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Je-li říjen velmi zelený,
bude zato leden hodně studený...

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
komunální i senátní volby 2022 jsou za námi…
Kompletní
výsledky
komunálních voleb v naší obci
naleznete na stranách číslo 18 až
20. Volební účast v naší obci byla
44,32 % což je o trochu méně,
než činila volební účast v celé
naší zemi, která byla 46,07 %.
Své mandáty si v zastupitelstvu rozdělily tím nejtěsnějším poměrem 8 ku 7 obě
naše společná uskupení spolku VIZZE 2022. Ustanovující veřejné zasedání nového
zastupitelstva proběhne 20. října 2022 od 19:00 hodin v přístavbě Kulturního domu ve
Tmani, kam jste srdečně zváni.
Senátní volby obvodu Beroun byly jako ve většině obvodů dvoukolové. V prvním
kole nepřekročil žádný ze čtyř kandidátů 50 % hranici hlasů, která byla nutná pro přímé
vítězství (Jiří Oberfalzer 37,89 %, Janis Sidovský 29,92 %, Michal Auředník 21,13 %,
JUDr. Martin Karim 11,04 %). V naší obci se největší přízni kandidátů v prvním kole
těšil pan Michal Auředník, který získal 112 vašich hlasů z celkových 319 odevzdaných
obálek. Do druhého kola však postoupili dva kandidáti s největším počtem hlasů,
místostarosta Karlštejna Janis Sidovský a obhájce senátorského křesla pan Jiří
Oberfalzer. Ten nakonec ve druhém kole získal 55,08 % hlasů a tím svůj senátorský
post obhájil. Gratulujeme.
V naší obci naplno finišuje rekonstrukce silnice v ulici Dlážděná.
Příští týden tak
dojde k avizované úplné
uzávěrce v této ulici a to
konkrétně ve dnech od
pondělí 10.října do
středy 12. října 2022.
Žádáme
občany
o
dodržování objízdných
tras i o zvýšenou
opatrnost dospělých i
dětí v okolí školy, kde
budou
v uvedeném
týdnu
všechny
příjezdové
silnice
neprůjezdné.
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.
……………………….
Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970.
Vydal Federální statistický úřad na základě sčítání lidu z let 1850-1970. Praha, 1978.
Strana 297:
Lounín – v roce 1850 obec v okrese Beroun, v letech 1869_1890 osada obce Málkov
v okrese Hořovice, v letech 1900-1930 obec v okrese Hořovice, v roce 1950 obec
v okrese Beroun, v letech 1961-1970 osada obce Tmaň v okrese Beroun.
Strana 539:
Tmaň – v roce 1850 obec v okrese Beroun, v letech 1869-1930 obec v okrese
Hořovice, v letech 1950-1970 obec v okrese Beroun.
Ročenka společnosti pro dějiny židů v Československé republice. Sedmý ročník,
Praha 1935. Vydal prof. dr. Samuel Steinherz v komisi u firmy Taussig a Taussig,
nakladatelství a knihkupectví v Praze.
Podle statistických tabulek u Kohna (Notablenversammlung, strana 383-412), kde jsou
uvedeny podle okresních hejtmanství všecky obce v Čechách, v nichž byli tehdy usedlí
židé, zároveň s udáním počtu židovských rodin a duší, byly tehdy synagogy kromě
uvedených v hořejším seznamu (Abecední seznam židovských obcí v Čechách v roce
1850), sestaveném podle úředních zpráv, ještě v těchto místech (šlo tu asi většinou
jen o malé, z velké části soukromé modlitebny): … Lounín …
Rybářský průvodce kraji Praha a České Budějovice. Ing. Jaromír Říha.
Nakladatelské údaje: Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1959.

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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Strana 65:
Suchomastský potok č. 1 – Suchomasty.
Nížinný potok, charakteru drobných pstruhových potoků. Protéká vápencovým
útvarem, zprvu v lukách, pak v údolí s neupravenými břehy. Užší, místy vymíláním
rozšířen a utvářen do různých hloubek. Pro malou výměru omezený počet povolenek,
a proto význam jen místní. Druh ryb: pstruh potoční.
• Železnice: trať č. 17 (Praha – Zdice – Plzeň), stanice Králův Dvůr.
• Silnice: Praha (směr Plzeň) – Beroun, odbočka vlevo na Koněprusy – Tmaň –
Suchomasty.
• Ubytování: Beroun.
Sborník archivních prací, číslo 2, ročník XXIX. Vydává archivní správa ministerstva
vnitra České socialistické republiky v nakladatelství Panorama, Praha 1979.
Strana 291:
Gruntovní kniha vesnic kapitulních 1616-1685(90) – byla vedena souběžně s knihou
urburní bílé 1614-1685(86), pro dalších čtyřiadvacet vesnic (Čistá, Otěvěky, Břežany,
Tlesky, Radouš, Kotopeky, Lounín, Černolice, Všenory, Kamenný Přívoz,
Hostěradice, Vidlákova Lhota, Újezdec, Příčovy Luhy, Rabyně, Borek, Byškovice,
Doubravice, Kšely, Přemyšlení, Maslovice, Kozly, Mirotín), takže obě dohromady
zahrnovaly celé kapitulní panství.
Kniha o rozměrech 20,5 x 32 cm je zcela nově převázána do plátěných desek.
Poškozené listy byly při konzervaci podlepeny, zpevněny, oříznuty a zabroušeny.
Rovněž přídeští bylo vyztuženo tuhým okrovým papírem. Papír rukopisu je tuhý, dosti
zažloutlý, je značen dvěma typy filigránů. Na titulní straně je velkým zdobným písmem
nadepsáno „Rakovnický kraj“ a dále zcela novodobě „gruntovní kniha, cod arch CXX,
48“.
Charakter knihy odpovídá předchozímu rukopisu, tedy „urburní knize bílé“, a to jak po
stránce paleografické, tak i diplomatické. Je jasné, že knihy byly vedeny souběžně pro
celé panství. Jsou potvrzením faktu, že ani v 17. století nebylo vždy pravidlem vedení
knih pro jednotlivé rychty, ale v tomto případě například pro všechny vesnice panství
dohromady.
Sborník archivních prací. 2 – ročník LII. Vydává odbor archivní správy ministerstva
vnitra v tiskárně ministerstva vnitra, p. o., Praha 2002.
Počty Židů v Čechách v 18. a na počátku 19. století.
Rudolf Sander.
Soupis venkovských Židů v Čechách.
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Sborník archivních prací. Ročník LVII. Číslo 1. Nakladatelské údaje: Vydává odbor
archivní správy a spisová služba Ministerstva vnitra v Tiskárně Ministerstva vnitra, p.
o. Praha 2007.
Strana 247:
Obedience se nazývaly statky a důchody, které nenáležely k prebendám ani
jednotlivým hodnostem, ale kapitule jako celku. Žádný jejich úplný seznam není znám.
Na základě různých nahodilých zmínek z listin a zjevně i z účetních rejstříků pražské
kapituly uvádí Tomek v Dějepise Prahy, III. díl, strana 55-56 tyto: … Lounín, …
Sborník statí k ohlasu Říjnové revoluce a ke vzniku Československé republiky.
Autor: Horka František. Nakladatelské údaje: Naše vojsko, Praha, 1958.
Strana 164-166:
Prosincová generální stávka měla ohlas v řadě venkovských oblastí téměř po celé
zemi. Její hlavní centra byla však především ve středních Čechách v Polabí, Poohří a
do jisté míry též v některých okresech na jihu země. V podstatě šlo hlavně o místa
nacházející se v okolí významných průmyslových středisek a vyznačující se rovněž
silnou koncentrací zemědělského proletariátu. Tyto okolnosti ve značné míře
umožňovaly rozmach stávkového hnutí, neboť mu dávaly masovější základnu a
vytvářely podmínky jeho lepšího řízení a koordinace s boji průmyslového dělnictva.
Hnací silou stávkového hnutí na venkově v této době byl zemědělský proletariát, který
ve velké míře uposlechl výzvy vedení levice sociální demokracie k zastavení práce a
na mnoha místech zvolilo si závodní rady, případně též přikročil k záboru dvorů.
Těmito akcemi znovu potvrdil svou již v dřívějších bojích prokázanou radikalizaci a
dokázal, že je spolehlivou oporou revolučního hnutí na venkově.
Významné rovněž bylo, že na těchto bojích hlavně v okolí velkých měst podílelo se též
na venkově žijící průmyslové dělnictvo, které se zúčastnilo hlavně vytváření
revolučních výborů v jednotlivých obcích a často také rekvisicí zbraní u zámožného
rolnictva. Tato skutečnost nesporně přispěla k posílení radikalizace hnutí, které tím
dostávalo zároveň i cílevědomější charakter. Nutno také zdůraznit, že tato vzájemná
podpora byla opravdu oboustranná, neboť se vyskytovaly též případy, že zemědělské
dělnictvo účinně napomáhalo při prosazování zahájení stávek v továrnách a jiných
průmyslových podnicích.
V některých případech je rovněž zřejmé, že se tehdejších událostí na venkově účastnili
též malorolníci. Vcelku však tato skupina chudého venkovského obyvatelstva zůstala
v té době v podstatě pasivní a nepřipojila se k revolučnímu hnutí. Bylo by však
nesprávné podceňovat na základě této skutečnosti revolučnost drobného rolnictva.
Naopak to bylo v tehdejším období rovněž značně zradikalizováno, neboť jeho
hospodářské a sociální postavení, i když ve srovnání se situací zemědělského
dělnictva jistě lepší, přece jen dávalo mu dosti příčin k nespokojenosti. Pro ně však
tehdy byla ústředním problémem pozemková reforma a způsob jejího provádění.
Drobné rolnictvo mělo bezprostřední zájem na jejím urychlení a radikálním
uskutečnění. Důkazem toho byla řada pokusů o násilné vyvlastnění půdy velkostatků,
k nimž došlo v uplynulých dvou letech za jeho aktivní spoluúčasti. Tyto události
ukazovaly, že existují příznivé podmínky pro to, aby též drobné rolnictvo se stalo
oporou revolučního hnutí na venkově. Příčiny toho, že tato možnost nebyla využita,
nutno hledat především v špatné politice sociální demokracie v rolnické otázce, která
ve značné míře měla vinu na tom, že velká část drobných rolníků podlehla svodům
agrárních domovin nebo zůstala v zajetí konservativního klerikalismu.
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Největší význam v těchto událostech na venkově měly tedy jak již bylo uvedeno akce
zemědělského dělnictva, především na rozsáhlé jeho stávkové hnutí. Příznačným
rysem těchto stávek však bylo, že nezačínaly jednotně, často se dosti opožďovaly za
stávkami průmyslového proletariátu, ovšem na druhé straně zase obvykle trvaly
mnohem déle.
Pozoruhodné rovněž bylo, že mnohé z těchto konfliktů měly velmi radikální průběh a
někdy dokonce zemědělské dělnictvo vystupovalo radikálněji než průmyslový
proletariát. Tento fakt je sice důkazem značné revolučnosti, avšak nelze jeho význam
přeceňovat. Nutno si totiž uvědomit též zápornou stránku této radikalizace projevující
se v určitých anarchistických tendencích, jejichž vliv možno vidět především v malé
organizovanosti a ukázněnosti stávkových bojů. V tom se stále ještě projevoval značný
rozdíl mezi hnutím zemědělského dělnictva a průmyslového proletariátu, který byl
vyzbrojen již řadou cenných zkušeností z několika desítek let trvajících třídních bojů.
Nedostatkem však bylo, že všem těmto akcím chybělo centrální vedení. V některých
oblastech se sice jednotlivé krajské sekretariáty Svazu zemědělského a lesního
dělnictva pokoušely o řízení stávkového hnutí, avšak tyto pokusy vzhledem k celkové
nepřipravenosti na události podobného rozsahu byly jen z části úspěšné. Důsledkem
toho byla rovněž již uvedená nejednotnost stávkového hnutí na venkově a jeho
opožďování za průběhem bojů ve městech. Neméně záporně také působila již
uvedená skutečnost, že se nepodařilo získat podporu další významné skupiny
venkovského obyvatelstva, středního rolnictva. Konečně mělo vliv též nesprávné
stanovisko sociálně demokratických odborových organizací pracujících mezi
venkovským obyvatelstvem Svazu zemědělského a lesního dělnictva a Svazem
domkářů a malorolníků, které odmítaly stávku jako projev politického boje a
prohlašovaly, že je třeba, aby odbory jako nepolitická organizace zachovaly v něm
neutralitu.
Je nesporné, že všechny tyto okolnosti přispěly do jisté míry k oslabení a neúspěchu
stávkového hnutí na venkově. Nebyly ovšem hlavní příčinou jeho porážky.
K rozhodnému střetnutí revolučních sil s buržoazií došlo ve městech, takže potlačené
hnutí na venkově bylo v prvé řadě již jen důsledkem toho, že byla prohrána hlavní
bitva, kterou vedl průmyslový proletariát.
Přes to, že prosincová generální stávka byla poražena, nebyly její výsledky
jednoznačně nepříznivé pro hnutí zemědělského dělnictva. Cenné bylo především, že
během ní získal zemědělský proletariát řadu nových zkušeností, zbavil se před tím
také mezi ním dosti rozšířených iluzí o charakteru československého státu a poznal
skutečnou tvářnost všech vrstev buržoazie a pravicových socialistů. Tyto zkušenosti
jistě měly vliv na urychlení radikalizačního procesu v jeho řadách i na to, že se velké
většině přiklonil později k nově vzniklé komunistické straně.
Kromě toho přinesla stávka pro zemědělské dělnictvo také některé bezprostřední
kladné materiální výsledky. Jistě především pod dojmem, který vyvolal, netroufali si
poděšení zaměstnavatelé podniknout útok na mzdy dělnictva, chystaný již
v posledních měsících minulého roku. Vzpomínky na ní a obavy ze vzniku nového
konfliktu podobného rozsahu měly také zřejmě vliv na to, že ještě v průběhu celého
příštího roku mohlo se hnutí zemědělského dělnictva dosti volně rozvíjet a vybojovat i
řadu nových požadavků.
Po porážce generální stávky došlo na venkově k rozsáhlému zatýkání, propouštění
z práce a jinému pronásledování. Přesto, že tím byla přímo ohrožena existence mnoha
venkovských proletářských rodin, boje na venkově neustaly, a naopak ještě
půldruhého roku po tom dále trvala tam vzedmutá vlna třídních bojů, které byly stálým
nebezpečím a brzdou kapitalistické stabilizace.
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Počátek stávky
Konec stávky
Politický okres
Soudní okres
Obec (dvůr)
Počet dvorů

13. prosince
20. prosince
Hořovice
Beroun
Suchomasty, Bykoš, Tmaň, Borek, Slavíky, Liteň,
Skuhrov, Vysoký Újezd, Lužce, Tetín
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Seznam obcí v Republice Československé. Díl I. Seznam obcí v zemích českých
podle správního rozdělení z 1. února 1949. Nakladatelské údaje: Vydal Státní úřad
statistický, Knihtiskárna „Práce“ v Praze, 1949.
Strana 3:
Okres Beroun 0103.
Celkem 34 951 ha, počet obyvatel 42 017.
Obec
Bykoš
Koněprusy
Lounín
Málkov
Suchomasty
Tmaň

Počet obyvatel
341
227
133
160
522
556

Plocha v ha
406
436
299
340
725
709

Poštovní úřad
Suchomasty
Beroun
Suchomasty
Suchomasty
Suchomasty
Suchomasty

Seznam udělených československých autorských osvědčení a patentů
publikovaných ve Věstníku ÚVO č. 1-12/1988 od č. 254051-260 600. Nakladatelské
údaje: Federální úřad pro vynálezy, Praha 1991.
Strana 412:
Abecední seznam autorů vynálezů a majitelů patentů.
… Jméno autora vynálezu a majitele patentu: Krejčí Josef Ing., Tmaň CS – číslo:
257 514. …
Schematismus statků v Čechách. Zpracovali Lustig Rudolf, Světnička František.
Nakladatelství „MARS“, 1933, Praha II., Senovážná 4. Tisk: Karel Procházka,
společnost s r.o. v Českém Těšíně.
Strana 533:
Vlastník: Noltschová Anna
Velkostatek: Tmaň.
Okresní úřad: Hořovice.
Soudní okres: Beroun v Čechách.
Terén: Vlnitý, s východním sklonem, nadmořská výše 312 m.
Povaha půdy: Slavíky: zvětralá břidlice, Tmaň a Málkov: žlutá hlína s jílovitým
spodkem.
Podnebí a povětrnostní poměry: Mírné podnebí, málo srážek.
Patronátní kostel a fara: Tmaň.
Zámek s parkem ve Tmani.
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Tmaň, obec, 97 domů, 608 českých obyvatel. Pošta, četnická stanice Suchomasty,
telegraf Králův Dvůr u Berouna, železniční stanice Králův Dvůr, Zdice (5 km),
poštovna, fara, mlýn, zámek.
Výměra v hektarech: Role 213,7993, louky 17,2618, zahrady 8,6813, pastviny
69,9089, lesy 206,7241, rybníky 2,9955, neplodná 13,1542, stavební 2,3240, daně
prostá 1,4346, úhrnem 536,2847 ha.
Dvory: Tmaň, Slavíky a Málkov jsou ve vlastní režii.
Lesy tvoří 1 polesí.
Převládající dřeviny: Borovice, smrk, jedle.
Průmysl: Lihovar v Tmani, vápenný lom v Málkově. (Obé propuštěno ze záboru dle
§§ 3a a 11 záborového zákona)
Prodejné plodiny a výrobky: Obilí, cukrovka, vápno, dobytek, dřevo užitkové a
palivové.
Pozemková reforma: Pozemkové reformě podrobeno 723 ha,
• z toho rozparcelováno 148,50 ha,
• propuštěno ze záboru dle § 3a, 11 a 20 574,50 ha.
• Přídělová cena Kč 3900-6000.
Správa velkostatku: Tmaň, poštovna v místě, poštovní úřad Suchomasty.
Úřednictvo a zaměstnanci:
• Bille V., správce velkostatku.
• Duchoň J., hajný.
• Matejsek M., hajný.
• Růžička A., šafář.
• Schmid J., lihovarník.
autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - 32. DÍL
Zajímavé snímky z minulého století…
Tmaňští branci
I v dalším díle tmaňských zajímavých historických fotografií uvádím několik dalších fotografií
z rodinného archivu Jardy Sulíka. Fotografie jsou zřejmě z roku 1950 a jsou na nich zachyceni
tehdejší tmaňští branci v době zápisu k vojenské základní službě. Do jisté míry je na nich
zajímavé to, že se na nich sešli
odvedenci z poměrně dost
širokého časového rozsahu.
Zatímco za mých mladých let
jsme odcházeli na vojnu všichni
stejně staří - narození ve stejném
roce (výjimky pochopitelně byly
– někdo měl třeba rok odklad ať
už ze zdravotních, studijních
nebo jiných důvodů), tady se
sešly dokonce čtyři ročníky
narození – 1929 (3), 1930 (4),
1931 (4), 1932 (8).
Na snímku horní řada – zleva: Vláďa Vinš (126), Pepík Chvojka (46), Jindra Svoboda (64), Zdeněk Růžička
(117), Bohouš Macourek (39), Jarda Bobek (76), Bohouš Svoboda (64)
Dolní řada: Míra Ségl (21), Standa Mrkáček (15), Ota Kepr (134), Franta Mezera (44), Vláďa Sulík (70)

Na dalším snímku se mi
nepodařilo identifikovat v horní
řadě třetího zleva – nemá na
klopě kytku, zřejmě šlo o
někoho z tehdejší tmaňské
samosprávy, který - jak tehdy
bývalo zvykem a možná i
povinností, brance k zápisu
doprovázel.
Ostatní: zleva nahoře: Franta Zach
(3), Pepík Chvojka (46), XX?, Milda
Macourek (69), Karel Bobek (76),
Vláďa Vinš (126),
dole: Jirka Koucký (24), Bohouš Svoboda (64), Vláďa Sulík (70), Milda Kešner (26), Véna Staněk (68) a
Jirka Cajthaml (118).

(Čísla v závorkách udávají čísla domů, v nichž tehdejší branci bydleli. Ulice tehdy ještě neměly
svá dnešní pojmenování, ale čísla platí dodnes.)
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Nevím, jak v roce 1950 probíhalo řízení potřebné k zápisu do armádní evidence, ale asi
nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že se příliš nelišilo od toho, kterým jsem o 10 let
později procházel já.
Přijímací řízení do armády se v mém případě skládalo ze dvou částí – zkoušky vědomostní a
zkoušky sportovní.
Vědomostní zkouška probíhala v budově okresní vojenské správy v Berouně. Pamatuji se, že
mě tenkrát zkoušel jakýsi stařičký pán – zřejmě učitel na penzi. Dal mi tenkrát (coby již
úspěšně vystudovanému průmyslováku s maturitou) tři otázky:
Ta první byla, kolik je 7 x 8, druhá byla na název nejvyšší hory v Čechách. Obě jsem úspěšně
zvládnul, ale s třetí mě pan učitel poněkud zaskočil.
Zeptal se mě totiž, proč je v Indii tolik lidí. Otázka celkem jednoduchá, ale mně, jako ještě ne
osmnáctiletému klukovi bylo trochu nepříjemné odpovídat stařičkému pánovi, tak, jak bych
odpověděl každému jinému člověku. A tak jsem namísto o nezřízeném a nekontrolovaném
sexu začal povídat o přírodních podmínkách v Indii, o dlouhodobých monzunových deštích,
o tehdy tam málo vyvinutém průmyslu – abych byl upřímný, připadal jsem si v těch
momentech jako blbec. Nicméně starý pán i přísedící důstojník byli zřejmě spokojeni a já
tehdy po stránce znalostí prošel bez ztráty kytičky. Intelektuální úroveň československé
armády tehdy zřejmě rovněž posílila.
Z Berouna nás po znalostní zkoušce odvezli do Králova Dvora, kde jsme na fotbalovém
stadionu předváděli své lehkoatletické umění. Nároky byly pro nás, kluky z vesnice, více
méně směšné, takže jsme byli všichni uznáni za schopné výkonu vojenské služby a všichni
jsme následující rok narukovali.

Na posledních dvou snímcích jsou – jako samostatná sorta - v různém pořadí všichni čtyři
branci, narození v roce 1931 – Bohouš Svoboda, Pepík Chvojka, Vláďa Sulík a Vláďa Vinš.
Fešáci, což?
Mějte se!
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická

Mše sv. se koná v říjnu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu
v měsíci – 22. října 2022 v 16:30 hodin. Srdečně zveme do kostela sv. Jiří ve
Tmani k účasti na této mši nejširší veřejnost Tmaně a okolních obcí.
Budeme si připomínat nejenom posvícení – jak se dnes říká slavnosti výročí
posvěcení kostela, ale připomeneme si událost z jeho nejnovější historie – je tomu již
dvacet let, co byla dokončena celková rekonstrukce kostela sv. Jiří a ten dostal svou
současnou podobu.
Celková oprava byla rozdělena do dvouletého období v letech 2001 a 2002.
Zahrnovala výměnu střešní krytiny a obnovu vnějšího pláště. Krytiny byly vyměněny
na všech částech zastřešení kostela. To bylo podmíněno sanací či asanací narušených
nosných konstrukcí krovů. Nejzávažnější, nebojím se použít slova přímo havarijní, byla
přitom situace u konstrukce krovu věže, kde v důsledku rozšíření dřevomorky domácí,
došlo k rozpadu prakticky celého základového roštu krovu. Další havarijnímu stavu se
blížící, byla část konstrukce hlavního krovu nad presbytářem. Zde bylo příčinou tohoto
stavu extrémní rozšíření dřevokazného hmyzu – tesaříka krovového. Narušení
dřevěných prvků krovu zde dosáhlo takové míry, že tato část krovu, včetně vložené
konstrukce sanktusové věžičky, musela být snesena a nahrazena tvarově shodnou
kopií. Ve zbývající části hlavního krovu byla sanována pouze jeho jednotlivá narušení.
Zastřešení hlavní lodě, presbytáře a bočních přístavků bylo zakryto dvojitou taškovou
krytinou na husté laťování. Jehlancová střecha věže, sanktusová věžička a horní část
mansardové střechy východního přístavku byly opatřeny hladkou krytinou z měděného
plechu, dolní části mansardové střechy přístavku pak jednoduchou taškovou krytinou.
Z vnějšího pláště byly odstraněny všechny vzhledově a technicky nevhodné omítky.
Obnova vnějšího pláště včetně jeho barevnosti vychází z rozpoznatelných stop
původního barokního stavu. Současně byla provedena oprava hřbitovní zdi a osazení
věže hodinami s ciferníkem na severní, jižní a západní straně věže. Opravu kostela sv.
Jiří prováděla stavební společnost MAX z Buštěhradu.
Hlavními sponzory opravy kostela sv. Jiří ve Tmani, jejíž náklady přesáhly čtyři a půl
milionu korun, byly:
• Akciová společnost Velkolom Čertovy schody se sídlem ve Tmani, která dodává
vápenec pro další zpracování ve Vápence Čertovy schody a v Králodvorské
cementárně v Králově Dvoře u Berouna.
• Akciová společnost Vápenka Čertovy schody se sídlem ve Tmani – patří do skupiny
belgické firmy Lhoist, která zaujímá pozici prvního světového výrobce vápna a
dolomitů a v České republice je jedním z nejvýznamnějších producentů vápna a
vápenných výrobků, z nichž více než polovina se využívá v ochraně životního
prostředí.
• Akciová společnost Českomoravský cement – největší výrobce stavebních hmot
v České republice, člen skupiny německé firmy Heidelberger Zement AG – jednoho
z největších světových koncernů výrobců působících v oboru stavebních hmot.
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•
•
•

Sídlem společnosti je město Beroun, vyrábí cement, vápno, suché maltové a
omítkové směsi v sedmi výrobních závodech v Čechách a na Moravě.
Obec Tmaň.
Arcibiskupství pražské.
Část finančních prostředků na opravu byla získána formou veřejné sbírky, která
probíhala v době od 1. července 2000 do 31. prosince 2001 a kde se podařilo
shromáždit většinou od drobných dárců částku 142.875,60 Kč.

U příležitosti ukončení opravy římskokatolického kostela sv. Jiří ve Tmani se
před dvaceti lety konala v neděli dne 27. října 2002 slavnostní mše, kterou celebroval
biskup Jaroslav Škarvada. Slavnostní událost přilákala do tmaňského kostela přes
stovku lidí všech věkových kategorií2.
•
•

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 ze 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

Slavnostní mši v opraveném tmaňském kostele celebroval biskup Škarvada. Berounský deník, pondělí
dne 4. listopadu 2002. Foto Pavel Paluska.
2
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Církev československá husitská
Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani děkuje všem, kteří
přišli v deštivý den 28.9. 2022, aby se připojili k slavnostní bohoslužbě, kterou sloužil
pražský biskup David Tonzar a při níž přijala Svátost kněžského svěcení sestra Marie
Molnárová (dcera významného teologa Amadea Molnára, farářka v NO CČSH v
Novém Strašecí) a Svátost biřmování Dagmar Žáková (bývalá fotbalová rozhodčí,
dnes pastorační asistentka DC Srdíčko v Žebráku a studentka Husitského institutu
teologických studií v Praze)
Děkujeme OÚ Tmaň za pomoc a zapůjčení lavic na závěrečné přátelské
posezení i všem dalším za pomoc s přípravami a pohoštěním na závěr slavnostního
dne.
Velká výstava Sbory Církve československé husitské, která vznikla k 100. výročí
církve (2020) bude k vidění do 14.10. Možnost shlédnutí v jiné dny mimo bohoslužeb
po telefonické domluvě na 602 766 899.

Děkujeme za Váš příspěvek na opravy, aktivity a kulturní akce.
FIO Banka: 2901175579/2010 (do poznámky KOSTEL)
Více na FB: @ccshtman
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BOHOSLUŽBY ŘÍJEN 2022:
V neděli 9. 10. 2022 od 16:00 hodin Bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad - se
vzpomínkou na pana Jiřího Kolmana
V neděli 23. 10. 2022 od 16:00 hodin Bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad
V pondělí 24. 10. 2022 JAN AMOS KOMENSKÝ – pořad s patriarchou Tomášem
Buttou, zpěvačkou Ditou Vích Hořínkovou a hercem Filipem Antoniem
V pátek 28. 10. 2022 od 15:00 hodin SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA V DEN VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve
Tmani. Bohoslužba s křtem.
V pátek 28. 10. 2022 od 18:00 hodin tradiční Lampiónový průvod v obci Koněprusy s
účastí a promluvou starosty a farářky CČSH u pomníku na návsi.
V neděli 30.10. 2022 od 14:00 hodin Vyšebohy – ekumenické setkání „Smírčí kříž“
Farní „Káva o páté“ – ve středu 5.10. 2022 - setkání u kávy či čaje
pro každého, kdo má chuť se setkat.
Na osobní setkání při Bohoslužbách, svatbách, pastoraci, besedách, koncertech a
jiných akcích se těší tmaňská farářka Jana Šmardová Koulová.

Volby.
Jen ta volba je správná, kde volíme dobro, lásku a upřímnost i pomoc bližnímu.
Naší volbou, nechť je víra pravá v Dobro nejvyšší, totiž v Boha, který je Láska, Pravda
a Život.
„…Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby
své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím
sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky
věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své
spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných,
aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro
spasenie své i jiných lidí učili… Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi,
dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a
proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo.
Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě
jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy každému přáli…“ — Jan Hus část dopisu z Kostnice 10.6.1415

Přejeme naší obci Tmaň i všem občanům mnoho Božího požehnání.
Rada starších Náboženské obce Církve československé ve Tmani.
autor Jana Šmardová
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Z DĚNÍ V OBCI
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Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tmaň
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ
Vážení čtenáři,
bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a aktuální informace naleznete
na webových stránkách – www.skola-tman.cz
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Základní škola
V průběhu měsíce září byly opět zahájeny tradiční aktivity naší školy, jako je
sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř v zimě, aby netrpěla hlady. Všechny plody si
odeberou myslivci z MS HORA Tmaň, kteří se o lesní zvěř vždy dobře starají.
V letošním roce se naše škola také zapojila do projektu OVOCE A MLÉKO DO
ŠKOL, jehož cílem je podpora zdravé výživy a vytvoření správných stravovacích
návyků dětí, boj proti obezitě a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a k větší
konzumaci mléčných výrobků u dětí. Každý měsíc děti dostanou na ochutnávku různé
druhy mléčných výrobků nebo zeleniny a ovoce.
V pátek 9. září se
za
velmi
příjemného
slunečného
dne
uskutečnil
celoškolní
projekt: „Prvňáčci – naši
noví kamarádi aneb
turistická výprava do
Lipek doplněná akcí
Ukliďme si po nás“ (v
rámci zapojení do výzvy
Ukliďme
svět
–
celosvětový úklidový den
17. 9. 2022).
Ráno se sešli žáci
ve svých třídách, kde byli
nejprve poučeni o BOZ,
chování a hygieně během
celé akce. Škola se
rozdělila na tři pracovní
skupiny. Každá ze skupin
měla přidělenou jinou
trasu po obci, jejímž
úkolem bylo posbírat co
nejvíce odpadu. Děti se
činily s velkým zápalem a
nasazením.
V průběhu
cesty
děti odpovídaly na otázky
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týkající se krajiny, přírody, živočichů a rostlin, které bylo možné vidět i těch, o kterých
jsme se učili, ale nebylo je možné spatřit. Hlavně však odpovídaly na otázky týkající
se odpadu a jeho třídění. Rozeznávaly také kontejnery na odpad, které cestou viděly.
Hovořili jsme i o třídění odpadu, jeho recyklaci, o funkci sběrného dvora…
Naším společným cílem cesty byly Lipky u Lounína, kde ve spolupráci
s Obecním úřadem a SDH Tmaň byl připraven táborák. Děti si samy opekly buřty a
moc si na nich pochutnaly. Naše společná celoškolní turistická výprava byla
jedinečnou příležitostí se seznámit také s našimi novými nejmladšími spolužáky prvňáčky a lépe se
poznat.
Tímto ale náš
projekt ještě nebyl zcela u
konce. Úkolem žáků 1. –
3. ročníku bylo nakreslit
obrázky, které se týkají
třídění odpadu, starší
spolužáci ze 4. a 5.
ročníku
měli za úkol
vypracovat pracovní listy,
které se týkaly stejné
problematiky. Projekt byl
hodnocen
i
třídními
učitelkami,
které
se
shodly, že byl přínosný
pro praktické dovednosti
našich žáků. K úspěchu
turistické
výpravy
napomohlo také počasí,
které
bylo
teplé
a
slunečné. Na toto krásné
zářijové dopoledne budou
všichni určitě dlouho
vzpomínat.
V pátek 16. září se poprvé fotografovali ve škole naši prvňáčci, aby měli pěknou
vzpomínku na první třídu.
Téhož dne naši školu navštívil pan Tomáš Kvasnička z Autoškoly Zavadilka,
který celé dopoledne věnoval tomu, aby si žáci pátého ročníku obnovili znalosti
z dopravní výchovy. Záštitu nad tímto projektem mělo Ministerstvo dopravy.
Žáci si prakticky vyzkoušeli např. viditelnost chodce na určitou dálku, ohleduplné
chování všech účastníků provozu, které platí také pro cyklisty, probrali všechny
důležité dopravní značky, zhlédli ukázky nebezpečných situací na vozovce. Na
počítači si vyzkoušeli pravidla na křižovatkách, poté si křižovatky názorně předváděli
– někdo byl automobil, někdo cyklista. Na závěr kreslili značky podle ústního zadání.
Celé dopoledne si všichni bezva užili.
autor Marcela Závorová
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Mateřská škola
Na začátku školního roku jsme v naší mateřské škole přivítali všechny děti.

Poznávali jsme se s nově příchozími, a všichni společně si hráli, cvičili, zpívali…
Užili jsme se i hudební představení s nástroji, zahráli si na dirigenty a hudebníky,
zazpívali si..

Nezapomínáme ani na učení. Víme, které plody v této roční době dozrávají, víme, jak
se jmenují a jak vypadají. Dokonce je dokážeme poznat podle chutí, některé i hmatem.

Kolektiv MŠ

22

SPORT
První úspěchy naší mládeže…
Je tu nová sezona a s ní i turnaje našich čertíků…
V létě proběhlo fotbalové soustředění, které si děti naplno užily a po vydařené sezoně
2021/2022 jsme chtěli navázat na úspěšný rozvoj našich mládežnických týmů. Sami
jsme byli zvědaví, s jakými výsledky vstoupíme do nové sezony.
Bohužel první turnaj vzhledem k počasí a nemocnosti dětí nebylo možné hodnotit.
Na domácím turnaji mini a mladších přípravek jsme už ale naplno mohli ukázat, s jakou
vervou jsme poslední měsíce trénovali.
V kategorii mini bohužel nedorazil jeden z týmů a tak jsme narychlo poskládali i tým
druhý. Oba týmy hrály před domácím publikem s maximálním nasazením a Čertíci
obsadili 1. a 3. místo.
V kategorii mladších přípravek to bylo napínavé až do úplného konce. I přes výsledek
z posledního zápasu se Čertíci umístili na pěkném druhém místě a především si
zasloužili respekt soupeřů.
V této sezoně jsme rozjeli nově i kategorii starší přípravky, která vyrazila na svůj první
turnaj do Králova Dvora, kde vybojovala nádherné třetí místo, hned za týmy Králův
dvůr a Český lev Beroun. Gratulujeme malým Čertíkům !!!

autor Tomáš Kvasnička
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v říjnu 2022 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

8.- 9.10.2022

Dr. Davidová Petra, Beroun, Tř. Polit. Vězňů 40

775 595 704

15.- 16.10.2022

Dr. Fiala Martin, Beroun, Holandská 123

728 961 496

22.- 23.10.2022

Dr. Hanačková Anita, Komárov, Buzulucká 480

734 583 076

27.- 28.10.2022

Dr. Joukl Jan, Králův Dvůr, Průmyslová 614

728 349 403

29.- 30.10.2022

Dr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21

608 020 878

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v říjnu: pondělí až pátek 9:00-17:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin,
neděle zavřeno. V pátek dne 28. října 2022 – státní svátek Den vzniku samostatného
československého státu – bude zavřeno.
V našem zahradnictví najdete za příznivé ceny 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.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
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 .
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