – Koukolova hora, 4 km.
Ve Zdicích z železniční stanice vlevo silnicí 300 m (vpřed M 84), kde vpravo (s Č 83;
800 m i se Žl 78) silnicí z obce přes most (Litavka); 1400 m za ním (vpřed zatáčkou
silnice; Č 83 vpřed) vlastní pěšinou v listnatém porostu opět k silnici. Tou mírně vlevo
do Slavíků; 30 m za rybníkem šikmo vlevo pěšinou vzhůru sadem. Za ním se pěšina
stočí šikmo vlevo, prudce stoupá podél křoví, mezi poli (nelze-li jimi projít, obejdeme
je vpravo) a 100 m podél lesa. Zde šikmo vpravo lesní cestou vzhůru, po 150 m šikmo
vpravo pěšinou (po 15 m vlevo odbočka 50 m na vrchol Koukolovy hory); na rozcestí
vlevo dolů pěšinou do bývalého lomu, kde vpravo lesní cestou 180 m na rozcestí.
(proch. Žl 71).
Č 83, červená: Zdice – Lounín, 3 km – Málkov, 5 km – Želkovice, 7 km – Housina, 8
km – Neumětely, 10,5 km.
Ve Zdicích z křižovatky značek (ze směru z železniční stanice vpravo) silnicí (směr
Koněprusy) z obce (s Z 82; 800 m i se Žl 78), přes most (Litavka); 1450 m za ním (50
m za odchodem Z 82; silnice ostře vlevo) šikmo vpravo cestou (po 50 m se stočí vlevo)
vzhůru 200 m listnatým porostem a 800 m podél akátového porostu. Za lipovým sadem
na křižovatce se cesta stočí vpravo (opačným směrem: před sadem vlevo a hned pr.
cestou) dolů k okraji Lounína do ohbí silnice. Tou vpřed, na křižovatce mírně vlevo
polní cestou; před lesem šikmo vlevo cestou podél lesa (vlevo vidíme Tmaň a vrch
Lejškov; neodbočovat do lesa) a křoví vzhůru ke kolmé vozové cestě. Tou vpravo 100
m vzhůru a bez odbočení dolů do Málkova. Přes silnici, bez odbočení vzhůru, na konci
obce šikmo vpravo a hned šikmo vlevo polní cestou (vlevo vidíme Borek), na rozcestí
vpravo do Želkovic do ohbí silnice (opačným směrem: na konci obce dvakrát šikmo
vpravo). Tou vpřed 30 m, kde vpravo cestou, na konci obce mírně vlevo polní cestou
vzhůru na zalesněný hřbet Housiny (zl. přip. M 40). Dál podle popisu M 40 přes potok
Chumavu do Neumětel.
Orografický a geotektonický přehled území silurského ve středních Čechách od
Jana Krejčího a Karla Feistmantla. Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech.
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Nakladatelské údaje: V Praze. Tiskem Dra Edv. Grégra. V komisi Františka Řivnáče.
1890.
Strana 61-63:
I. Povrch svrchního siluru na pravém břehu Berounky.
Povrch tento tvoří pahorkovitou vysočinu mezi Berounkou, Litavkou a Osovským
údolím, kteráž nejen křemencovými drobami hřbetu Housiny a Kosova jest vroubena,
ale i těmitéž v antiklinálním nakupení ve středu prostoupena. Nakupení to sledovati lze
od vrchu Očkova (366 m) naproti Karlovu Týnu jihozápadně k Měňanům, kde ztrácí se
plod graptolitovými břidlicemi a lavicemi vápencovými vystupujíc znovu na den za nimi
mezi Bykoší a Suchomasty a pokračujíc přes Borek k Libomyšli.
Rovnoběžně s tímto antiklinálním zdvižením běží menší vrstevní vlny v pásmu d5, do
něhož uloženy jsou poslední jihozápadní výběžky graptolitových břidlic provázených
zelenokameny. Jeden takový výběžek táhne se od Bykoše k Želkovicům, druhý od
Tmaně k Málkovu, třetí od Koukolovy hory na západ k mlýnu Fialovu na Litavce.
Všechny ty výběžky pokryty byly druhdy souvislou vrstvou vápence pásma e 1, jenž
pozdějšími dislokacemi byl roztrhán a z větší části odplaven, takže udržely se ho jen
čtyři osamělé partie neboli shluky.
Prvním shlukem takovým jest hřbet Lejškova (458 m) u Tmaně, na jehož patě
v břidlicích d5 jest výborné naleziště posledních zbytků třetí zvířeny.
Druhý tvoří kupa vrchu Smutného (453 m) mezi Tmaní a Dvorem Slavíky.
Třetí tvoří nad Popovicemi vrchol Koukolovy hory (470 m), kteráž příkře spadá k
Litavce, kdež vystupují na den břidlice pásma d 5 se zelenokamy a graptolitovými
břidlicemi.
Čtvrtou a největší partií vápencovou jest hřbet běžící od severozápadu k jihovýchodu
a zvedající se mezi oběma sníženinami povrchu, z nichž jednou běží silnice od
Všeradic k Suchomastům a k hutí Emilově, druhou pak rovněž k této huti silnice od
Litně přes Měňany.
Hřbet skládá se na bázi z graptolitových břidlic a zelenokamenů (e1), výše pak
z vápencových vrstev pásma e2 a v severozápadním směru na samém vrcholu
z vápencových lavic stupně F. Vápencové lavice těchto pásem táhnou se napříč přes
antiklinálně zdvižené břidlice d5, které v jihozápadním směru táhnou se od Očkova
k Bykoši, kdežto rýhy v povrchu prostupují pásmo vápencové ve směru
severovýchodním a prorážejíce hřbet rozdělují jej v jednotlivé kupy a dávají krajině tak
hornatý ráz. Kupy ty od jihovýchodu k severozápadu jsou: Mramor, Šamor (464 m),
Bacín (497 m), Tetín (481 m); k nim pojí se pak hřbet v Dlouhém lese (452 m) a kupy
Újezdec (470 m) a Kobyla (470 m), kteráž poslední kupa souvisí se Zlatým koněm
a Kotýzem mezi Koněprusy a Tmaní. Mramor, Šamor a Tetín skládají se z vápence
pásma e2, spočívajícího na graptolitovém pásmu a zelenokamech (e1). Toto pásmo
pokračuje od východní paty Mramoru přes Liteň k Bělči a ztrácí se v silných ohybech
vrstevních břidlic d5, které vystupují na den ve stráni na Berounce mezi Třebaní a
Klučicemi, takže se zdá, jako by kolonie do těchto břidlic uzavřené nebyly než partie
liteňského prahu graptolitového, do jednotlivých záhybů těch vrstev vražené.
Na Bacínu západně od Tetína leží na šedém vápenci pásma e 1 světlejší krystalický
pásma F, jenž táhne se odtud k západu na Dlouhý les, Újezdec, Kobylu, Zlatý kůň a
Kotýz. Hlubší jeho lože jest červený mramor, vyšší plak upomínající skoro na útesy
korálové, skládá se z bílého, krystalického vápence, plného korálů a jiných zbytků
živočišných. Vápenec ten láme se v okolí Měňan, Koněprus a v údolí Berounky a
poskytuje výtečné saturační vápno. Na Zlatém koni a na Kobyle nalézáme četné díry
a jeskyně, z nichž mnohé jsou úplně zaneseny. Na plochém jižním svahu Zlatého koně
9

nalézají se zbytky starobylých valů a na Kotýzu, západním to jeho výběžku otevřena
jest taková jeskyně se zapadajícím stropem zvaná „Ve vratech“.
Na této straně jsou vápencové lavice hluboce až do pásma e1 zaříznutým údolím náhle
odříznuty, tvoříce malebné stěny skalní podle Suchomastského potoka, jenž
naznačuje směr severozápadního zlomu. Na východním svahu ke Koněprusům
vystupují všechna tři pásma (F1, e2 a e1) k západu zapadající, kteráž tu rovněž mocným
zlomem jsou přervány, na němž mocné zelenokameny vystupují. Jen na východní
straně Kobyly nalézá se nad vápenci F ještě malý zbytek pásma g1. Sedlo, v němž leží
Koněprusy, dělní právě popsaný pruh vápencový od vápenné vysočiny Tobolky.
Teprve od doliny, kterou přes toto sedlo vede silnice od Litně přes Měňany ku Královu
Dvoru, prostírá se k severovýchodu až do okolí Prahy souvislý vápencový povrch.
Památky slovanského pravěku v místních názvech se zvláštním ohledem na
Čechy. Napsal Břetislav Jelínek. Nakladatelské údaje: V Praze. Knihtiskárna F.
Šimáček, nakladatelé. 1893.
Strana 8:
… Jiné památky po dávno zaniklých již sídlech a místech někdy obydlených se také
v místních názvech rozličných poloh, o nichž buď pověsti vyprávějí, a zase, kde nálezy
učiněné skutečný někdy pobyt člověka na nich dokazují; …
… „Na vescích“ slove poloha pod hradištěm Kodýským u Tmaně (okres
berounský), o níž pověst dí, že tam původní Tmaň stále. Nálezy tam učiněné
zapadají do pravěku. …
Podrobný seznam míst v Čechách (Special-Orts-Repertorium von Böhmen).
Vydán cís.kr. statistickou ústřední komisí. Nakladatelské údaje: Wien 1885. Alfred
Hölder, K. K. Hof- und Universitäts-Buchhändler J. Rothenthurmstrasse 15.
Okres, obec, místo
Domy
Přítomné obyvatelstvo – mužské
Přítomné obyvatelstvo – ženské
Přítomné obyvatelstvo – součet
Vyznání katolické
Vyznání protestantské
Vyznání židovské
Vyznání jiné
Jazyk německý v obcování obyvatel
Jazyk čechoslovácký v obcování
obyvatel
Jiný jazyk v obcování obyvatel

Lounín, ves
31
97
97
194
190
4
194

Okres, obec, místo
Domy
Přítomné obyvatelstvo – mužské
Přítomné obyvatelstvo – ženské
Přítomné obyvatelstvo – součet
Vyznání katolické
Vyznání protestantské

Tmaň – celkem
83
304
262
566
550
-

-
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Vyznání židovské
Vyznání jiné
Jazyk německý v obcování obyvatel
Jazyk čechoslovácký v obcování
obyvatel
Jiný jazyk v obcování obyvatel

16
566

Okres, obec, místo
Domy
Přítomné obyvatelstvo – mužské
Přítomné obyvatelstvo – ženské
Přítomné obyvatelstvo – součet
Vyznání katolické
Vyznání protestantské
Vyznání židovské
Vyznání jiné
Jazyk německý v obcování obyvatel
Jazyk čechoslovácký v obcování
obyvatel
Jiný jazyk v obcování obyvatel

Tmaň, Slavík
5
21
11
32
32
32

Okres, obec, místo
Domy
Přítomné obyvatelstvo – mužské
Přítomné obyvatelstvo – ženské
Přítomné obyvatelstvo – součet
Vyznání katolické
Vyznání protestantské
Vyznání židovské
Vyznání jiné
Jazyk německý v obcování obyvatel
Jazyk čechoslovácký v obcování
obyvatel
Jiný jazyk v obcování obyvatel

Tmaň
78
283
251
534
518
16
534

Okres, obec, místo
Domy
Přítomné obyvatelstvo – mužské
Přítomné obyvatelstvo – ženské
Přítomné obyvatelstvo – součet
Vyznání katolické
Vyznání protestantské
Vyznání židovské
Vyznání jiné
Jazyk německý v obcování obyvatel

Tmaň – Podskalí
3
15
7
22

-

-

-

11

Jazyk čechoslovácký v obcování
obyvatel
Jiný jazyk v obcování obyvatel
Okres, obec, místo

Tmaň – ves s jednotlivými domky,
Dvorského mlýn, Na Boru
75
268
244
512

Domy
Přítomné obyvatelstvo – mužské
Přítomné obyvatelstvo – ženské
Přítomné obyvatelstvo – součet
Vyznání katolické
Vyznání protestantské
Vyznání židovské
Vyznání jiné
Jazyk německý v obcování obyvatel
Jazyk čechoslovácký v obcování
obyvatel
Jiný jazyk v obcování obyvatel

Poklona není můj obor. Úvahy posttelevizní a jiné z let 1990-1995. Ludvík Vaculík.
Nakladatelské údaje: Academia, Praha, 1996.
O ministru, který se pochlapil.
(Literární noviny, 7. dubna 1994)
Motto:
„Vládnouti znamená státi se poddaným české krajiny, nikoli její vrchností.“ (architekt
Ladislav Žák, Obytná krajina, 1947)
TV Debatě konečně blýsklo na lepší časy. Moderátor P. Čech dával v cause
„cementárna Tmaň“ spravedlivě i citlivě slovo oběma sporným stranám, jakož i oběma
ministrům (Vladimír Dlouhý, František Benda). A nutno říci, že tentokrát vyšel obratný
imagolog a nejpopulárnější český politik zkrátka. Ani jeho pověstné dolíčky ve tvářích,
ani ostentativně zdůrazňovaná „objektivnost“ nemohly v debatě zakrýt obojakost jeho
stanoviska: pan ministr je zatím proti cementárně proto, že hrozí „masivní vývoz“ její
produkce a že je 100 % v německých rukou (Heidelberger Zement); kdyby jej ředitel
Králodvorské cementárny přesvědčil, že cement vyvážet nebudeme a výroba pokryje
pouze domácí spotřebu (což je kvadratura kruhu: žádný podnik, tím méně
v zahraničních rukou, nebude vyrábět na poloviční kapacitu, jestliže nalezne venku
odbyt), pak by byl pro cementárnu. Pak by devastaci okolí Koněpruských jeskyň a
Křivoklátska plně schvaloval, neboť se tam byli podívat s manželkou, a „ta krajina už
je tam jako tak poničená“. Jak jinak zněl názor ministra životního prostředí, který
připomněl kodex dobrého hospodáře, jemuž bylo svěřeno přírodní bohatství nikoli
proto, aby ho pod záminkou „komparativních výhod“ vyplenil. Pan ministr Benda se
pochlapil a ty tam jsou doby, kdy prchal zadními vchody před novináři a měnil
stanoviska k Temelínu podle intenzity premiérova káravého hlasu. Je pozoruhodné,
že tehdy Václav Klaus neshledával na práci resortu nic závadného. A jakmile se
František Benda začal o svůj resort starat jako skutečný hospodář (nejen ve Tmani,
ale i v otázce vývozu surovin, energetické politiky aj.), jakmile vyhodil náměstka, který
další devastaci životního prostředí veřejně vždy spíše obhajoval, než brzdil, náhle
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výkonná rada Občanské demokratické strany i premiér vidí nutnost vážně se zamýšlet
nad situací v jeho resortu. Jak povědomé, jak malé, jak naše …
Postavy brněnského jeviště – umělci Národního, Zemského a Státního divadla
v Brně 1894-1984. Autor: Meszner Jindřich, Srba Bořivoj, Dufková Eugenie.
Nakladatelské údaje: Brno, Státní divadlo, 1984.
Strana 679:
Spurná Otylie.
Narodila se 23. března 1878 v Louníně u Zdic, zemřela 7. srpna 1938 v Praze. Česká
herečka. Členka činohry Národního divadla v Brně v sezóně 1906/07.
Otylie Spurná byla praneteří herečky Otylie Sklenářové-Malé, manželkou herce
Rudolfa Deyla (1876-1972), matkou herců Evy Deylové a Rudolfa Deyla (1912-1967).
Její otec, ředitel cukrovaru ve Zdicích Josef Spurný, byl blízkým druhem zakladatele
sokolského hnutí v Čechách Miroslava Tyrše.
Herecký talent Otylie Spurné objevila její prateta, slavná heroina Národního divadla
v Praze, Otylie Sklenářová-Malá. Pod jejím vedením začala mladá herečka zkoušet
své síly v ochotnických představeních vinohradské Besedy. Na profesionální hereckou
dráhu vstoupila Otylie Spurná 27. června 1900, kdy se jako nová členka divadelní
společnosti Vendelina Budila představila plzeňskému obecenstvu rolí Míny
v představení hry Vina od Jaroslava Hilberta. V sezóně 1901-02 byla členkou
Pištěkova souboru v Praze. V září roku 1902 se opět vrátila do Plzně, neboť ji Vendelin
Budil angažoval do činoherního souboru právě otevřeného Městského divadla v Plzni.
Otylie Spurná v Plzni hrála dvě sezóny. V roce 1904 nesouhlasila se snížením gáže a
začala si hledat nové působiště. Pro příští dva roky se stala členkou Zemského a
národního slovinského divadla v Lublani. V roce 1906 přijala nabídku ředitele
Národního divadla v Brně A. J. Frýdy a pro sezónu 1906/07 se stala členkou brněnské
činohry. V Brně v podstatě ukončila svou dráhu profesionální herečky, neboť po sňatku
s Rudolfem Deylem (1909) již nikdy na jeviště nevstoupila.
Otylie Spurná se zdála pro divadlo předurčena urostlou postavou, neobyčejně
zvonivým hlasem a silou citu. Vendelin Budil mladou herečku přijal jako představitelku
dramatických milovnic, záhy však se Otylie Spurná úspěšně prosazovala v rolích
hrdinských, v postavách životných a silných žen, schopných pevně čelit životním
překážkám. Začínala sice jako Mína (Jaroslav Hilbert: Vina, Plzeň 1900), Ofélie
(William Shakespeare: Hamlet, Lublaň 1904), ale svou hereckou ukončovala jako
Kateřina Hübnerová z veselohry Victoriena Sardoua Madame Sans-Gene (Brno 1906)
nebo jako paní Cheveleyová ze společenské komedie Oscara Wilda Ideální manžel
(Brno 1906). První postavu obdařila nehledanou naivností a srdečností, druhou pak
lstivou necitelností intrikánky a pompou typickou pro ženy podobného druhu. V Brně
ještě zaujala obecenstvo jako Kateřina (William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy,
1906) a kritika vysoce ocenila její výkon v roli Katuše Maslovové v dramatizaci románu
Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení (1907).
Otylie Spurná byla hodnocena jako dobrá herečka. Byla jí předpovídána úspěšná
umělecká budoucnost. Sama však dala přednost talentu svého manžela, ustoupila do
soukromí a věnovala se do konce svého života pouze rodině.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - 30. DÍL
Kanalizace obce před 33ti lety…
Chaloupky ( 2.část )
První část kanalizace Chaloupek byla ukončena koncem roku 1992 v prostoru u zemědělského
družstva. Její pokračování od zámku ke křižovatce v Chaloupkách pod panem Svobodou
probíhalo v průběhu měsíců října a listopadu 1993.
S ohledem na nedostatek obecních finančních prostředků nebylo možno tuto akci provádět
dodavatelsky, takže práce probíhaly v podstatě obdobným způsobem, jako při výstavbě
kanalizace v severní části obce – jinými slovy opět jakási akce Z. Jinak to tehdy ale (pokud jde o
prachy) doopravdy nešlo.
Silnice byla v těchto místech pochopitelně neprůjezdná a do Chaloupek se v druhé polovině
října a v listopadu 1993 dalo jezdit pouze polní cestou vedoucí od Suchomast.
Do konce roku 1993 pak byla kanalizace zavedena k rodinným domkům pánů Svobody a pana
Šimka.
Jak to tam tehdy vypadalo, můžete vidět na snímcích Pavla Kliky z té doby.
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Představitelé Obecního úřadu ve Tmani to v tehdejší době neměli vůbec lehké - současně
s kanalizací Chaloupek probíhala rovněž finančně náročná plynofikace severní části Tmaně,
plynovod bylo nutno postupně zavést i do ulic Dlážděná a K Lounínu, do Chaloupek bylo třeba
vodovod a plyn rovněž zavést, bylo nutno zajistit inženýrské sítě pro nově uvažovanou výstavbu
na Boru a dalších potřebných prací bylo až až. Kde na to vzít?
Hodně prací se dařilo zajistit ve spolupráci s VČS, nabízela se spousta vzájemné a pro obec
výhodné spolupráce s výstavbou nově uvažované cementárny NKDC – bohužel všechno
nakonec dopadlo úplně jinak. Ale o tom snad až někdy příště.
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v srpnu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci
– 27. srpna 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
V červenci jsme společně oslavili památku Cyrila a Metoděje a především na
všech místech naší vlasti památku Mistra Jana Husa.
Letos je to přesně osmdesát let, kdy byl pro válečné účely sňat z věže 50ti
kilogramový zvon s reliéfem Mistra Jana Husa a s nápisem Husova sedmera: „Věrný
křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž
pravdu a braň pravdu až do smrti.“ Zvonili jsme tedy na nejmenší zvon s reliéfem
kalichu a nápisem „Pravda vítězí!“, který ve věži Sboru Jiřího z Poděbrad zbyl ze
čtveřice zrekvírovaných zvonů. Z dobových záznamů víme, že firma Diepold v Praze
zhotovila pro CČSH ve Tmani 109ti kilogramový zvon zdobený reliéfem Ježíše Krista
a veršem z Janova evangelia z 13. kapitoly, verš 34: „Nové přikázání vám dávám,
abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ ; již
zmíněný druhý největší zvon byl zdoben reliéfem M. Jana Husa a další asi 40ti
kilogramový zvon reliéfem Jana Amose Komenského a nápisem: „Živ buď, národe
posvěcený v Bohu, neumírej! Muži tvoji ať jsou bez počtu.“ Z kšaftu Umírající matky
Jednoty bratrské).
Nic z toho by nemělo býti zapomenuto. I pravda roztavená či ukrytá hluboko
nakonec zazáří ve slunečním jasu.
Zvoníme tedy na rozloučenou, ale i na oslavu při slavnostních příležitostech na
nejmenší z těchto zvonů. Připomínáme si zvony, jež byly roztaveny a nikdy se již
nevrátí na své místo. Možná je však jednou nahradí nové... A při tom zvonění myslíme
na své milované blízké, kteří tu již nejsou mezi námi, odešli a již se nevrátí. Další
generace tím hlasem zvonu vítáme a slavíme s nimi svátosti křtů a manželství, protože
je čas plakat i čas se radovat a smát, předávat velikou lásku dál.
Bůh nás veď, abychom svůj čas zde na zemi nepromarnili, abychom jej naplnili
dobrými skutky, ne jen pro své, ale pro obecné blaho. Abychom pro druhé byli
požehnáním a jednou i na nás mohli lidé s láskou a úctou vzpomenout, tak jako na
pana Jiřího Cajthamla, sestru ředitelku Milenu Novou (DC Srdíčko v Žebráku) a
bývalého tmaňského pana starostu Antonína Plátěnku. Jim patří náš vděk za mnohé.
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Čas radosti jsme mohli prožít dne 27. 7. 2022 v Domově seniorů v Rudné, kde
jsme oslavili s paní Magdalénou Kopicovou její 99. narozeniny. O hudební dárek pro
všechny klienty a oslavence se postaral operní pěvec Andrej Beneš, doprovodil doktor
teologie Petr Tvrdek starší na klávesy a na příčnou flétnu Petr Tvrdek mladší. Skvělé
hudebníky jsme měli možnost vidět a slyšet při letošní Noci kostelů ve Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani.
Příští koncert v DS v Rudné by se měl konat v září 2022 v rámci Univerzity
volného času a vystoupit by měla tmaňská rodačka Aneta Špačková.
60. jubileum oslavil dne 29. 7. člen Církve československé husitské ve Tmani
se střediskem v Koněprusích, starosta Radek Havlíček. Přejeme jménem Náboženské
obce ve Tmani mnoho dalších krásných let, zdraví, osobní i pracovní úspěchy a Boží
požehnání.
V srpnu se připravujeme na svátost manželství, v září na křty i biřmování. Na
slavnostní Bohoslužbu 28. září 2022 k nám opět zavítá pražský biskup David Tonzar.
28. září nebude chybět též tradiční bohatý kulturní program.
Děkujeme OÚ Tmaň za schválení dotace do výše 7.000,- na barvu na nátěr
dřevěného plotu kolem Sboru Jiřího z Poděbrad. Očištění plotu a jeho nátěr již zahájili
dobrovolníci z Dětského centra Světlušky, kterým rovněž děkujeme za aktivitu v době
prázdnin. Občerstvení pro dobrovolníky zajišťuje NO CČSH ve Tmani.
Děkujeme za Váš příspěvek na opravy, aktivity a kulturní akce.
FIO Banka: 2901175579/2010 (do poznámky KOSTEL).
Bohoslužby v měsíci srpnu 2022:
Dne 14. 8. neděle od 16:00 hodin Bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad
Dne 28. 8. neděle od 16:00 hodin Bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad
více na FB: @ccshtman
Na osobní setkání při Bohoslužbách, svatbách, pastoraci, besedách,
koncertech a jiných akcích se těší tmaňská farářka Jana Šmardová Koulová.

Církev československá husitská ve Tmani se připojuje k pomoci Husitské diakonie a
žádá milé spoluobčany o zapojení na pomoc lidem postiženým požárem :
Husitská diakonie vyhlašuje:
„Finanční sbírku na pomoc obyvatelům Mezné a dalším postiženým požárem
v Českém Švýcarsku“
Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie:
2501867242/2010, variabilní číslo 10
autor Jana Šmardová
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Dětské centrum Světlušky
Prázdniny!!! Užíváte si? Výborně.
Ještě se ohlédneme, co se dělo ve Světluškách před prázdninami. Děti prožily
Noc v kostele. Né jen tak ledajakou, ale s koncertem, se svým učitelem zpěvu
Andrejem Benešem, s kamarády, s promítáním filmů o Komenském, s bojovkou,
táborákem a přespáváním „v kostele“. Bylo to moc prima a všem to možná již před
prázdninami připomnělo táborovou atmosféru.
Na tábory a soustředění se rozjela většina dětí. Hurá!
My jsme Letní tábor Světlušek letos neuspořádali s ohledem na ceny a
nedostatek dobrovolníků. Ale pozor! Odrůstají nám Světlušky a začínají se hlásit na
příští rok na tábor jako instruktoři.
10. 7. 2022 jsme společně vzpomněli výročí Mistra Jana Husa (+ 6.7.1415)
tradičním průvodem kacířů k tmaňskému rybníku, kde jsme symbolicky „pálili“ kacířské
čepice – protože Hus nebyl kacíř, ale spravedlivý a dobrý člověk . Tím jsme vyjádřili
nesouhlas s jeho potupením a smrtí.
Děkujeme OÚ Tmaň a TJ VČS za uspořádání soustředění pro malé fotbalisty.
OÚ Tmaň, Vápence Čertovy schody a trenérům patří veliký dík za zajištění skvělé letní
akce pro malé sportovce, rovněž zájezdu na zápas Slávie. Víme, že je to velice
náročné. Děti byly nadšené! Bravo!
Nadšené byly i Světlušky, které se ochotně zapojily do natírání plotu kolem
Sboru Jiřího z Poděbrad. Díky dotaci od OÚ Tmaň na barvy na dřevěné oplocení se
mohly děti s chutí pustit do díla. Nátěr bychom měli dokončit v srpnu (autobusovou
zastávku též). Občerstvení v době brigády zajistila Náboženská obec Církve
československé husitské ve Tmani. Po úmorné práci ve velkých vedrech se většinou
akce pod názvem „Natřeme to“ končila na „koupališti“ (hasičská nádrž) ve Všeradicích.
Krásně jsme si užili odměnu v podobě koupání. To je věc, která Tmani opravdu chybí
– vlastní koupaliště. Tak třeba jednou...zázraky se dějí.
Děkujeme OÚ za dotaci na barvy. Děkujeme také sousedovi panu Jozefu
Buckovi za opravu větracích okének od sklepa Sboru, kterou nám provedl zcela
zdarma. Děkujeme Patrikovi Náčinovi, Alžbětě Šmardové, Daniele Jandové, Viktorovi
Pavláskovi a Dagmar Žákové za čištění a natírání plotu.
Světlušky se již rozlétly na různé tábory a soustředění, svoláváme se k aktivitám
na WhatsApp skupině spíše nárazově, ale v září se těšíme na tradiční Výtvarnou dílnu
Mikoláše Alše.
V červenci jsme navštívili hřbitov na Vyšehradě a prohlédli si pomník tohoto
slavného českého malíře, o kterém psal poutavý článek v minulém Obzoru pan
Jaroslav Horáček. Alšovy návštěvy ve Tmani i kresby vzniklé v naší obci si každoročně
připomínáme a zkoušíme se na chvilku stát slavným malířem : ). Již brzy se vydáme
„Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani“. Kudy a kam to bude letos? Nechte se
překvapit...Info najdete koncem srpna na FB: @svetluskytman nebo na vývěsce u
Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
Aktivity v Dětském centru Světlušky můžete podpořit příspěvkem na účet
u Fio Banky : 210 117 55 89/ 2010 . Děkujeme za jakoukoliv podporu.
Krásné léto, Světlušky a přátelé!
Jana a Dáša
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Z DĚNÍ V OBCI
Letní kino
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Rekonstrukce vozovky a chodníků

V měsíci září by měla být zahájena dlouho připravovaná rekonstrukce silnic a
chodníků v centru naší obce.
V první etapě dojde ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje k nové
pokládce vozovky v celé ulici Dlážděná. Souběžně s touto částí úpravy vozovky budou
zahájeny přípravné práce na rekonstrukci chodníků v této ulici. Dojde k „posunu“
obrubníků tak, aby na straně kde je obchod potravin, došlo k rozšíření chodníků, který
je nyní velmi úzký a nesplňuje základní bezpečnostní parametry.

Tím nejzásadnějším bodem plánované rekonstrukce však bude především
úprava vozovky a chodníků v okolí školy. Dlouholetému problému s parkováním a
bezpečností provozu v ranních a odpoledních špičkách by měla napomoci nově
vytvořená parkovací místa před tělocvičnou, určená výhradně k nástupu a výstupu dětí
při odvozu do školského zařízení. Následně by mělo být také vytvořeno několik
parkovací míst pro personál školy v ulici Přátelství.
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V dalších etapách by mělo dojít
k rekonstrukci vozovky i chodníků v ulicích
K Sídlišti a Sídliště směrem k prodejně
COOP. I zde by mělo být vytvořeno několik
parkovacích míst. Na ploše před prodejnou
Zeleniny by mělo vzniknout parkoviště pro 18
vozidel. U rybníka směrem do Chaloupek
bychom
především
z důvodu
větší
bezpečnosti dětí, ale i dospělých rádi
vybudovali přechod pro chodce. Další etapou
bude rekonstrukce chodníků směrem
k Lounínu.
Podrobnější informace k plánované rozsáhlé
v nejbližších dnech na letáčku ve svých schránkách.

Prodej

slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 - 269,- Kč/ ks
Prodej:

29.8. 2022

Tmaň –

autobusová zastávka u fary - 16.20 hod.

Výkup králičích kožek
–cena dle poptávky
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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rekonstrukci

naleznete

SPORT
Zahájení sezóny se blíží…
V srpnu se tradičně rozbíhají naplno okresní fotbalové soutěže…
Ta letošní bude pro naši obec netradiční v tom, že se můžeme těšit na dvojitou
dávku fotbalu u nás. Jak jsme již informovali v předchozím čísle, kromě A týmu
dospělých, startujícím třetím rokem ve III. třídě, přihlásil náš oddíl do soutěže i mužstvo
B. To by nemělo sloužit jen jako záloha našeho prvního týmu, ale mělo by umožnit
návrat na hřiště všem bývalým hráčům Tmaně, kteří mají fotbal rádi, ale věk, zdraví
a fyzická kondice je přeci jen již trochu omezuje zapojovat se do mistrovských utkání
III. třídy. Tento tým by měl být doplňován o dorostence a ostatní méně využívané hráče
A mužstva. Ač jsem byl od tohoto experimentu mnohými odrazován, věřím že přinese
svůj smysl a i na zápasy B týmu si najdou cestu naši místní fanoušci.
Rozlosování podzimních zápasů obou našich týmů dospělých

autor Jaromír Frühling

22

Letní soustředění malých čertíků se nadmíru
vydařilo…
V sobotu 16. července v dopoledních hodinách vyrazilo 27 dětí se
svými trenéry na týdenní fotbalové soustředění do šumavské Plánice.
Počáteční obavy z toho, jak ti nejmenší zvládnou odloučení od svých
maminek a tatínků či jak si pětiletí caparti vzájemně vyhoví na jednom společném
pokoji vzaly velmi brzy za své. Od ranní
rozcvičky až po večerku bylo v očích dětí
vidět nadšení a zápal, který nepokazily ani
drobné úrazy nebo extrémní vedra.
Zpestřením
byla
nejen
návštěva
generálního trenéra mládeže okresu
Beroun Jana Kozla, ale i výlety do
nedalekých Klatov či vzdálenějšího
výšlapu na vrchol Špičák. Velké
poděkování patří trenérům i trenérkám za
každodenní péči, která mnohdy končila až
v nočních hodinách. Myslím, že již nyní se
všichni těší na příští rok…
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v srpnu 2022 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

6.+7.8.2022

Dr. Zaytsev Dmytrij, Beroun, Havlíčkova 1732/3

727 836 818

13.+14.8.2022

Dr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825

311 624 375

20.+21.8.2022.

Dr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32/22

311 513 313

27.+28.8.2022

Dr. Aušteda Josef, Broumy 73

311 585 165

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v srpnu: 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 lt, 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.
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. srpna 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-
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