OBZOR
Informační časopis
Ročník XXXIV.

Září 2022

Číslo 21/2022 (391)

Ozve-li se v září hrom,
bude v zimě zavát každý strom…

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
měsíc září se nese ve znamení voleb…
Jedná se o volby komunální a
také volby do Senátu České republiky,
kde dojde, tak jako každé dva roky,
k obměně jedné třetiny senátorů.
V letošním roce, se tyto senátní volby
týkají i naší obce.
Komunální volby jsou volby zástupců do menších a malých celků územní
samosprávy, tedy do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě měst
velkých. Představují uplatnění principu zastupitelské demokracie na nejnižší územně
samosprávní úrovni. Komunální volby se v Česku konají pravidelně vždy jednou za
čtyři roky. Volby do zastupitelstev obcí, jak zní oficiální název komunálních voleb, se
uskuteční v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00
hodin. V naší obci vznikly dvě kandidátky sdružení nezávislých kandidátů, a to volební
strana „Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022“ a volební strana „Kultura a tradice se
spolkem VIZZE 2022“.
Jak již je z názvu obou volebních stran patrné, jedná se kandidátky, které jsme
sestavovali společně, s jediným cílem, abyste si vy občané, mohli z 30 kandidátů
vybrat formou křížkování z obou kandidátek, právě těch 15 občanů naší obce, které by
jste rádi viděli v našem zastupitelstvu pro další čtyři roky. Rozdělení těchto kandidátů
do těchto dvou uskupení proběhlo víceméně náhodně či na základě určité logiky
rovnoměrného zastoupení, ale ve svém jádru se jedná o kandidátku jednu –
společnou…
Souběžně se bude konat také první kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu
České republiky. Ty se konají každé dva roky. I letos v nich budou voliči rozhodovat o
obsazení 27 z 81 senátorských mandátů. Jde o ty členy horní komory, jimž končí
šestileté funkční období. Letos tak budou lidé volit senátory ve stejných obvodech jako
v roce 2016.
Senátní volby jsou dvoukolové. V případě, že už v prvním kole získá některý z
kandidátů ve svém obvodě nadpoloviční většinu hlasů, je rovnou zvolen a druhé kolo
se v tomto obvodě nekoná. V opačném případě postupují do druhého kola dva
kandidáti s největším počtem hlasů. Případné druhé kolo je letos stanoveno na dny
30. září a 1. října, a to v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října od 8:00 do
14:00 hodin.
Přeji všem šťastnou ruku při výběru vašich kandidátů.

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 (17)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
Průvodce po Berouně a okolí.
Sestavil Pavel Papáček. Beroun 1895. Nákladem vlastním.
Strana 40:
Rovněž po okresní silnici (jižní směr) dojdeme z Králova Dvora za ¾ hodiny do
Křižatek, nepatrné to vesničky, nad kterou zdvihá se 470 m vysoká hora Koukolova
(krátce též Koukolovka), ku kteréž se snadno dostaneme (1/4 hodiny), dáme-li se od
Křižatek vpravo vozovou cestou podle lesa běžící. Koukolova hora zdaleka činí dojem
zříceniny hradní. Zatím to, co zdmi zdá se býti, jest opuštěný teď lom. Po pěšince na
západní straně na samém téměř kraji lomu (děti neradno s sebou bráti) vystoupíme na
planinu, uprostřed níž stojí kaple se zašlým obrazem sv. Blažeje.
Vyhlídka.
Rozhled z Koukolovy hory v některém směru vyniká i nad vyhlídku z Dědu.
Vzdálené vrchy českého Středohoří ovšem nevidíme, za to pěkný pohled na přemnohé
osady zejména na straně západní. Na východě přes údolí, které tvoří Suchomastský
potok, vidíme hradiště Kotýs, oddělené dvěma náspy od ostatní hmoty proslulého
výtečným vápencem „Zlatého koně“, vrchu to 466 m vysokého, jenž nad samými
Koněprusy se zdvihá (proto Koněpruský vápenec); odtud vpravo osaměle v poli bělá
se kostelík sv. Jiří, teď farní chrám tmaňský, památka zaniklé v těch místech osady.
(Na zdech kostelíku náhrobní kameny Trmalů a Svárovských, držitelů zboží
tmaňského.) Od ní na západ Tmaň, osada prý od Tumoně, vraha sv. Ludmily
vystavená. Nad Tmaní kopec Lejškov, útočiště evangelíků berounských v hrůzných
dobách pobělohorských. Zde v hustých lesích za tmy noční naslouchali slovům kněží
vyhnaných, kteří pobízeli je k stálosti u víře pro blaho věčné.
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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Chceme-li prohlédnouti si hradiště kotýské, dejme se od Křižatek dolů do údolí
potoka a od Dvorského mlýna vystupme strmou pěšinkou nahoru. Dojdeme k jeskyni,
jíž lid „Ve vratech“ říká. (Z Koukolovy hory až sem ¾ hodiny.)
Odtud již jen málo kroků na samou planinu, jejíž stěny na některých místech
kolmo spadají v údolí; sem tam viděti široké rozsedliny. Rozhled dosti malebný. Asi na
půl cestě mezi jeskyní a prvním valem východním odbočuje pěšinka do lesíku
(severovýchodního), po které se dostaneme do Koněprus; znamenité tamní lomy
vápencové v „Zlatém koni“ hojnou kořist poskytují i sběrateli zkamenělin. Na jižním
svahu Zlatého koně velká jeskyně, o níž jakož i o starožitném hradišti Kotýsu dodnes
koluje v ústech lidu mnoho pověstí. Cesta z Koněprus přes samotu Koledník do
Berouna po okresní silnici samý prach. Lépe touže cestou nazpět k Dvorskému mlýnu,
pak údolím Suchomastského potoka k cementárně Králodvorské a lukama nazpět do
Berouna.
Přírodopisný průvodce po okolí Pražském. Pro žáky vyšších českých škol.
D Jana Krejčího. Díl první. Horopisný a zeměznalecký popis okolí Pražského. V Praze,
1854. Nákladem spisovatelovým.
Strana 84:
Ze všech souvrství našeho silurského útvaru jest toto nejbohatší na
zkameněliny, ačkoliv rozdělení jejich není na všech místech stejné. Zvláště
severozápadní strana tohoto souvrství vyznamenává se neobyčejnou hojností
zkamenělin, kdežto jihovýchodní strana jest mnohem chudší. Větší díl zkamenělin toho
souvrství pochází z Dlouhé Hory blíž Berouna, z Koledníku nedaleko Tetína, za
pahorků u Lištice mezi Berounem a Sv. Ivanem, z okolí Sv. Ivana, z Loděnic, Lužce,
Tachlovic, Ohrádky atd. Ostatní místnosti, kde se dosaváde zkameněliny v tomto
souvrství nalezly, jsou: Bykoš. Borek, Braník vzadu za lomem, Budňany, Butovice,
Dvorec Jelínek v údolí Tachlovickém, Zadní Kopanina, Hodkovičky, Chuchle, Jarov,
Karlův Týn, Koda u Srbska, Koněprusy, Koukolová hora u Zdic, skála Kozel nad
Berounkou nedaleko Tetína, Kozolupy, Kosoř, Leškov, Lochkov, Měňany, Nová Ves
blíž Sv. Prokopa, Nový Mlýn tamtéž, Újezd Vysoký, Sv. Pankrác, , Sv. Prokop, Ořech,
Řeporyje, Sedlec u Sv. Ivana, Slavíky blíž Berouna, Slivenec, Solopysky,
Suchomasty, Tmaň, Tobolka za Tetínem, Třebaň Hlásná, Vinařice, hospoda
Vyskočilka, Zlíchov, Želkovice.
Příruční slovník všeobecných vědomostí. Redaktor: Josef Rank, Díl II. K-Ž.
Nakladatelské údaje: V Praze. Nakladatel F. Kytka, knihkupec. 1887.
•
Lounín, ves, 30 domů, 194 obyvatel českých, okresní hejtmanství
Hořovice, okresní soud Beroun.
•
Slavíky, víska, 6 domů, 35 obyvatel českých, okresní hejtmanství
Hořovice, okresní soud Beroun.
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•
Tmaň, farní ves, 78 domů, 534 obyvatel českých, okresní
hejtmanství Hořovice, okresní soud Beroun, farní chrám sv. Jiří (již roku 1315),
zámek. Samoty Podskalí a sv. Jiří.
Rakovnicko a Zbirožsko. Jiří Čížek, Jaroslav Kos, Hugo Šantl. Sportovní a
turistické nakladatelství, Praha 1959.
Strana 21-22:
Je pochopitelné, že rozlehlé komplexy křivoklátských a zbirožských lesů, jejichž
půda neoplývající úrodností, byly ještě za středověku dosti obtížně zalidňovány a že
se staly předmětem péče nejen českých knížat, ale i církve. Ta tu již stála jako
významný politický činitel, osvědčila se jako ideologická opora při formování českého
státu, šla ruku v ruce s průvodním procesem podmaňování okolních kmenů vražděním
a násilím. Již za raného středověku slouží její kláštery na Velíze, ve Svaté Dobrotivé,
v Plasech či kláštery na Lounsku také k tomu, aby ve svém okolí likvidovaly české
pohanství, které se před násilným šířením křesťanství uchylovalo právě do lesů.
Příklad toho, jakými způsoby šířila církev svoji ideologii v těchto lesích,
nacházíme v pravém opaku událostí, než jak ji zaznamenal Dalimil ve své kronice:
Tmaň a Kvaň, vrazi kněžny Ludmily, dostali prý darem od Drahomíry povolení
„hory lesy okolo hradu Tetína v dědiny rozděliti“.
Na Berounsku je opravdu vesnice Tmaň a na Zbirožsku Kvaň, které prý nesou
jména po těchto vrazích.
Církví přizpůsobená pověst nemluvila pravdu o kněžně Ludmile a Drahomíře, o
tom, kdo vrahy najal a komu sloužili.
Je známo, že lidský vztah matky Václava a Boleslava I. byl překážkou rozvoji
církevní politiky na knížecím dvoře. Ludmilino zavraždění a Drahomířino obvinění mělo
znemožnit vliv matky na knížete Václava, o kterého církev opírala svoji politiku.
Převládá proto názor, že kněžnu Ludmilu násilně odstranila církev. Její vrahy stěží
tedy odměňovala Drahomíra, spíše církev. Za odměnu je teď pověřila novým úkolem:
kolonizovat také lesy odlehlého Zbirožska.
Ročenka Republiky Československé. Ročník II. Redakcí Dra. Antonína Hajna.
Nákladem tiskového odboru Československé národní demokracie v Praze, Mariánská
3. Datum vydání: 1923.
Strana 382:
Seznam náboženských obcí církve československé dle diecézí. (V závorce uvedena
jsou jména duchovních.)
Diecéze západočeská:
• Předseda Dr. Karel Farský, generální náměstek Antonín Procházka.
• Obce:
o …
o Beroun (neobsazeno, přifařeno do Tmaně).
o …
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o Tmaň u Zdic (Antonín Koula).
o …
Romano drom – Cesty Romů 1945-1990. Změny v postavení a způsobu života
Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Eva Davidová. Vydala Univerzita
Palackého v Olomouci za podpory Muzea romské kultury v Brně. Olomouc 1995.
Strana 27:
Přehled počtu Romů podle okresů, vybraných měst a obcí (z prosince 1968):
Beroun – okres
Beroun
Hořovice
Komárov
Králův Dvůr
Tmaň

438
152
27
26
101
26

Romeovy děti. Eva Deylová. Nakladatelské údaje:
korespondence. Československý spisovatel, Praha, 1983.

Edice

vzpomínky

a

Maminčiny pohádky.
„Mami, povídej nám o Louníně.“
To jsme měli ze všech pohádek nejraději. Nejhezčí to bývalo v zimě, když nás večer
vykoupala, navlékla nám nahřáté košilky, sedla mezi naše postele a začala vyprávět.
V pokoji byla tma, jen vysoká kachlová kamna voněla a planoucí oheň kreslil mřížkami
po zdech měňavé obrázky.
Lounín bylo místo, kde se maminka narodila a prožila dětství. Malá ves v hořovickém
okrese blízko Zdic. Těch pohádek uměla moc a každá byla jiná. „Dnes nám povídej o
koních, mami.“
Začíná: „Byla zima, mrzlo, jen praštělo. Koně brůnu a grošáka zapřáhl kočí do saní a
my všechny tři holčičky, pěkně nabalené v šálách a šátcích, jsme nasedly. Kočí švihl
bičem a ujížděli jsme na návštěvu k tetě do hájovny, do Tmaně. Sami děti neměli a byli
vždycky rádi, když jsme k nim přijeli. Jen jsme z lesa vyjeli, strhla se strašná vánice,
najednou nebylo vidět na krok, koně kdoví proč se toho nějak lekli a začali nejdřív
hrozně uhánět a pan kočí, Dolík se jmenoval, je začal krotit, všechno bylo marné, koně
ne a ne poslechnout, nakonec se mu splašili. Měl veliký strach, aby nevlítli do rybníka,
bál se o nás i o koně. Co dělat? Prokristapána, slyšely jsme ho vykřikovat. Ale teta
Mára byla už jako dítě vždycky odvážná, chytla nás za ruce a řekla: „Vyskočte rychle!“
Poslechly jsme ji a šťastně dopadly do vysokého, měkkého sněhu a žádné z nás se
nic nestalo. Koně se za chvíli přece jen umoudřili, Dolík je zkrotil, my znovu nasedly,
přikrčily se jedna ke druhé, abychom se zahřály. Koně brůna s grošákem se vesele
rozběhli, rolničky na jejich postrojích se rozcinkaly a my se jen těšily, až to všechno
budeme povídat tetě, která nás už jistě netrpělivě čekala.“
Když maminka dopovídala, popřála nám dobrou noc, každého z nás pohladila a šla
čekat tátu, až se vrátí z představení. Na večery jsme se těšily, máma uměla moc hezky
povídat.
„Tak děti, dneska žádné dlouhé cákání a šplouchání, ať jste rychle v postýlce, musím
tatínkovi udělat dobrou večeři, on chudák neobědval.“
„O Louníně nám budeš povídat?“
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„Ano, ale ne moc dlouho. Hezky se přikryjte a žádné pošťuchování, nebo z pohádky
nebude nic.“ Naráz je klid. „Vyberte si, kterou chcete? O posvícení nebo o
maškarách?“
„Ale když my máme nejraději ty o zvířatech,“ škemráme oba.
„Tak dobře, byla jedna pěkná kobyla, ryzka – “
„Anda se jmenovala,“ breptne tiše Rudla.
„Ano, Anda, a té se narodilo malé hezké hříbátko, na hlavě právě uprostřed mělo bílou
lysinku, tak bělounkou jako sníh. Bylo ještě slabé, ani postavit se neumělo …,“
maminka vypráví, vypráví, my přivíráme oči, pomalu nám mizí představa Andy, slova
se vzdalují, hlas se ztrácí … tiše usínáme.
A máma v kuchyni chystá tatínkovi po těžké generálce teplou večeři. Stejně tak se tam
točí každý den už od rána, aby nám udělala snídani, připravila oběd, něco na zub
upekla, támhleto spravila, tamto vyprala. A po obědě rychle s námi na vzduch a znovu
nás nakrmit, vykoupat a je večer – z ložnice je cítit nepříjemný čoud, máma tam utíká.
„To jsem to provedla, já na to zapomněla, no vidíš holčičko, tak dlouho jsem ti košilku
nahřívala, až jsem ji pěkně připálila, to jsem kmotra. Tak o čempak bych vám dnes
vyprávěla?“
„Mami, víš, tu, když se zabíjelo na Louníně prase.“
„Tak dobře, to bývalo vždycky v zimě, ještě za tmy přijel řezník v krátkém kožíšku,
s kostkovanou čepicí na hlavě, na uších měl takové klapky, aby mu nenamrzly, zimou
byl celý červený. Svlékl kabát a už to začalo, trochu si chvíli třel svoje veliké ruce, pak
se opásal kanafasovou pruhovanou zástěrou, ven se vynesly necky s vařící vodou a
v té páře nebylo vidět ani na krok.“ Líčí nám neprostupnost páry a smutný konec
prasete nám unikne. „Ani v kuchyni nebylo na krok vidět, jaká tam byla mlha, řezník
tam stál u velikého stolu a dělal tlačenky, jelítka, jaternice, jen mu to od ruky lítalo.
Ženské běhaly kolem plotny a vařily polévku, ovar, kroupy, játra, kdekdo se cpal,
všichni se hemžili v té velké kuchyni, kde bylo horko a plno kořenné vůně. Potom vzal
řezník špejle a jaternice zavíral, my jsme moc prosily, abychom mohly pomáhat, plnit
nás nenechal, to nám nesvěřil, ale špejle jsme mu směly lámat a naučil nás, jak se ty
konce zavřou. To víte, jak jsme byly pyšné, že umíme špejlovat jelita. Na síni stála
veliká káď a do té se nakládalo maso a pak se ještě dlouho udilo. Když byl pan řezník
už se vším hotov, začaly se jaternice a jelítka rozdělovat. Z některých se udělaly
hromádky a ty se roznášely sousedům, „výslužka“ se tomu říkalo, to jsme roznášely
my, děti, co nás tam bylo.“
„A proč tam bylo tolik dětí, mami?“
„Inu proč, Lounín býval veliký statek, patřil k němu cukrovar ve Zdicích, ve kterém
pracoval váš dědeček. Na tom statku bydleli všichni, co tam byli zaměstnaní, pan
správce, pan šafář, pan účetní, pan kočí Dolík, a ještě moc jiných, ti všichni měli děti,
ale nejvíce jich bylo v ratejně.“
„Co je to ratejna, mami?“
„Ratejna, děti, vypadala spíš jako stáj nebo chlív, ale bydleli tam lidé – rozlehlá
místnost s malými okny skorem u stropu, všude šero, kolem zdí sláma, na které spali,
uprostřed velká plotna a blízko ní dlouhý stůl s lavicemi kolem. Jen se to tam lidmi
hemžilo, a co dětí si hrálo po zemi a na slámě. Moc rádi jsme tam chodili, bylo to docela
jiné než u nás, mohli jsme vyvádět, jak jsme chtěli, honit se kolem stolu, nikdo nás
nenapomínal, žádný koberec se neshrnoval, byla tam jen udusaná zem. Beze strachu
jsme mohli házet míčem o stěnu, na které nevisel žádný obrázek, nikde nestála žádná
soška nebo váza, která by se mohla překotit a spadnout. A když Zemanová pekla
placky, svolávala všechny děti, ach to byly placky, zlaté, chřupavé …“
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Léta maminčiných pohádek dávno minula, ráda jsem na ně vzpomínala. Jednou, když
jsme zkoušeli v Liberci v divadle F. X. Šaldy hru Antonína Zápotockého Vstanou noví
bojovníci a hercům byl neznámý pojem ratejna, pověděla jsem jim maminčinu
pohádku. Jenže … viděla jsem jinými očima tu pustou, šerou místnost s udusanou
zemí a slámou kolem zdí, a protože jsme měli za sebou válku, znala jsem i chřupavou
chuť Zemančiných placek bez kousku omastku. …
Ruská vojska u nás v letech 1798-1800. Příspěvek k dějinám česko-ruského a
slovensko-ruského přátelství. Čestmír Amort. Naše vojsko. Praha 1954.
… Velký význam pro posílení slovanství a rusofilství našeho lidu měli ruští vojáci. V 18.
a na počátku 19. století ruská vojska několikrát prošla českými zeměmi a Slovenskem.
Prostřednictvím ruských bojovníků došlo k širším stykům našeho lidu s lidem ruským.
Poprvé k nám přišli ruští vojáci ve větším počtu v létě roku 1735, když procházeli
českými zeměmi do Porýní na pomoc rakouskému vojsku Evžena Savojského proti
Francouzům. Po uzavření předběžného míru se ruská vojska stáhla do českých zemí,
přezimovala tu a v květnu 1736 se vracela do Ruska.
Po druhé procházeli naší zemí ruští vojáci roku 1748, kdy je ruský car opět poslal na
pomoc Rakousku. Tehdy velel jedné z jednotek procházejících Slezskem, Moravou a
Čechami, významný ruský vojevůdce Petr Alexandrovič Rumjancev.
K velkému – a možno i říci – masovému styku českého a slovenského lidu s lidem
ruským došlo za vojenských průchodů v letech 1798-1899, kdy v čele ruských vojsk
byl slavný ruský vojevůdce Alexandr Vasiljevič Suvorov. …
… Dokumentů k průchodům a k pobytu ruských vojsk v letech 1798-1800 je u nás
velké množství. Především je to korespondence rakouských ústředních úřadů
s vojenskými úřady ruskými i se Suvorovem, jež je uložena ve zvláštním fondu
Ústředního archivu ministerstva vnitra v Praze. Korespondence obsahuje bohatý
materiál jak ke studiu a poznání politických jednání celostátního významu, tak i dílčích
záležitostí, spojených s ubytováním a stravováním jednotlivých ruských jednotek.
Příloha 18.
Ubytování některých jednotek prvního a druhého sboru ve středních a západních
Čechách v zimě 1799-1800.
Golovinův husarský pluk (sumský):
Beroun
Liteň
Bítov
Koněprusy
Tmaň
Schmiedberg
(Křižatka)
Suchomasty
Vinařice
Lounín
Málkov
Slavíky

důstojníků
štáb
2
1
1
-

mužů

koní

40
30
16
7

40
30
16
7

1
1
1
1

20
33
14
14
16

20
33
14
14
16

Čtvrtá eskadrona plukovníků
Mitrova a Polivanova (rytmistři
Salopka a Dunov)
Pátá eskadrona podplukovníka
Pegriče (?)

Šestá eskadrona plukovníka
Elimova

autor Jaroslav Horáček
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Z DĚNÍ V OBCI

Podle zákona vyhlašuje komunální volby prezident republiky nejpozději
devadesát dní před jejich konáním. Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24.
září. První kolo voleb do Senátu proběhne ve stejném termínu, druhé kolo bude o
týden později.
Místní zastupitelstva včetně toho nejpočetnějšího v Praze se volí každé čtyři
roky. Loni bylo v Česku 6258 obcí, z toho 608 měst (26 statutárních) a 229 městysů.
Zvolení členové zastupitelstev poté vybírají městské či obecní rady, zároveň volí
starosty a primátory.
V komunálních volbách se místo kroužkování křížkuje. Křížkem lze označit
celou stranu, dát hlas vybraným kandidátům z jednoho uskupení nebo vybrat zástupce
napříč stranami (tzv. panašování). Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů daného
zastupitelstva. Dá-li křížek straně a zároveň jejím kandidátům, je platný hlas pro
celou stranu. Naopak pokud přidělí křížek jedné straně a zároveň kandidátům
z jiných uskupení, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené
straně, a to od konce kandidátky.
Pozor ! V komunálních volbách nelze využít voličský průkaz. Musíte volit v místě
trvalého bydliště.
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SPOLEČNÉ KANDIDÁTKY SPOLKU VIZZE 2022
pro volby do zastupitelstva obce TMAŇ
Název volební strany:
Typ volební strany:

Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
sdružení nezávislých kandidátů

Kandidáti:
1.

Ing. Jaromír FRÜHLING, 52 let, muž

starosta obce
Tmaň, bez politické příslušnosti

2.

Antonín KIML, 54 let, muž

vedoucí expedice a vlečky
Tmaň, bez politické příslušnosti

3.

Mgr. Tomáš PROCHÁZKA, 48 let, muž

OSVČ
Tmaň, bez politické příslušnosti

4.

Zdeněk VINŠ, 52 let, muž

živnostník
Tmaň, bez politické příslušnosti

5.

Mgr. Hana LAŇOVÁ, 49 let, žena

ředitelka ZŠ a MŠ
Tmaň, bez politické příslušnosti

6.

Ing. Radek ŠEDIVÝ, 34 let, muž

projektový manager
Lounín, bez politické příslušnosti

7.

Tomáš KVASNIČKA, 31 let, muž

OSVČ
Tmaň,bez politické příslušnosti

8.

Jarmila RYSOVÁ, 56 let, žena

učitelka MŠ
Tmaň, bez politické příslušnosti

9.

Josef JAHELKA, 46 let, muž

provozní manager
Tmaň, bez politické příslušnosti

10.

Josef SAKÁČ, 74 let, muž

důchodce
Tmaň, bez politické příslušnosti

11.

Denise KIMLOVÁ, 28 let, žena

učitelka MŠ
Tmaň, bez politické příslušnosti

12.

Veronika KLASOVÁ, 34 let, žena

na mateřské dovolené
Tmaň, bez politické příslušnosti

13.

Aneta ŠPAČKOVÁ, 24 let, žena

studentka
Tmaň, bez politické příslušnosti

14.

Eva KINCLOVÁ, 32 let, žena

na mateřské dovolené
Tmaň, bez politické příslušnosti

15.

Slavomír MALÍK, 65 let, muž

důchodce
Tmaň, bez politické příslušnosti
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SPOLEČNÉ KANDIDÁTKY SPOLKU VIZZE 2022
pro volby do zastupitelstva obce TMAŇ
Název volební strany:
Typ volební strany:

Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022
sdružení nezávislých kandidátů

Kandidáti:
1.

Tereza CHOLEVOVÁ, 42 let, žena

úřednice ČNB
Tmaň, bez politické příslušnosti

2.

Petr KREJČÍ, 50 let, muž

majitel autodopravy
Tmaň, bez politické příslušnosti

3.

Jan PLÁTĚNKA, 43 let, muž

elektromechanik
Lounín, bez politické příslušnosti

4.

Roman SUDÍK, 53 let, muž

kuchař
Tmaň, bez politické příslušnosti

5.

Petr KREJČÍ, 23 let, muž

student
Tmaň, bez politické příslušnosti

6.

Radek HAAS, 33 let, muž

technolog
Tmaň, bez politické příslušnosti

7.

Milan KOPAČKA, 45 let, muž

programátor
Lounín, bez politické příslušnosti

8.

Michal SOPR, 50 let, muž

provozní mistr
Tmaň, bez politické příslušnosti

9.

Andrea MUROŇOVÁ, DiS., 46 let, žena

učitelka MŠ
Tmaň, bez politické příslušnosti

10.

Jiří BASL, 51 let, muž

OSVČ
Tmaň, bez politické příslušnosti

11.

Bc. Romana NOVÁKOVÁ, 45 let, žena

učitelka ZŠ
Tmaň, bez politické příslušnosti

12.

Karel FRANĚK, 38 let, muž

učitel ZŠ
Lounín, bez politické příslušnosti

13.

Bc. Marek DANKO, 37 let, muž

příslušník PČR
Tmaň, bez politické příslušnosti

14.

Tereza LEDVINOVÁ, 28 let, žena

úřednice
Tmaň, bez politické příslušnosti

15.

Petr HAVLÍK, 49 let, muž

obchodní manager
Tmaň, bez politické příslušnosti
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - 31. DÍL
Zajímavé snímky z minulého století…

V předchozích čtyřech dílech našeho seriálu jsme se zabývali rozkopanou Tmaní v posledním
desetiletí minulého století. Fotografických snímků z tohoto období se mi podařilo sehnat
poměrně hodně, domnívám se ale, že vůbec neuškodí, odpočineme-li se na čas od výkopů a
budeme se věnovat trochu jiné tématice.
Vám všem, které tehdejší budování tmaňských inženýrských sítí přece jen trochu zaujalo,
slibuji, že se k němu po krátkém čase vrátím – takže v podstatě o nic nepřijdete.
V minulém měsíci jsem získal od Jardy Sulíka několik zajímavých fotografií z jeho rodinného
archivu, a po dohodě s ním jsem se rozhodl, že se o některé z nich s vámi podělíme. Věřím,
že i vás zaujmou.
Na prvním Jardově snímku je fotografie tmaňských hasičů z počátku minulého století.

Podobná fotografie vyšla v roce 1915 ve 23. čísle VIII. ročníku časopisu Rozkvět, a je na ní
tmaňský hasičský sbor zřejmě z počátku 1. světové války.
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Pod tehdejší fotografií byl uveden následující text:
CELÝ HASIČSKÝ SBOR Z TMANĚ NA VOJNĚ Přinášíme
dnes zajímavý obrázek z Tmaně u Suchomast.
Představuje tamější hasičský sbor, jehož všichni
členové povoláni byli k vojenské službě. Pět z nich je
v zajetí, šestý, velitel byl propuštěn z vojny jako
invalida. Sedmý člen, bohužel, už nikdy neshlédne
stejnokroje hasičského. Je to jednatel hasičského
sboru, učitel Smetana (na obrázku v občanském
oděvu). Padl v bojích v Srbsku.
Porovnáme-li oba snímky, vidíme, že je každý jiný, že jsou zhotoveny téměř na stejném místě
– na příjezdové cestě do tmaňského zámku. Který z nich je starší, ví dnes už snad jen Pánbůh.
Porovnat obličeje hasičů se mi bohužel nepodařilo – přece jen jde o fotky více než 100 let
staré a já byl rád, že se mi podařilo dostat je alespoň do téhle podoby. Jardova fotka je podle
mě podstatně lepší a více vypovídající – i když je na ní méně lidí než na té druhé.
Na druhém snímku je jedna z tříd tmaňské školy zřejmě na jakési vycházce po silnici od školy
směrem ke hřbitovu - někdy kolem roku 1940. Pán, který ji dělal, stál zřejmě někde mezi
dnešním družstevním domem čp. 14 a prodejnou COOPu.
Na fotce je dobře vidět zeď Ježkovic a Mincbergerovic zahrady, pole zvané podle místopisu
Bažantnice, na němž dnes stojí spodní řada domů starého sídliště i malá ovocná alej, která
toto pole oddělovala od dolní louky. Rovněž topoly stále zdobí hráz rybníka.
Za povšimnutí stojí oblečení jednotlivých žáčků – i kravaty se tehdy do školy nosily.

13

Poslední fotografie (nejmladší) zachycuje tmaňské ženy na Sněžce. Tady bych mohl všechny
účastnice zájezdu jednu po druhé vyjmenovat, ale nechávám to na vás. Zkuste si trochu
lámat hlavy.
Trochu napovím:
Třetí zprava úplně vzadu je Jardův otec – Vláďa Sulík, který tam tehdy fungoval jako řidič
autobusu. Paní úplně vlevo je zřejmě správcová chaty. Maminky, babičky a prababičky si
zkuste identifikovat sami.

Mějte se
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická
Mše sv. se koná v září 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci –
24. září 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

Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani prožila v sobotu
20. 8. 2022 velký den. Před Bohem, svědky a obcí se spojili v lásce Mariana Francová
a Andrej Beneš, svátost manželství vysluhovala vikářka Růžena Adamová. Ilustrátorka
dětských knih Mariana Francová je pravnučkou faráře Antonína Kouly, zakladatele
Církve československé husitské ve Tmani a na Podbrdsku. Antonín Koula byl rovněž
spoluiniciátorem výstavby (dnes již Kulturní památky) Sboru Jiřího z Poděbrad, kde
pak do roku 1949 sloužil Bohoslužby, ale i bydlil s rodinou a zde se narodil i syn Ivan
Koula (dědeček Mariany, zdický učitel, zakladatel a sbormistr Zdického smíšeného
sboru). Náboženská obec CČSH na sebe vzala v roce 1925 obrovský závazek splácet
výstavbu největší sakrální stavby v okolí v době první republiky. Bez jejich úsilí bychom
dnes neměli kde uspořádat velkou krásnou svatbu, slavnostní Bohoslužby a kulturní
akce pro více lidí. Svým předkům jsme vděčni za jejich odhodlání, usilovnou práci a
především za lásku a hlubokou víru, to vše jsme plně pocítili v sobotní propršený den.
Tolik očekávaný déšť přišel, právě ve slavnostní den a štěstí napršelo mnoho. Obřadu
se účastnili rodiny, přátelé, ale rovněž členové Náboženských obcí CČSH z Tmaně,
Žebráku, Zdic, které Antonín Koula zakládal, nechyběli ani členové Zdického
smíšeného sboru ani nejkrásnější a nejmladší z rodu Koulů- Josefínka, pětiměsíční
krásná holčička našich novomanželů. Varhanního doprovodu se ujal doktor teologie
Petr Tvrdek, flétnových sól Petr Tvrdek mladší a píseň Lásko, Bože, lásko zazpívala
žačka operního pěvce Andreje Beneše (novomanžela) Kamilka Smolíková.
Přejeme novomanželům Boží požehnání, lásku na celý život, radost z Josefínky
a štěstí jako všech dešťových kapek, kolik napršelo za sobotu.
Jsme rádi, že se ve Sboru Jiřího z Poděbrad všichni cítili jako doma, protože
pro nás všechny a další generace, abychom se zde scházeli, byl s láskou Sbor k slávě
Boží vystavěn. Díky Bohu!
Děkujeme OÚ Tmaň za pomoc při zajištění parkování i zapůjčení lavic.
.Děkujeme za Váš příspěvek na opravy, aktivity a kulturní akce.
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FIO Banka: 2901175579/2010 (do poznámky KOSTEL).
Srdečně zveme v neděli 4. 9. 2022 od 9:00 do Čenkova na připomínku 600. výročí
bitvy – pořádá SDH Čenkov, OÚ Čenkov.

BOHOSLUŽBY SRPEN 2022:
Dne 11. 9. v neděli od 16:00 Bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad
Dne 18. 9. v neděli od 15:00 2. Setkání u studánky kněžny Ludmily, Bohoslužba,
přátelské posezení venku (podle počasí).
Dne 28. 9. ve středu od 15:00 SLAVNOSTNÍ Bohoslužba na Den české státnosti ve
Sboru Jiřího z Poděbrad.
Slavnostní Bohoslužbu slouží pražský biskup David Tonzar, který rovněž převzal
záštitu nad slavností, jejíž součástí bude též vernisáž velké výstavy Sboru CČSH ke
dnům EHD (výstava bude ve Sboru do 14.9. 2022).
Po zahájení vernisáže jsou všichni zváni na farní zahradu na přípitek a pohoštění (dle
počasí).
Farní „Káva o páté“ – ve středu 7. 9. 2022 - setkání u kávy či čaje
pro každého, kdo má chuť se setkat.
Rodičům i dětem přejeme požehnaný a radostný nový školní rok, všem nám společně
zdraví, optimismus a zvládnutí všeho co nás čeká. Bože, dej, abychom dobře vykročili
do každého dne, opatruj nás i naše blízké.
Na osobní setkání při Bohoslužbách, svatbách, pastoraci, besedách, koncertech a
jiných akcích se těší tmaňská farářka Jana Šmardová Koulová.

více na FB: @ccshtman
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 čtvrtek 1. září 2022 byl zahájen nový školní rok 2022 / 2023 opět netradičně.
Slavnostní přivítání nových prvňáčků, kterých se dostavilo celkem 22, se uskutečnilo
na školním hřišti. S úsměvem je očekávala jejich třídní paní učitelka Eva Jílková a
asistentka, paní Linda Šimáčková, které se na všechny nové žáčky moc těšily. A
protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče,
všechny přivítala také ředitelka školy paní Růžena Kybikásová, starosta obce pan
Jaromír Frühling, za Školskou radu pan Josef Sakáč, vedoucí vychovatelka školní
družiny Iva Brabcová a vedoucí školní jídelny paní Petra Pišvejcová. Všem děkujeme
za jejich milá slova i malé dárečky.
Po úvodním přivítání všech dětí a rodičů, si třídní učitelka spolu s asistentkou
odvedly své prvňáčky do třídy, aby se s nimi seznámily a provedly je po škole. Na hřišti
zůstali rodiče s paní ředitelkou, která jim předala důležité informace a dětem drobné
dárečky. Poté si rodiče opět své děti převzali od třídní učitelky a tím skončil první den
ve škole.
Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce
dobrou rádkyni i oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a
hlavně mnoho radosti ze svých dětí.

Významný je tento školní rok i pro naše páťáky, kteří se na jeho konci s naší
školou rozloučí. Ostatním žákům, kteří dorazili do školy už poněkolikáté, popřáli hodně
nových poznatků, zajímavých zážitků, skvělých kamarádů, co nejvíce úspěchů a
pěkných známek.
Ve 2. – 5. ročníku proběhlo také slavnostní zahájení školního roku a přivítání
po prázdninách třídními učiteli.
autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
Vítáme všechny děti po prázdninách v naší mateřské škole!!!
Ve čtvrtek 1. září 2022 opět přivítáme v naší mateřské škole všechny děti – ty,
se kterými se už dobře známe, i ty nově příchozí. Na všechny se už velice těšíme.
V tomto školním roce budeme dále rozvíjet několik dlouhodobých projektů.
Jedná se především o environmentální projekt na školní zahradě „Přírodovědná
stezka“ – zahrnující hmatový chodníček, skalku, hmyzí domečky, naučnou stěnu,
jahodové políčko. V tomto školním roce se projekt rozšíří o bylinkovou zahrádku a
výukové tabule (třídění odpadu, zvířata).
Dále je naše mateřská škola již několikátým rokem zapojena do projektu České
obce sokolské „Se sokolem do života“; a do celostátního projektu „Celé Česko čte
dětem“.

Přejeme všem dětem v novém školním roce hodně krásných zážitků se svými
kamarády v MŠ.
kolektiv MŠ Tmaň

PŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
PRO PANÍ DANU NESVADBOVOU
Hodně zdraví neboť je vzácné, hodně štěstí neboť je krásné,
Hodně lásky neboť je jí málo, hodně všeho, co by za to stálo…

Přejí Milena a Zdeněk ze Stochova

18

SPORT
Hledáme nové trenéry mládeže…
Práci s mládeží pokládám za nejsmysluplnější činnost, ať už se jedná o činnost
zájmových skupin z oblasti kultury, sportu či jiných odvětví.
Budou to již pomalu dva roky, kdy se u nás skupinka nadšenců z řad rodičů,
začala věnovat výchově malých fotbalistů v naší obci. Těch postupně přicházelo na
hřiště v doprovodu rodičů více a více, a tento příliv nebyl naštěstí zastaven ani
sezónními covidovými opatřeními. Po historicky prvním letním prázdninovém
žákovském soustředění, začaly děti v minulém týdnu opět své standartní úterní a
čtvrteční tréninky v našem areálu, které jsou přípravou před podzimními turnaji.
K naší radosti přichází dětí stále více, ale nával v posledních dnech je tak veliký,
že již trenéři přestávají zvládat množství dětí a byli by velmi rádi, kdyby se k nim přidali
další podobní nadšenci, ať již z řad rodičů či kdokoliv jiný.
Jak vám sami mohou potvrdit, není na začátku vůbec důležité, nakolik máte
zkušenosti s fotbalem či s tréninkovými jednotkami. Na začátku je hlavní chuť, elán a
čas, který můžete dětem věnovat. Vše ostatní je zanedbatelné.
Přidejte se proto k nám, ta radost v dětských očích při každém tréninku stojí
opravdu za to a radostný křik, který se každé úterý a čtvrtek rozléhá po tmaňském
fotbalovém hřišti, je nejlepší odměnou za čas věnovaný dětem.

autor Jaromír Frühling
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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
3.-4.9.2022
10.-11.9.2022
17.-18.9.2022
24.-25.9.2022
28.9.2022

Zubní lékař / adresa ordinace
Dr. Besserová Jana
Beroun, Mládeže 1102
Dr. Blechová Pavla
Karlštejn 322
Dr. Brotánková Helene
Hořovice, Komenského 1245
Dr. Cajthaml Jiří
Drozdov 29
Dr. Csölle Zdenka
Králův Dvůr, Průmyslová 614

Telefon
311 625 765
311 681 533
311 681 533
605 420 898
722 532 538

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v září: pondělí až pátek 9:00-17:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin, neděle
zavřeno. Ve středu dne 28. září 2022 – státní svátek Den české státnosti – bude 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.
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 7. září 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-
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