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V listopadu příliš mnoho sněhu a vody,
to známka příští neúrody…

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU…
Vážení spoluobčané,
měsíc říjen nám přinesl nejen toužebně očekávaný nový asfaltový povrch v ulici
Dlážděná, ale i dlouho slibované babí léto, při kterém jsme si všichni užili posledních
„letních“ dní letošního roku.
Vrátíme-li se k Dlážděné ulici, čeká nás nyní, po vyřízení všech povolení a
dokončení výběrového řízení, kompletní rekonstrukce chodníků a to po obou stranách
této ulice. Nejpozději na jaře bychom rádi zahájili výstavbu parkovacích míst před
školou a souběžně s tím i zde rekonstrukci chodníků. Zároveň těchto rekonstrukcí
využíváme k modernizaci kamerového systému, kde do nových chodníků a silnic jsou
zabudovány průduchy pro budoucí položení optických vláken.
Oproti předchozím „covidovým“ podzimům, se
tento zatím nese bez nějakých razantních omezení.
Proto vás můžeme všechny pozvat do Kulturního
domu ve Tmani na Svatomartinskou taneční zábavu,
která proběhne v pátek 11.listopadu od 20:00 hodin.

I první adventní víkend
letos připadl na měsíc listopad.
26.listopadu se tak můžeme
společně
před
Kulturním
domem ve Tmani zaposlouchat
do vánočních koled a při vůni
svařeného vína či sladkých
trdelníků zatleskat pěveckému
vystoupení Anety Špačkové a
Lukáše Veselého. Věřím, že se
na tento okamžik těší nejen děti, ale i dospělí a že se tam společně sejdeme v co
největším počtu a obnovíme tradici, která byla v několika předchozích letech ovlivněna
pandemickými opatřeními.
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 (18)
Tmaň na stránkách knih – je až překvapující v kolika knižních titulech najdeme zmínku
o Tmani1.
……………………….
Skrytá krása Čech. Tipy na cesty za opomíjenými skvosty. autoři: Otomar Dvořák,
Josef „Pepson“ Snětivý. Nakladatelské údaje: Nakladatelství Čas, 2016.
Strana 103:
Utajená galérie v chrámu dračího bojovníka.
Rozhlížíme se z vrcholu kotýzských skal: západně se zdvihá strmá Koukolova hora,
více k jihu se černá vrch Lejškov a pod ním ve svahu velká obec Tmaň. Poté náš
pohled bezděky klouže na dno kotliny při Suchomastském potoce, která kdysi bývala
velmi mokřinatá, plná bažin a dokonce rašelinišť. Dnes už je odvodněna, ale přesto
zůstává poznamenaná stopami dávného světa. Uprostřed kotliny se jako maják tyčí
osamělý kostelík, stojící u silnice stranou od obce Tmaně.
Okamžitě nás napadá otázka: proč je tak daleko od posledních domků? Určitým
vodítkem pro pochopení jeho funkce je skutečnost, že tady bývala, a vlastně dodnes
je, důležitá křižovatka cest. Leccos napoví i pověst, například ta o hodné dceři zlého
kotýzského pána, která uprchla z domova a v pláči se uchýlila pod prastarý (obětní?)
dub. Vyčerpáním usnula a ve snu se jí zjevil svatý Jiří, krásný jezdec na bílém koni,
který ji vlil do duše útěchu a novou naději. Z vděčnosti založila v těchto místech pod
dubem kapličku, kterou později nahradil kostel.
Také se vypráví o vsi Budy, která prý „v dobách počínajícího křesťanství“ stávala
někde mezi kostelem sv. Jiří a Suchomastským potokem pod skalami Kotýzu a byla
vypálena za jakési dávné války – jen kostelík prý zůstal ušetřen, protože vůdce
nepřátelského vojska byl velkým ctitelem svatého bojovníka.
Kupodivu archeologické nálezy jako by potvrzovaly lidovou tradici. Ukazuje se, že
kostel sv. Jiří i s přilehlým hřbitovem stojí na starém kultovním místě, v centru
rozsáhlého žárového pohřebiště, jehož počátky sahají až do doby bronzové. Pověst
se však možná vztahuje k zemědělské osadě, která se ještě roku 1315 nacházela
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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v okolí kostela a vyšehradské kapitule. K jejímu totálnímu zničení došlo patrně až za
husitských válek.
Uvnitř kostela si můžeme prohlédnout šlechtické náhrobní desky z 15. až 17. století,
patřící majitelům zdejšího panství; byly sem přemístěny ze hřbitova. Nejstarší je z roku
1488 a nejmladší z roku 1614, přičemž patří zejména tehdejším držitelům zdejšího
panství – Trmalům z Toušic a Karlům ze Svárova (zvaní také Svárovští ze Svárova).
Povšimněme si i pěkné fresky na obvodové zdi u silnice.
K tmaňskému kostelíku, respektive ke kostelním zvonům, se vážou i dvě půvabné
pověsti. Podle první na ně zvoníval starý, mrzutý kostelník. Pro bezbožné slovo nešel
daleko a tahle jeho nepěkná vlastnost se postupem času stále zhoršovala. Nakonec
klel tak hrozně, až se jeden zvon zalekl, vyletěl oknem a spadl do rybníka. Kostelník
ho chtěl vytáhnout, ale už jej nenašel, a tak byl za svá prořízlá ústa potrestán. Druhá
souvisí se zvony v Suchomastech, ty prý byly větší a zvučnější než ty v Tmani. Tmaňští
je chtěli pro sebe, a proto je ze suchomastského kostela sv. Mikuláše odcizili a zavěsili
na svou věž. Jenže se jim přes noc vrátily domů – a na vrchu Lejškov jsou prý dodnes
k vidění zelené kruhy v trávě, které tam zanechaly odpočívající zvony.
Západní část středověké Tmaně válečnou zkázu přežila. Je situována výše ve svahu
u vydatného zdroje vody, původní osídlení tady bylo doloženo kolem rybníka a tvrze,
na níž podle nejstaršího záznamu z roku 1170 nacházíme bratry Havla a Budislava.
Později tu sídlili vladykové z Tmaně, z nichž nejznámější byl lovčí Václava IV. Jan
Koberec. Gotická tvrz byla později upravena renesančně a v 18. století postupně
přebudovávána na jednopatrový barokní zámek s typickou střešní nástavbou,
zakončenou věžičkou (největší úpravy proběhly v roce 1780, kdy panství držel hrabě
Bedřich Desfours; další nastaly v první polovině 19. století a roku 1891). Bývala v něm
i zámecká kaple zasvěcená Panně Marii.
Jeho podobu najdeme na několika kresbách Mikoláše Alše, jenž tady u svých přátel
Nolčů prožil jedny z posledních krásných letních dnů svého života, a to v období 19091912. Nolčové tu byli doma až do roku 1945, měli zde rovněž pivovar, vinopalnu a
statek; jejich hrobka, vystavěná na způsob kapličky, se nachází na východní straně
kostelíka sv. Jiří. Zámek rovněž navštěvovala manželka jednoho ze synů posledního
majitele panství, operní pěvkyně Gabriela Horvátová, která v roli Kostelničky proslavila
Janáčkovu operu Její pastorkyňa. Dnes by jej mohl „proslavit“, ovšem neblaze, jen
jeho smutný stav. Snad se časem dočká opravy a zazáří stejně jako zámek ve
zmiňovaných Suchomastech …
Dobrá voda kotýzská, též Modrý pramen či Zlatá studánka …
Když se vydáme z Kotýzu pěšinkou kolem Aksamitovy brány, dostaneme se po velmi
strmém sestupu až na úpatí vrchu, k Suchomastskému potoku u Havlíčkova mlýna.
Na louče za mlýnem potkáváme lidi s kanystry a různými nádobami, kteří se docházejí,
aby si nabrali svěží pramenitou vodu. Dokonce se říkalo, že je to voda zázračná, léčivá,
která posiluje tělo i ducha. Místo má romantické kouzlo, voda zurčí z trubky na úpatí
skalní stěny, porostlé zelenými polštáři mechu, a lze se k ní dostat po uzoučké dřevěné
lávce, vlastně spíše prkně, položeném nad potokem. Usazeniny pěnovců vytvořily
v blízkosti pramene nápadnou „hrbatou“ kupu; také na potoce, v jehož dně se
nacházejí další vyvěračky, se tvoří zajímavé kaskády. Ochutnáváme vodu
z legendární Zlaté studánky; je studená a dobrá, i když podle rozboru dost vápenitá,
což je v krasové oblasti typické. Přesto se nebojíme, že bychom „zkameněli“.
O zdejším prameni se totiž vypráví velmi zvláštní pověst. Říká se, že jeden zdejší rybář
se zamiloval do rusalky z tůně pod skalami a ona svolila, že s ním bude žít, ale nesmí
po ní nikdy chtít, aby mu prozradila největší tajemství Kotýzu. Dokonce měli spolu
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dceru – a nic by jim nebránilo ve štěstí, nebýt zlé a závistivé čarodějnice, která měla
hrádek nahoře na skalách. Ta chtěla rusalčino tajemství mermomocí odhalit, neboť
věděla, že je to „klíč“ k nesmírnému bohatství. Úlisnými slovy a dárky získala
náklonnost rusalčiny dcery a navedla ji, ať se matky zeptá, jaké tajemství před ní tají
a proč ho ani jí, své vlastní dceři a dědičce, nechce prozradit. Dívka se cítila ukřivděná
tím, že jí matka něco odpírá, a tak na ní neustále naléhala. Nakonec rusalka podlehla
a se slzami v očích řekla dcerušce: „Na úpatí Kotýzu, pod hrbatou skálou nad tůněmi,
prýští z hlubin čirá voda. Cokoliv se do ní ponoří, promění se v ryzí zlato. Proto se té
vody dotýkej jen vrbovým proutkem!“ A sotva rusalka vyřkla osudné tajemství,
rozplynula se a změnila se v mlhu, která od těch dob teskně bloudí po zdejších lukách.
Rybář, když zjistil, co se stalo, se v zoufalství vrhl do tůně a utonul. Tu se v chaloupce
opět objevila lstivá kotýzská čarodějnice, litovala děvče a nabídla se, že se o ni bude
starat, vzala ji k sobě na hrad … a tam se začala vyptávat, jaké tajemství jí matka
svěřila. Dívka nechtěla nic prozradit, ale když ji čarodějnice začala trápit a bít, podlehla
a řekla jí o kouzelné moci Zlaté studánky.
Babice se zaradovala, hned chvátala k tůni a ponořila do pramene džbán. Nepochopila
smysl varování, proč se nesmí vody dotýkat, a když si to uvědomila, bylo pozdě. Nejen
džbán, ale i její namočená ruka byla rázem ze zlata, a dřív, než stačila vykřiknout
hrůzou, stála tam místo čarodějnice studená zlatá socha. Zapomněla totiž, že
studánka se odmyká pouze kouzelným klíčem, který vypadá velmi nenápadně – je to
docela obyčejný vrbový proutek!
Opět jako by se v této pověsti z jiné stránky vracel mýtus zlatého koně, železné ruky a
zlatých vlasů, loupežníka sedícího na hromadě zlaťáků, suchého listí proměněného ve
zlato – ale i ďáblova klíče …
Odborníci nás poučí, že Zlatá studánka vyvěrá přesně v místě, kde významná
geologická porucha, takzvaný Očkovský přesmyk, vystupuje až k zemskému povrchu.
Není tedy divu, že tady působí silná energeticky aktivní zóna.
Říká se také, že v Suchomastském potoce se kdysi skutečně rýžovalo zlato. Je to
možné, ale smysl pověsti je jiný. Nejde v ní o skutečné zlato, ale o symbolické, které
je atributem životodárného slunce, symbolem štěstí a zdraví, duchovním pokladem …
Slovník divadelních umělců 1945-1975. I. díl. A / I. Nakladatelské údaje: Divadelní
ústav Praha, 1979.
Strana 184:
Dousková Bohumila (činohra)
• Narozena 1. ledna 1936 Tmaň, okres Beroun.
• 1955-1957 SMD Šumperk;
• 1957-1958 MOD Hořovice (činohra a nápovědka);
• 1958-1959 SMD Šumperk (činohra);
• 1959-1962 SDZN Opava (činohra);
• 1962-1975 MD Příbram (činohra).
Slovník naučný. Redaktor Dr. František Ladislav Rieger. Spoluautor dílu devátého J.
Malý. Díl devátý. Š – vzývati. Nakladatelské údaje: V Praze. Nákladem knihkupectví I.
L. Kobra. 1872.
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Strana 483:
Tmaň, statek a farní ves při Suchomastském potoku s 533 obyvateli v hejtmanství
Hořovickém a v okrese Berounském (1 ½ hodiny k jihu), farní chrám sv. Jiří připomíná
se už roku 1315, má zámek.
V názvu vesnice kryje se nepochybně jméno jednoho z dvou vrahů sv. Ludmily,
Tumana. Po roce 1360 náležel statek Tmaň slavnému kazateli Miličovi z Kroměříže.
K roku 1391 připomíná se Markvart a roku 1436 Bohuslav z Tmaně. Na počátku XVII.
století držel Tmaň Šťastný Vamberský z Rohatec a před bitvou Bělohorskou Zdeněk
Trmal, jemuž v plen vzata a Janu Wenzlovi roku 1622 prodána. Okolo roku 1787
náležel statek hraběti Fridrichu Desfoursovi; z počátku tohoto století přešel koupí na
pražského měšťana Antonína Zarabaru a od dědiců jeho týmž způsobem na doktora
Antonína Karla Mudrocha. Nynějším držitelem je František Noltsch.
Slovník naučný. Redaktor Dr. František Ladislav Rieger. Díl devátý. Š – vzývati.
Nakladatelské údaje: V Praze. Nákladem knihkupectví I. L. Kobra. 1888.
Mudroch Antonín Karel, narozen 12. září 1780 v Černém Kostelci, kde otec jeho byl
učitelem, zemřel 14. července 1863 v Praze. Záhy již zamiloval si mladý Mudroch
hudbu, snaha pak po vyšším vzdělání pudila jej do Prahy na studie, kdež odbyl
s výborným prospěchem práva, byv mezi tím (1800) i členem legie studentské. Nemaje
prostředků na zapravení útrat za doktorát byl Mudroch přinucen sloužiti co justiciář na
rozličných panstvích, jmenovitě na Tmani, kterýžto statek později sám koupil. Teprve
roku 1815 dosáhl hodnosti doktorské a brzo na to i advokatury, a v krátké době stal se
jak svými důkladnými vědomostmi právnickými, tak i ryzou poctivostí jedním
z nejváženějších advokátů v Praze. Praxe jeho byla velmi rozsáhlá, a jmenovitě zvolil
jej panující kníže Reuss-Greizský za svého právního zástupce, jmenovav jej svým
dvorním radou a uděliv mu šlechtictví ve své zemi. Roku 1827 koupil Mudroch statek
Tmaň s Lounínem, na kterémž stal se v pravém smyslu dobrodincem svých
poddaných, staraje se otcovsky stejnou měrou o jejich materiální blahobyt i duševní
vzdělání. Roku 1835 zvolen jest Mudroch za děkana fakulty právnické, a roku 1841 za
rektora magnifika university Pražské, v kterémž postavení se mu dostalo zvláštního
štěstí, že svého syna, nynějšího zemského advokáta Františka Arnošta Mudrocha, za
doktora veškerých práv promoval. Mudroch byl nejenom jedním z nejušlechtilejších
lidí, který co člen mnohých dobročinných spolků ulevovati se snažil dle možnosti bídě
lidské, on byl také věrným synem své vlasti a k české národnosti i všemu pokroku vždy
upřímně se hlásil, působě i v tom ohledu prospěšně, ač bez hluku a křiku. Mudroch
zůstavil dva syny, svrchu uvedeného advokáta a statkáře Karla Mudrocha.
Statistická příručka království Českého. II. vydání. Sestavila Zemská statistická
kancelář království Českého. Vydání české. Nakladatelské údaje: Nákladem vlastním.
V komisi knihkupectví Františka Řivnáče. 1913.
Strana 256:
Přehled zemědělských lihovarů v království Českém v kampani 1912/1913 a
kontingentu jejich. Dle okresů zastupitelských.
(Pramen: Data sdělená panem císařským radou A. Nýdrlem, ředitelem lihovarské školy
v Praze.)
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Zastupitelský okres, sídlo lihovarů a
kontingent jejich v hl

Beroun.
Liteň – 1.338,40
Tmaň – 787,96

Úhrnný kontingent pro lihovary v okresu
pro rok 1912/1913 v hl

2.089,57

Statistický lexikon obcí Československé socialistické republiky 1965. Podle
správního rozdělení 1. ledna 1965, sčítání lidu, domů a bytů 1. března 1961. Vydala
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a ministerstva vnitra. Nákladem
Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, národní podnik, Praha, 1966.
Strana 21:
Tmaň
Lounín
Část obce
Slavíky
Tmaň
Nejbližší železniční
Lounín, Slavíky a Tmaň – železniční stanice Popovice
stanice a vzdálenost v km
u Berouna
Pošta
Lounín, Slavíky a Tmaň – Tmaň
Matriční obvod
Lounín, Slavíky a Tmaň – Tmaň
1.-5. ročník
Lounín, Slavíky a Tmaň –
Základní devítiletá škola
Tmaň
6.-9. ročník
Lounín, Slavíky a Tmaň –
Suchomasty
Sídlo zdravotního obvodu
Králův Dvůr
Katastrální výměra v ha
Lounín, Slavíky a Tmaň –
1008
¨
celkem
Celkem 663, Lounín 125,
Počet bydlících obyvatelů
Slavíky 10, Tmaň 528
z toho ve věku 0-14
149
z toho ve věku 15-59
385
Ze 100 ekonomicky
V průmyslu
46,7
činných obyvatelů pracuje
V zemědělství
25,5
V obci jeho bydliště
50,4
Počet trvale obydlených
175
domů
celkem
208
Počet trvale obydlených
Z toho byty postavené do
63
bytů
roku 1879
Z toho byty postavené
41
v letech 1946-1961
Obec

autor Jaroslav Horáček
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HISTORICKÉ FOTOGRAFIE – 33. DÍL
Zajímavé snímky z minulého století…
Hasičský dorost v 1. polovině sedmdesátých let minulého století
Ve třetím díle fotografií z rodinného archivu Jardy Sulíka jsem si dovolil ukázat několik
fotografií tmaňského hasičského dorostu z počátku sedmdesátých let minulého století.
Člověk by málem nevěřil, že jde o fotografie cca 50 let staré, že z tehdejších holek a kluků
jsou dnes vážení rodičové a kmeti, kterým nechybí příliš let do zaslouženého důchodu a že
někteří jsou již babičkami a dědečky. Někteří z nich se dnešních časů bohužel nedožili, ale
takový už ten náš život je.
Doufám, že se na mě nebudou zlobit, že pod fotografiemi uvádím i jejich jména. Doufám, že
jsou všechna správně, konzultoval jsem je s pěti lidmi – tři z nich jsou z jejich řad. Pokud se
ale přece jen vloudila chybička, omlouvám se.
Fotografie jsou z různých míst berounského okresu – něco je z okolí tmaňské požární
nádrže, něco z prázdninových hasičských výcvikových táborů, něco z okresních hasičských
dorosteneckých soutěží.
Takže vy, tehdy mladí tmaňští hasičové, zavzpomínejte při pohledu na své mládí, ukažte
svým potomkům a známým, jak jste tenkrát vypadali, popovídejte si s nimi, co všechno jste
tenkrát zažívali… Vyprávějte, přehánějte – všechno je povoleno!
Určitě je to bude zajímat!

Horní řada zleva: Josef Ježek (velitel), Honza Spivák, Andrej Jalč, Jarda Sulík, předseda hasičů Vráťa
Eliáš, Milan Jalč, Vláďa Sulík
Dolní řada zleva: Petr Laurek, Jirka Zbuzek, Láďa Jícha, Jirka Jícha, Mirek Ježek, Pepík Ježek, Jarka
Matoušková - Živorová
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Horní řada zleva: Andrej Jalč, Jarda Sulík, Míra Ježek, Honza Spivák, Petr Laurek, Jarka Matoušková Živorová, Jirka Zbuzek
Dolní řada zleva: Pepík Ježek (velitel), Martina Kaseckertová, Radek Kaseckert, Láďa Jícha, Jirka Jícha

Horní řada zleva: Jarda Polena, Jirka Zach, Jirka Koucký, Zdeněk Štěpán, Honza Spivák, Jirka Pátecký,
Pepík Ježek, Pepík Špatenka
Dolní řada zleva: Pepík Šmíd, Míra Ježek, Standa Brynda, Jarka Matoušková - Živorová, Dana Štětková a
Jarda Sulík
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Posledním dnešním snímkem je záběr
z oslav
padesátin
dlouholetého
tmaňského hasičského velitele Josefa
Ježka. Gratulanty z řad hasičského
dorostu tehdy zastupovali Jarda Sulík,
Milan Jalč a Jarka Matoušková.
autor František Procházka
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Církev římskokatolická

Mše sv. se koná v listopadu 2022 v obvyklém termínu – tj. čtvrtou sobotu
v měsíci – 26. listopadu 2022 v 16:30 hodin. Srdečně zveme do kostela sv. Jiří ve
Tmani k účasti na této mši nejširší veřejnost Tmaně a okolních obcí.
Během říjnové mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani jsme si připomněli významné
výročí tohoto objektu ze současnosti – 20 let od dokončení celkové rekonstrukce
kostela do podoby, kterou můžeme dnes obdivovat. Mše sv. měla slavnostní průběh –
byl hudební doprovod zajišťovaný paní Leonou Kopačkovou a jejími přáteli, místo
obvyklého kázání byla připomenuta základní data vztahující se k rekonstrukci, o
kterých jsme si z větší části přečetli v těchto místech v říjnovém vydání OBZORU. Co
k tomu ještě dodat? Snad připomenout konkrétní jména spojená s touto stavební akcí.
Rekonstrukce kostela sv. Jiří byla společnou akcí Obce Tmaň a Římskokatolické
farnosti Tmaň. Členy rady obce ve volebním období 1998-2002, na nichž ležela
realizace celkové opravy kostela sv. Jiří: starosta Plátěnka Antonín, místostarosta
Duchoň Stanislav, Tysl Vladislav, Sakáč Josef a Macourek Václav. Římskokatolickou
farnost Tmaň v té době vedl P. Pavel Stajner z Králova Dvora – Počapel a stavební
dozor vykonával diecézní stavební technik Pavel Kodras. Celý areál kostela sv. Jiří je
dobře udržován. Před dvěma lety v dubnu 2020 byla nákladem Římskokatolické
farnosti Žebrák ukončena rekonstrukce kostela sv. Jiří osazením vstupních dveří na
jižní straně a v minulých týdnech byla nákladem Obce Tmaň instalována nová kovová
vstupní vrata na západní a jižní straně hřbitovní zdi.
Co říci závěrem? Snad jenom zopakovat slova biskupa církve římskokatolické
ThDr. Jaroslava Škarvady, který celebroval před dvaceti lety slavnostní mši a během
svého kázání popřál tomuto objektu, nechť kostel sv. Jiří dobře slouží svému účelu a
je po další desetiletí dobrou vizitkou naší obce, kterou jsme my zanechali příštím
generacím.
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
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Církev československá husitská

Dne 9. 10. se konala bohoslužba se vzpomínkou na pana Jiřího Kolmana.
Děkujeme za závěrečné posezení u kávy a vzpomínání při fotografiích s pamětníky.
Ve dnech 17.10 – 20.10. 2022 se konala pietní pouť na Slovensko s
Československou obcí legionářskou. Na významných místech jsme položili věnce a
květiny a poděkovali za statečnost našich předků. Celkem 21 zastavení v menších či
větších městech se neobešlo bez modlitby a zpěvu statní hymny (české i slovenské)
za účasti primátorů, starostů a zástupců měst a obcí. Děkujeme za krásné přijetí na
Slovensku.
Dne 24. 10. jsme shlédli ve Sboru Jiřího z Poděbrad krásný pořad věnovaný
významné osobnosti naší země. Přednáška JAN AMOS KOMENSKÝ patriarchy
Tomáše Butty a vystoupení zpěvačky Dity Vích Hořínkové a herce Filipa Antonia se
setkala s velikým úspěchem
Dne 27. 10. se konal tradiční lampiónový průvod ve Tmani v předvečer Státního
svátku. Děkujeme za uctění památky našich předků.
Dne 28.10. se uskutečnila MODLITBA ZA DOMOV v památníku Vítkov, která
byla vysílána v přímém přenosu ČT2. Před tím se však konal tradiční pietní akt před
sochou husitského hejtmana Jana Žižky, kterého se rovněž účastnili zástupci
Náboženské obce CČSH ve Tmani.
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Dne 28. 10. od 15:00 hodin proběhla slavnostní Bohoslužba v den vzniku
samostatného Československého státu ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani. V tento
sváteční den sloužila Bohoslužbu sestra vikářka Růžena Adamová, spolusloužila s.
Šmardová Koulová a do Náboženské obce CČSH ve Tmani byl přijat nový člen, bratr
Ing. René Kazda. Varhanní doprovod – Ing. Stanislav Dušek
Dne 28. 10. 2022 se konal také Lampiónový průvod v obcí Koněprusy s účastí
farářky CČSH a promluvou u pomníku na návsi.
Dne 30.10. 2022 se setkali zástupci tří církví a starostové obcí u kříže SMÍŘENÍ.
Krásné ekumenické setkání se vydařilo k slávě našeho Pána. Bohu Díky.
BOHOSLUŽBY LISTOPAD 2022:
Dne 13. 11. 2022 v 16:00 bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Dne 20. 11. 2022 v 16:00 bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani+ křest malíře
Podbrdska Václava Šestáka
Dne 25. 11. 2022 v 17:00 bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani+ vzpomínka
na bratra Petra Pošmourného
Dne 27. 11. 2022 v 16:00 1. Adventní bohoslužba Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani
Farní „Káva o páté“ – ve středu 16.11. 2022 - setkání u kávy či čaj pro každého, kdo
má chuť se setkat.
Dne 29. 11. 2022 v 9:30-10:30 návštěva ZŠ a MŠ Zadní Třebaň – Adventní povídání.
Zveme též ke společné návštěvě koncertu hudební skupiny Klíč, k výročí 40 let trvání.
Dne 19.11. 2022 v 18:00 v Komunitním centru v Koněprusích.
Zveme též ke společné návštěvě Vršovického divadla Mana na divadelní hru, “Kde
domov můj?“ dne 20.11. 2022 v 19:30 hodin.
Na osobní setkání při Bohoslužbách, svatbách, pastoraci, besedách, koncertech a
jiných akcích se těší tmaňská farářka Jana Šmardová Koulová. 602 766 899
autor Jana Šmardová

Dětské centrum světlušky
Milé Světlušky, milí přátelé,
Dětské centrum Světlušky ve Tmani se zapojilo do soutěže „MĚNÍME SVĚT K
LEPŠÍMU“ a sledovat nás můžete na stránkách FB: @svetluskytman nebo přímo dění
všech přihlášených na stránkách Komanský- příběhy lidskosti. Již jsme s dětmi
připravili mnoho aktivit
– výstavu o Janu Amosi Komenském ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani ( k vidění
je do konce měsíce listopadu)
- ve spolupráci s DC Světlušky jsme připravili přednášku patriarchy Tomáše Butty se
vstupy herečky a zpěvačky Dity Hořínkové a herce a zpěváka Filipa Antonia. Děkujeme
za účast Světluškám i paním učitelkám. Děti si vyzkoušely psát husím brkem a
dokonce si prozpěvovaly nápěv, který provázel celý pořad.
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- Věřte nebo ne, uspořádali jsme s Ditou Hořínkovou a Filipem Antoniem výchovný
pořad pro ZŠ Žebrák. Děkujeme účinkujícím a ZŠ i KD v Žebráku za skvělou a rychlou
spolupráci. Zúčastnil se celý druhý stupeň a sál praskal ve švech, přidávali i přístavky.
Návštěva v ZŠ Suchomasty se neuskutečnila z důvodů ředitelského volna, ale věříme,
že ještě bude příležitost.
- Děkujeme za Ditu Hořínkovou a Filipa Antonia panu kastelánovi JUDr. Petru
Zemánkovi, že nám umožnil speciální prohlídku hradu Točník. Byl to nezapomenutelný
zážitek. Dita Hořínková účinkuje v Oratoriu Mistr Jan Hus Richarda Pachmana a tak si
tento výlet na historické místo s Husem spojeným, opravdu cenila.
- při říjnové pouti Československé obce legionářské na Slovensko daroval učitel ze
slovenské obce Rybnik pan Štefan Hrza Ďurovič dětem z DC Světlušky velmi pěkný
obraz, který je nádhernou ukázkou podle Komenského učení Svět v Obrazech. Co vše
je v obraze ukryto? Světlušky Vám, to mohou povědět ; ) nebo i názorně ukázat až
přijdete na návštěvu do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
Dne 27. 10. 2022 jsme se setkali v krásném Lampiónovém průvodu, který připravil
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň za podpory OÚ Tmaň. Mnohokrát děkujeme, byla to
nádherná akce v předvečer Státního svátku vzniku Československého státu. Položení
věnce zajistila děvčata z SDH Tmaň, minutou ticha i zpěvem (české i slovenské části)
státní hymny jsme vzpomněli na oběti I. světové války, ale i obětí obrany vlasti později.
Děkujeme Bohu, že žijeme v míru. Kéž je dán celému světu do srdcí i myslí.
Děkujeme rodičům za občerstvení i příspěvky na fungování DC i materiál, který
používáme.
„Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani“ jsme se vydali trošku netradičně nejprve
návštěvou u kostela sv. Jiří, který malíř nakreslil do svého deníku a ve farní kronice
zapsal svou návštěvu. Nyní trénujeme psaní husím brkem a v listopadu se těšíme na
díla po vzoru Mikoláše Alše.
Dne 20. 11. 2022 se v 15:00 koná křest malíře Podbrdska Václava Šestáka, kde
zazpívá Kamilka Smolíková. Děkujeme za Vaši případnou účast a podporu. Poprvé
bude využit i dar pana Jozefa Bucka – dřevěná křtitelnice, za kterou mu velice
děkujeme. Je to příklad řemeslné práce, která zaslouží obdiv.
Děkujeme mnohokrát starším Světluškám- opatrovníkům pečovatelům za to, jak se
postarali o své mladší kamarády.
Info najdete 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.
Krásný a barevný podzim!
Jana a Dáša
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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 úterý 4. října se naši čtvrťáci seznamovali s dopravní výchovou a prohlubovali
si již nabyté poznatky, které získali z předešlých ročníků v rámci tělesné výchovy.
Celým dnem žáky provázeli lektoři – Tomáš Procházka a Tomáš Kvasnička. Nejdříve
byla žákům zábavnou formou vyložena teorie, kterou následně prakticky aplikovali do
dopravních cvičení a situací. Žáci například počítali osvětlené a neosvětlené chodce a
vysvětlovali si, proč je reflexní prvek na účastníkovi provozu velmi důležitý.
Dále žáci poznávali různé dopravní značky a vysvětlovali si pravidla jízdního
provozu a mnoho dalšího. Velkou motivací je mimo jiné v tomto ohledu pro žáky
dopravní soutěž, která se pořádá každoročně v Berouně. Zde si žáci ověřují své
znalosti v porovnání s ostatními školami a jejich píle je vždy odměněna. Děkujeme
oběma lektorům za příjemný a poučný den!
Že jsou naši prvňáčci velké šikulky, dokazují fotky jejich podzimních výtvorů.
Největší radost měli z Podzimní víly, ale i výzdoba na chodbě se jim moc vydařila.
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V posledním říjnovém týdnu se uskutečnil opět ve všech třídách, dvouhodinový
výukový program ZDRAVÁ 5 Nadačního fondu Albert, který učí děti zásadám správné
výživy. Poskytuje svůj vzdělávací program, přizpůsobený dle věku dětí,
prostřednictvím svých profesionálně proškolených lektorek zcela zdarma. Děti
pracovaly ve skupinách, skládaly puzzle, luštily křížovky a hlavně využívaly své vlastní
zkušenosti týkající se zdravé výživy v rozhovoru s lektorkou. Na závěr všichni obdrželi
drobné dárky na památku na tento zajímavý výukový program.

Ve čtvrtek 27. října se uskutečnil lampionový průvod obcí, který pro děti i ostatní
obyvatele Tmaně a okolí připravil Sbor dobrovolných hasičů Tmaň. Všichni se na něj
moc těšili a hlavně si přichystali velice pěkné lampiony. Lampionový průvod se opravdu
povedl a všichni zúčastnění si ho moc užili.
Ve středu 26. října a ve čtvrtek 27. října si všechny děti užívaly podzimní
prázdniny.
V pondělí 31. října a v úterý 1. listopadu se naši třeťáci vydali na dvoudenní
výlet do Litohlav, kde na ně čekala spousta aktivit a zážitků. Zjišťovali rozdíly v
oslavách Halloweenu a dušiček, poznávali podzimní přírodu v okolí Suchomastské
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vodní nádrže, vyráběli lucerničky, pozorovali noční oblohu, pomáhali například při
loupání brambor a mytí nádobí, hráli si v lese, kde stavěli domečky. Na závěr, pod
vedením zkušeného lektora, si vyzkoušeli střílení z luku. Zjistili, že dva dny je málo.

Kolektiv ZŠ Tmaň

Mateřská škola
Říjen nám ve školce rychle utekl…užívali jsme si venku ještě sluníčka, hráli si, učili se
o stromech v lese i na zahradě, o podzimních plodech, o práci na poli.
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Malovali jsme a vyráběli. A připravovali se na Halloweenský karneval. Tvořili jsme
dýňová strašidélka, která zdobí studnu na školním dvoře.

A toto jsou naši „Bubáčci“

Kolektiv MŠ Tmaň
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Z DĚNÍ V OBCI
Ustanovující zasedání nového zastupitelstva obce

Dne 20. října 2022 od 19:00 hodin proběhlo v přístavbě Kulturního domu ve
Tmani, za účasti všech zvolených zastupitelů, ustanovující zasedání nového
zastupitelstva obce Tmaň.
V jednomyslné shodě všech zúčastněných zastupitelů došlo k volbě starosty,
místostarostů, radních i k volbám jednotlivých výborů a komisí pro období 2022 – 2026
v tomto složení:
Starosta obce:

Ing. Jaromír Frühling

1.místostarosta:

Antonín Kiml

2.místostarosta:

Petr Krejčí st.

Členové rady:

Tereza Cholevová
Mgr. Tomáš Procházka

Finanční výbor:
Předseda:

Tomáš Kvasnička

Členové:

Mgr. Milan Kopačka
Radek Haas

Kontrolní výbor:
Předseda:

Mgr. Hana Laňová

Členové:

Jan Plátěnka
Petr Krejčí ml.

Ostatní zastupitelé:

Josef Sakáč
Ing. Radek Šedivý
Zdeněk Vinš
Roman Sudík
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SDH
Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Tmaň
Naše obec využila v letošním roce možnost realizace dotačního projektu na
nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH.
Na základě výběrového řízení se tak již naši hasiči mohou těšit na vozidlo Ford
Transit 350 Trend, které bychom měli od vítěze VŘ, firmy Auto Trutnov převzít v první
polovině příštího roku.
Dotačně se na tento
projekt podařilo získat
finanční prostředky od
HZS ČR ve výši
450 000,Kč
a
zároveň také získat
kofinancování
z
prostředků
Středočeského kraje ve výši
300 000,- Kč.
Spoluúčast obce tak
bude ve výši cca 35%
celkové ceny vozidla,
a to tedy konkrétně
411 291,- Kč.
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KULTURA
Svatomartinská taneční zábava

Zveme všechny naše občany v pátek 11. listopadu večer, na Svatomartinskou
taneční zábavu, kde se můžete těšit nejen na svatomartinské víno, ale i na večer plný
zábavy. K poslechu i tanci hraje osvědčené duo „Robert a Jana“.
V rámci slosovatelného vstupného můžete vyhrát romantický víkend pro dva,
v bohaté tombole na vás čeká krom jiného také svatomartinská husa. Poprvé také
budete moci nahlédnout a plně si užít zázemí nově zrekonstruovaného přísálku, kde
můžete s přáteli využít i nového baru.
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Rozsvícení vánočního stromku
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SPORT
Fotbalová sezóna pozvolna končí…
První listopadový víkend byl plný fotbalu, a to napříč všemi kategoriemi našich
týmů TJ VČS Tmaň.
Pro většinu kategorií to byly i poslední zápasy před zimní přestávkou.
V sobotu se nejprve uskutečnil turnaj
starších přípravek, který jsme hostili na domácím
hřišti ve Tmani. Konkurence byla veliká, ale náš
tým se snažil být vyrovnaným soupeřem. Obrana
fungovala na jedničku, a i proto jsme se spolu
s Cábelíky z Králova Dvora stali týmy s nejméně
obdrženými brankami. Výhra nad Chodouní,
remíza s ČLU Beroun a těsné prohry s týmy
Králova Dvora, Svatou a Všeradicemi, nás
nakonec poslaly na páté místo.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli
na horkou půdu do Zdic, kde svá utkání odehrála
mini a mladší přípravka. Zatímco mini přípravka
nepoznala porážku a skórem 33:3 své soupeře
doslova převálcovala, mladší přípravka měla
pomalejší rozjezd a po dvou porážkách, remíze a
dvou výhrách obsadila 4. místo.
V neděli došlo na utkání našeho A a B týmu
dospělých.
Nejprve se B tým představil na hřišti v
Nižboru, kde se spíše bojovalo s velmi špatným
terénem. Nervózní výkon obou týmů a velké
emoce nakonec napomohly k smírnému výsledku
3:3.
Náš A tým se představil doma proti aktuálně
pátému týmu třetí třídy z Hostomic. Celý zápas
nabídl velmi urputný boj, ale bohužel hosté
z Hostomic měli více štěstí a brzkým gólem
v prvním poločase a proměněnou penaltou ve
druhém zvítězili 0:2.
Všem týmům gratulujeme k bojovným výkonům.
autor Radek Nedvěd
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INFO OBCE
Pohotovostní služby zubních lékařů
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v listopadu 2022 zajišťovány na Berounsku
a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
Termín

12.-13.11.2022
17.11.2022
19.-20.11.2022
26.-27.11.2022

Zubní lékař / adresa ordinace

Dr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614
Dr. Csölle Zdeňka
Králův Dvůr, Průmyslová 614
Dr. Karmazínová Jitka
Hořovice, Komenského 49
Dr. Khamchukov Oleksii
Beroun, Pod Kaplankou 508

Telefon

728 349 403
722 532 538
311 516 660
705 126 502

Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Prodejní doba v listopadu: pondělí až pátek 9:00-16:00 hodin, sobota 9:00-12:00 hodin,
neděle zavřeno. Ve čtvrtek dne 17. listopadu 2022 – státní svátek Den boje za svobodu
a demokracii – 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 .
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. listopadu 2022
Cena výtisku – 5 Kč,-
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