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Schválené investiční priority pro rok 2010 : 
 

1. Odkanalizování oce Tlumačov – III. etapa – týká se ul. Masarykova, Dr. Horníčka, Krátká, 
Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky, zástavby u rybníčka na ul. Kvasické a části ulice Nové a 
Machovské. Úplné ukončení této akce se předpokládá v roce 2011. 

2. Energetické úspory ZŠ Tlumačov – snížení energetické náročnosti tohoto objektu zateplením. 
3. Víceúčelový sportovní areál ul. Sportovní pro využití volnočasových aktivit pro občany 

Tlumačova, především pro tlumačovskou mládež. 
4. Revitalizace parku ulice Sokolská – vytvoření oddychové zóny v centru obce. 
5. Rekonstrukce budovy č. 65 nám. Komenského – po své rekonstrukci nabídne prostory pro 

společensko-kulturní činnost. 

Pro všechny tyto akce je nutná finanční spoluúčast obce Tlumačov a část řeší spolufinancování z 
národních nebo evropských fondů. 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 2010 
Počasí  : 

     Od začátku ledna se noční teploty pohybovaly kolem -4°, přes den kolem 0°. 8. ledna napadlo cca 30 
cm sněhu, odpoledne začal foukat silný jižní vítr a večer se sněžení postupně změnilo v déšť. Do rána byla 
všude souvislá vrstva ledu (i na napadaném sněhu), nedá se pořádně chodit ani jezdit po cestách, takže 
během dne má zimní údržba plné ruce práce. V polovině ledna napadl znovu sníh, ale teploty se pořád 
pohybují kolem 0, takže je mokrý. Přes den taje, v noci sněží. Koncem ledna klesly noční teploty hluboko 
pod bod mrazu, až na -20°, přes den se pohybují kolem -10°, ale svítí sluníčko. 

 

Sobota 9.ledna 

     Koledníci se na místní faře začínají scházet k další, letos již desáté, TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE. Celý 
Tlumačov je pokrytý ledem a značně to komplikuje průběh akce. V letošním roce koledovalo 12 skupinek 
a vybralo se 45 161,- Kč (nejvíc v dosavadní historii). Výtěžek bude věnován na přímou pomoc sociálně 
potřebným, na podporu charitních projektů a část výtěžku bude čerpat přímo Charita sv. Anežky 
v Otrokovicích pro pomoc i v našem regionu. 

 

 

Středa 13. ledna 



     Díky sněhovým a lyžařským podmínkám se podařilo uskutečnit první jednodenní školní lyžování 
v okolí Velkých Karlovic – ski areál Machúzky. Vydalo se na něj 10 žáků naší školy ze 7. – 9. ročníku. 
Jako odborný lyžařský dozor jel ředitel školy Robert Podlas a jeho zástupkyně Leona Jirušková.  

Sobota 16. ledna 

     V prostorách tlumačovské sokolovny se konal „Dětský karneval“ 

     Pro všechny přítomné byl připraven pestrý tříhodinový program pod vedením klaunů Pepíno a Pepína 
z Uherského Hradiště. Děti plnily během karnevalu spoustu soutěží, za které byli  všichni odměněni 
sladkou odměnou nebo se také mohly naučit několik tanečků, které jim předváděla tanečnice Ivetka. 

 

Sobota 30. ledna  

     V Klubu obce na  Zábraní se konal letos již 7. ročník Koštu pálenek 

     Naší obcí se od rána „nesla“ vůně pálenek vyrobených z různých druhů ovoce. Minulý rok byl velmi 
dobrý na úrodu ovoce a to bylo znát i na počtu odevzdaných vzorků. Na koštu se jich sešlo rekordních 49. 
Pálenky přinesli k degustaci nejen občané z Tlumačova, ale i z okolních obcí. Destiláty hodnotili 
degustátoři z řad veřejnosti, takže šlo spíše o to pobavit se s přáteli. 

     K závěrečnému hodnocení se sešlo 48 odevzdaných hodnotících lístků. Vzorky se hodnotily stupnicí 
od 0 do 5, kdy pětka znamenala vyšší počet bodů. 

     Vítězem Koštu pálenek za rok 2010 se stal p. Miroslav Šedo se 174 body, 2. místo obsadil p. Jaroslav 
Machálek s počtem bodů 170 a na 3. místě se umístil p. Ladislav Mišák s počtem bodů 162. Všichni 3 jsou 
místní občané. 

 

 

 

ÚNOR 2010 
Počasí  : 

     Únor pokračoval mrazivými teplotami jak v noci, tak přes den, občas do toho foukal severní vítr, občas 
připadl další sníh. V polovině měsíce se už trochu oteplilo, teploty se pohybují kolem +5° přes den, v noci 
mírně pod bodem mrazu, dokonce se začalo sem tam objevovat i sluníčko, kterého jsme si zatím letos 
vůbec neužili.  Ke konci měsíce se už začala konečně objevovat i souvislá vrstva trávy, tak snad se 
konečně dočkáme lepšího počasí. 

 

Sobota 6 . února 

     Po jarních prázdninách proběhl v prostorách DDM Sluníčko „MAGIC TURNAJ“, kterého se zůčastnili 
hráči z Tlumačova, Hulína, Kroměříže Holešova a Zlína. 16 soutěžících se v této karetní hře spolu utkalo 
podle počítačového rozlosování. Výsledky jejich výkonů se sčítaly a cílem hráčů bylo probojovat se mezi 
nejlepší hráče do TOP 6. Během celého odpoledne zde bylo spoustu napětí, nervozity, ale i štěstí. 
Celkovým vítězem turnaje se stal Tomáš Horka z Tlumačova. 

     Každý účastník si odnesl malý dárek v podobě Promo karty. 

 

 

Úterý 9. února 



     V úterý 9. února se uskutečnil v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti přišly v doprovodu svých 
rodičů a vyzkoušely si, jaké to je být opravdovým žákem. K letošnímu zápisu se dostavilo 36 dětí, z toho 
po odkladu z loňského roku bylo 5 dětí a o odklad školní docházky požádalo pro své dítě 7 rodičů. Lze 
tedy předpokládat, že 1. září nastoupí do 1. ročníku 29 žáků. 

 

     V odpoledních hodinách se v KIS Tlumačov sešlo 38 posluchačů na již třetí přednášce s cestovatelem a 
spisovatelem panem Jiřím Márou. Tentokrát jsme se podívali do Ekvádoru a na Galapágy. Jiří Mára je 
autorem čtyř knih a dokumentů, které si návštěvníci na této besedě mohli zakoupit. 

  

Neděle 14. února 

     V neděli 14 února se konala v prostorách Klubu obce Zábraní „Valentýnská párty“. Pro všechny 
přítomné byla připravena diskotéka. Nové i staré hity roztančily celý sál klubu. Během tohoto odpoledne 
děti také plnily několik tanečních soutěží jako tanec pod provazem, balónkový tanec apod. 

 

BŘEZEN 2010 
Počasí  : 

     Březnové počasí začalo s velice skoupými teplotami – přes noc dokonce kolem -10°, přes den do +5°. 
Občas i sněžilo, ale přes den sníh vždycky roztál. Všude na horách se ještě lyžuje, sněhu je pořád dost. 
Tak to vydrželo do poloviny měsíce kromě pár dnů, kdy se teplota vyšplhala přes den na neuvěřitelných 
14°, ke konci měsíce počasí už skoro jarní, teploty i 20°.Už to vypadá, že opravdu začíná jaro. 

 
Sobota 13. března 

     Tradicí obce Tlumačov se stal košt vína, který se tentokrát konal v sobotu 13. března v Klubu obce 
Zábraní. Pro 80 návštěvníků bylo připraveno kvalitní víno, které přivezl pan František Fuksa z Kroměříže, 
který si zároveň připravil hodinovou přednášku  o kvalitním vínu, jehož 8 vzorků mohl každý 
z přítomných ochutnat.  Pro dobrou náladu hrála od 16 hodin cimbálová muzika a nezůstalo jen u zpěvu, 
ale přišel na řadu i tanec. Tento košt vína okořenily pracovnice KIS i bohatou tombolou z darů od 
sponzorů. První 3 ceny byly vylosovány ze vstupenek. Ve 21 hodin všichni spokojeně a s dobrou náladou 
odcházeli domů. 

Pátek 19. března 

     V pátek 19. března se vydala skupina tlumačovských občanů na divadelní představení do Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti. Čekala je hra od hollywoodského režiséra Colina Hygginse s názvem 
Harold a Maude. Hlavní roli Maude hrála naše významná česká herečka Květa Fialová, která uchvátila 
všechny diváky svou vitalitou a hereckým výkonem zvláště s ohledem na její věk. 

Úterý 23. března 

     Velikonoce jsou svátky jara, ke kterým patří různé symboly. Jedním z nich je vajíčko. Ve spojení s 
lidovou tradicí vznikl zvyk jejich zdobení a malování. Nazdobit si vajíčka nebo vytvořit vlastní 
velikonoční dekoraci měli možnost návštěvníci Velikonočních dílen, které pořádal Dům dětí a mládeže 
Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov 23. 3. 2010. 

 
     Akci navštívilo přes 200 účastníků nejen dětí, ale i dospělých. Vyzkoušet si mohli mimo jiné dekupáž 
na vajíčka, tvoření dekorační slepičky z barevného kartonu a plsti, stojánek na vajíčka z vlnité lepenky, 
květinky z pěnové hmoty na zavěšení, drátované stromečky štěstí z korálků nebo tisk barvami na textil. 
Dále si mohli vytvořit vlastní originální velikonoční pohlednici technikou linoryt a jiné dekorace.  

 



Pátek 26. března 

     V pořadí 4. pohádkové spaní v místní knihovně pod názvem „Noc s Andersenem“ se konalo v pátek 
26. března od 16,30 hod. 

     Tentokrát 17 dětí pod vedením pracovnic KIS se rozhodlo strávit páteční noc v knihovně. Po příchodu 
se děti ubytovaly a vydaly se do parku. Po návratu do knihovny je čekala večeře. Hrály se různé hry a u 
příležitosti blížících se Velikonoc si vyráběly výrobky na danou tématiku. Každý z dětí si mohl odnést 
velikonoční košíček a obarvená vajíčka. Nechybělo ani čtení pohádek. Po 22 hodině je čekala večerní 
procházka s překvapením. Když děti došly ke kostelu, bylo jasné, že se jde do kostela. Před kostelem na 
ně čekal varhaník pan Jaroslav Kutra, který zajímavě vyprávěl o historii i současnosti kostela. Pak pan 
Kutra vyhověl dětem, které chtěly slyšet, jak zní varhany. O půlnoci se děti uložily ke spánku, ráno 
posnídaly koláče, které jim maminky napekly a vyhodnotily „nejchutnější koláč“. Tradicí se stalo sázení 
stromu „Pohádkovníku“, který se tentokrát umístil u školy. 

 

     Na 6. Národní konferenci eTwinning konané ve Zlíně ve dnech 25.3 až 27.3 2010 byl našemu projektu 
„Bránime se drogám a gamblerství“ udělen certifikát eTwinning quality label (Národní certifikát kvality). 

     eTwinning je aktivita zaměřená na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a 
středních škol v rámci Evropské unie. ZŠ Tlumačov se do eTwinningu připojila na začátku letošního 
školního roku. Našim prvním zahraničním partnerem se stala Základná škola P. K. Hostinského Rimavská 
Sobota (Slovensko). Udělený certifikát je především oceněním práce žáků 8. ročníku. Kromě žáků a 
učitelů se do projektu dílčím způsoben zapojily i tyto subjekty: DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené 
pracoviště Tlumačov, Kulturní a informační středisko Tlumačov, Obecní úřad Tlumačov a další. 

 

DUBEN 2010 
Počasí  : 

     Počasí skutečně aprílové, začátek měsíce ve znamení opravdových jarních teplot, pak se pokazilo a 
teplota se pohybuje kolem +10 °, občas zaprší a do toho fouká skoro pořád vítr. V polovině měsíce teploty 
ještě nižší + 8° přes den, déšť  ale posledních pár dnů v měsíci se znovu vrátilo jaro v plné síle. 

 

Sobota 10. dubna 

     V sobotu 10. 4. se konal v tlumačovské tělocvičně základní školy již VI. ročník soutěže v aerobiku 
skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“. Tentokrát se sjelo kolem 550 soutěžících z různých koutů 
Moravy. Naše tlumačovská družstva zde měla zastoupení dokonce 6x v různých kategoriích a získala 
několik předních míst. 

 

Pondělí 12. dubna 

     Dne 12. dubna bylo předáno staveniště zhotoviteli díla Odkanalizování obce Tlumačov-III. etapa a za 
pár dnů se započaly stavebně montážní práce na poslední etapě této pro obec významné a strategické 
vodohospodářské investiční akce. 

     Ukončení stavby je plánováno  do 31. srpna 2011 

     Celkový investiční náklad stavby je 53,786 mil. Kč,(z toho dotace 38,9 mil. Kč z MF ČR, 5 mil.Kč 
dotace z rozpočtu zlínského kraje+ vlastní zdroje – investiční úvěr ve výši 10 mil. Kč + rozpočet obce r. 
2010a 2011), zhotovitel Vodohospodářské stavby Javorník Veselí nad Moravou. Po dokončení této etapy 
bude obec Tlumačov v roce 2011 odkanalizována v max. možném rozsahu – tj. cca 95 – 98% všech 
domácností bude mít možnost kanalizační odpadní vody odvádět na ČOV. 

 



Pátek 23.dubna  

     KIS Tlumačov připravilo v pátek 23. dubna 2010 pro žáky ze základní školy a ve středu 28. dubna 
2010 pro děti z mateřské školy, zajímavé soutěže u příležitosti Dne Země. Ve středu 28. dubna 2010 
oslava Dne Země pokračovala, tentokráte s dětmi z mateřské školy. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda 
lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě 
bez ohledu na původ, víru či národnost. Už třetí rok slavíme i my v Tlumačově. 

 

Pátek 30.dubna 

     Od pátku 30. dubna od 17,30 stojí opět v Tlumačově  májka 

     Během předcházejícího týdne pracovníci údržby obecního úřadu skáceli už předem vyhlídnutý strom, 
který zbavili větví a kůry a převezli ho na náměstíčko. Paní Jánská udělal již potřetí věnec, který je 
nedílnou součástí májky. Pracovnice KIS ozdobily májku barevnými pentlemi a něco málo po 17 hodině 
se májka , za pomoci přítomných dorostenců TJ oddílu kopané, pracovníků údržby obce a dalších 
dobrovolníků z řad diváků,  zvedla a zakotvila do připravené jámy. Májka se ještě zabezpečila proti 
případnému zloději ostnatým drátem a už se mohlo jít dokonalé dílo zapít chlazeným pivem a kofolou. 
Tlumačovská vlajka bude vlát na špici májky do 5. června 2010 do 15 hodin, kdy bude slavnostně 
pokácena. 

 

KVĚTEN 2010 
Počasí  : 

      První květnový den  byl ještě jarní, ale hned další den začalo pršet, teplota sice kolem 15°, ale 
postupně se začala snižovat a skoro každý den déšť.V polovině měsíce se teploty snížili na 10°, fouká 
severní vítr a denně prší. Tak to vydrželo až do konce měsíce, teplota se mírně zvýšila, ale silný vítr 
společně s deštěm způsobily velké problémy nejen v Tlumačově, ale na celé Moravě. 

 

Sobota 8.května 

     Již počtvrté připravilo KIS Tlumačov poznávací zájezd, který byl zaměřen na historii našeho 
sousedního státu – Polska.  

     Na cestu jsme se vydali v sobotu v brzkých ranních hodinách. Něco málo po 11 hodině jsme dorazili 
do Věličky na prohlídku Solného dolu: ten patří k nejzajímavějším a nejznámějším turistickým objektům 
v Polsku. Věličský solný důl je vzácnou památkou, jehož světová kultura byla v roce 1978 potvrzena 
zápisem do světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Každý rok důl navštíví víc jak 
1 200 000 turistů z celého světa. Během 2 hodin jsme si mohli prohlédnout 22 komor propojených 
chodbami v celkové délce 22 km. V Solném dole byla celkem příjemná teplota +14°. Asi největší dojem 
v nás všech zanechala kaple sv. Kingy s mnoha solnými sochami a reliéfy. 

     Po prohlídce Solného dolu jsme se autobusem přemístili do metropole Malopolského vojvodství 
v jižním Polsku města Krakowa.V Krakowě na nás čekalo nábřeží Visly s dominantou Krakowa – hradem 
Wawel a byli jsme na hlavním a současně i největším středověkém náměstí v Evropě na Rynku Glowny. 

     Nedělní ráno nás sice přivítalo deštěm, ale ten nás nemohl odradit od projížďky elektromobily do 
židovské čtvrti Kazimierz. Pak už nás čekal zlatý hřeb naší návštěvy v Krakowě – prohlídka hradního 
komplexu Wawel a katedrála sv. Stanislava a sv. Václava.Katedrála  sv. Stanislava a sv. Václava je polské 
svaté místo s velkým národním a historickým významem, v níž se i dodnes konají mše. Byli zde 
korunováni i polští králové a mnozí jsou zde i pohřbeni. Jako poslední je zde pochován poslední polský 
president Lech Kaczinski s manželkou, kteří zahynuli při letecké katastrofě v letošním roce. Ve věži 
baziliky je umístěn nejznámější polský zvon Zikmund, který je od r. 1520 používán jen u významných 
příležitostí. V neděli večer jsme se vydali na cestu domů. 

     Celý dvoudenní zájezd pro nás připravil pan PhDr. Pavel Kočí z vzdělávací agentury z Kroměříže. 



 

Pondělí 17. května 

     V souvislosti s avizovaným dlouhodobým a intenzivním deštěm na celém území Moravy – zejména 
v Beskydech (od 14. 5.) se v průběhu posledních hodin začaly zvyšovat hladiny řek i v našem regionu. 
Bečva  dosáhla III. stupně povodňové aktivity už včera ve večerních hodinách a v části Valašského 
Meziříčí proběhla již dokonce evakuace osob. Dnes v 6,00 hladina řeky Moravy v Kroměříži dosáhla 
výšky 500 cm, což znamená II. stupeň povodňové aktivity a je vyhlášen stav pohotovosti. 

      Od 8,00 hodin zasedala povodňová komise obce Tlumačov a bylo přijato několik důležitých 
opatření(kontrola nemovitostí, které mohou být ohroženy spodní vodou, pohotovost jednotky SDH, 
informování zástupců firem, jejichž areál by mohl být ohrožen atd.) 

     Aktuální stav hladiny v 9,00 hod v Kroměříži je 428 cm, průtok 419 m3/s. 

     17. 5. – 19,00hod – hladina řeky Moravy v Kroměříži je 578 cm, průtok 485 m3/s 

     Dochází ke zpětnému vzedmutí Mojeny, která se již mimo zastavěnou část již výlévá do přilehlých 
zemědělských pozemků, v nejbližších 24 hodinách lze očekávat zaplavení pozemků i v blízkosti zástaveb 
v jižní části ul. Dolní, v ul. Metlov, Sportovní a ul. Kvasická lokalita u rybníčka. Povodňové hlídky 
složené z členů SDH obce Tlumačov v průběhu nočních hodin monitorují situaci v ulicích ohrožených 
povodní. Dle informací z Českého hydrologického ústavu se předpokládá během noci a úterního 
dopoledne intenzivní srážková činnost zejména v oblasti Beskyd, což způsobí další zvyšování hladiny a 
průtoku řeky Moravy. 

     18. 5. – 15,00 hod – hladina řeky Moravy v Kroměříži je 630 mm, průtok 560 m3/s, což je III. stupeň 
povodňové aktivity – stav ohrožení. 

     Zpětným vzedmutím Mojeny dochází již od včerejška k zaplavování Baťovského lesa a zemědělských 
pozemků (lokalita Ameriky). Z rozvodněné Rusavy a Mojeny jsou zaplavovány zemědělské pozemky 
v severozápadní části katastru (Losky, Celidana, Zástruží), dochází ke zvyšování hladiny Hlavničky, což 
způsobuje zaplavení bývalé sportovní dráhy,  v ulici Sportovní je zaplaveno fotbalové hřiště a sousední 
asfaltová plocha. Z rozhodnutí  Povodňové komise byli k evakuaci vyzváni obyvatelé jedné z povodní 
ohrožených oblastí, ke které byl přístup zaplaven vodou. 

     Aktuální stav hladiny v 17,00 hod v Kroměříži je 646 cm, průtok 588 m3/s – na řece Moravě stále platí 
stav ohrožení a vysoká hladina Moravy nadále vyvolává v Mojeně zpětný proud, který způsobuje 
zaplavování pozemků a vytváření velkých vodních ploch. 

     19. 5. – 11,00 hod – hladina řeky Moravy v Kroměříži je 673 cm, průtok 640 m3/s 

     V dopoledních hodinách byl zaznamenán postupný nárůst vodních lagun, což se projevovalo 
zvyšováním vody ve sklepních prostorách rodinných domů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o snížení 
břehu Hlavničky pro možnost vybřežení a řízeného rozlivu na louku v lokalitě Zadní Metlov. 

     Sobotní odpolední bouřky doprovázené přívalovým deštěm způsobily další vytopení sklepů rodinných 
domů. 

     24.5 – řeka Morava se blíží k normálu, ale účinné odčerpávání lagun v ul. Kvasické – lokalita u 
rybníčka - znemožňuje nepříznivé počasí. Dnešní vydatné deště opět rozvodnily Hajskou příkopu, 
Hlavničku a Mojenu. Srážková voda ze zemědělských pozemků ohrožuje výrobní a skladové areály firem 
Dura-Line a RIM. 

     Povodeň, která postihla naši obec, sice nebyla tak ničivá jako povodeň v r. 2006 a zdaleka nemůže být 
srovnávána s ničivou povodní z července 1997, ale přesto výrazným způsobem zasáhla do běžného života 
řady našich spoluobčanů. Postihla více jak 20 rodinných domů, dále bylo zaplaveno fotbalové hřiště a 
spousty zemědělských pozemků. Škody na majetku a náklady související s odstraňováním škod se dají 
poměrně jednoduše spočítat, ale stresové stavy, pocity frustrace a bezmocnosti lidí, kteří jsou do doby, než 
bude zrealizována protipovodňová hráz, vystaveni opakované hrozbě povodní, se vyčíslit nedají!  

 



     Stavba protipovodňové hráze, která by zamezila těmto záplavám, se bohužel, přesto, že je 
zpracována technická projektová dokumentace a jsou pro stavbu zajištěny finanční zdroje, nemůže 
zrealizovat, protože 8 vlastníků odmítá přibližně 2 roky odprodat 12 pozemků. Bez úplného 
dořešení majetkoprávních vztahů nemůže být vydáno stavební povolení a Povodí Moravy tak 
nemůže zahájit výstavbu, která má charakter stavby ve veřejném zájmu. 

 

Pátek 28. a sobota 29. května 

     Prezident republiky vyhlásil na dny 28. a 29. 5. 2010 volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu 
České republiky. 

     U nás byly otevřeny jako každé volby 2 volební místnosti :  v okrsku č.1 - budova KIS a v okrsku č. 2 
Klub obce Zábraní. 

V seznamu bylo 1 982 voličů, vydaných obálek bylo 1 246, což je 62,87% volební účast. 

 

Výsledky voleb : 

č.    strana 
platné 
hlasy  

platné 
hlasy v% 

9    ČSSD 358 28,89 
26   ODS 178 14,36 
6    Komunistická str. Čech a Moravy 149 12,02 
15   TOP 09 143 11,54 
4    Věci veřejné 138 11,13 
17   KDUČSL 79 6,37 
13   Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 64 5,16 
21   Suverenita – blok J. Bobošíkové 39 3,14 
23   Česká pirátská strana 23 1,85 
24   Dělnic. str. sociální spravedl. 19 1,53 
20   Strana zelených 18 1,45 
25   Strana svobodných občanů 9 0,72 
12   Moravané 8 0,64 
18  Volte pr.blok www.Cibulka 8 0,64 
1    OBČANÉ.CZ 5 0,4 
14   STOP 1 0,08 
5    Konzervativní strana 0 0 
 

 

 

ČERVEN 2010 
Počasí  : 

     Začátek června pokračuje teplotami i deštěm stejně jak v květnu (opět vydatné srážky), ale pak se už 
počasí snad umoudřilo a odpovídá červnovým teplotám – kolem 28°, sem tam nějaká bouřka, občas 
ochlazení, ale už je to lepší jak v květnu. 

     Intenzivní dešťové srážky, které se vyskytovaly na území Zlínského kraje od ranních hodin 1. 6. 
v kombinaci s vysokou hladinou spodních vod a maximální nasyceností pozemku vodou, způsobily 
v našem katastru v ranních hodinách 2. 6. 2010 zaplavení skladového a výrobního areálu  Dura-Line 
vodou z okolních pozemků.  Dále došlo v této lokalitě k přelití vodní nádrže Písák a k zaplavení místní 
komunikace do výšky 50 cm a také byl zaplaven jeden jízdní pruh frekventované komunikace I/55 u 



čerpací stanice. Proto zahájila jednotka SDH ve spolupráci s pracovníky oddělení údržby a životního 
prostředí OÚ odčerpávání vody z této lokality. V odpoledních hodinách pak bylo zahájeno čerpání vody u 
bezprostředně vodou ohrožených rodinných domů v ul. Kvasické – lokalita u rybníčka. V rámci celé 
zástavby v obci je vysoká hladina spodní vody,  téměř všechny sklepní prostory jsou zavodněny a majitelé 
nemovitostí musí odčerpávat vodu. Je opět zaplaveno fotbalové hřiště. Voda z lagun se po čtyřdenním 
odčerpávání (29.5. – 1.6.) zvedla na původní výši a opět přetéká do Štěrkoviště. Dochází znovu 
k protiproudu Mojeny a znovu jsou zaplaveny sklepní prostory lokalit v ul. Kvasická, Sportovní, Metlov a 
Dolní. Na řece Moravě v Kroměříži je vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. (2.6. v 18 
hod. výška Moravy 605 cm, průtok 523 m3/s). 

     Dne 4. 6. se v Tlumačově uskutečnilo jednání, které vyvolala vedoucí krizového štábu Otrokovice, 
ohledně posouzení povodňové situace v Tlumačově a problematiky stávajících vodních lagun. Starosta 
podal aktuální informace k povodňové situaci a bylo konstatováno, že v současné době není účelné ani 
technicky možné zahájit odčerpávání vody z lagun. Situace bude monitorována a odčerpávání vody bude 
zahájeno bezodkladně, jakmile poklesne hladina Mojeny a Moravy . 

      Od soboty 5.6. bylo zahájeno čerpání vody u rybníčka technikou obce Tlumačov (5 m3/min), v neděli 
6.6. rozhodla Povodňová komise obce vzhledem k poklesu hladiny Mojeny o ručním prokopání strouhy, 
která bude odvádět vodu z lagun do Mojeny (průtok cca 8m3/min). 

     Dne 7.6 se uskutečnilo jednání, které svolal starosta obce ohledně rychlejšího odčerpání vodních ploch 
v severozápadní části katastru obce . Zástupce Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje informoval 
o možnosti instalovat velkokapacitní čerpadlo s výkonem 10-40m3/min a v úterý 8.6. v odpoledních 
hodinách provedli příslušníci HZS  Jihočeského kraje instalaci čerpadla. Téměř po pěti dnech 
nepřetržitého čerpání vody bylo velkokapacitní čerpadlo vypnuto s tím, že se podařilo úspěšně odčerpat 
velkou vodní lagunu v lokalitě u rybníčka.  

     Aby však vše nebylo tak jednoduché, v sobotu 12. 6. večerní bouřka vyvrátila více jak stoletou lípu 
v ul. Sportovní na vedení NN. Z důvodu poruchy na rozvodech byl v celé obci víc jak 2 hodiny výpadek 
elektrického proudu a v nedělních ranních hodinách naše jednotka SDH posílená o jednoho jihočeského 
hasiče odklízela a likvidovala spadený strom, aby se mohlo zrekonstruovat drátové vedení. 

     Z důvodů masivního výskytu komárů byl ve středu 9. 6. ve večerních hodinách proveden postřik 
(zadýmení) proti létajícím komárům. 

 

Sobota 5. června 

     Do soboty 5. června do 15,00 hodin vlála na špici májky tlumačovská vlajka. Májka pak byla 
slavnostně pokácena. Kácení bylo doplněno o kulturní program dětí z DDM Sluníčko, pak následovaly 
různé soutěže pro děti i dospělé za doprovodu hudby a občerstvení. 

 

 

V pondělí 7. června 2010 nás nečekaně navždy opustila paní Mgr. Jiřina Rýdlová. Učitelka, později 
zástupkyně ředitele Základní školy v Tlumačově a od roku 2006 kronikářka obce a členka redakční rady 
Tlumačovských novinek. 

 

 

18. – 20 června 

     Obec Tlumačov – KIS a DDM Sluníčko připravili nejen pro občany Tlumačova, ale i širokého okolí, 
tradiční Červnovou hanáckou slavnost. Slavnost byla zahájena v pátek 18. června v parku na Sokolské 
ulici taneční zábavou. Počasí, které k nám zatím nebylo moc přívětivé, se na konci týdne umoudřilo, takže 
dobrá zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin. Jen kdyby nebylo těch komárů… 

     V sobotu pokračovala slavnost ve folklorním duchu. Ve 13 hodin se vydal krojovaný průvod od 
budovy OÚ k připravenému jevišti i hledišti v ulici Sokolské. Do kroku hrála dechová hudba. Po přivítání 



všech účastněných starostou obce vystoupily jednotlivé folklorní soubory. Po 15. hodině vystoupil známý 
folklorní zpěvák Jožka Šmukař. Celý sobotní program uváděl p. Jiří Vrba z Pivína u Prostějova.  

     Nedělní počasí moc nepřálo, proto byl plánovaný Dětský den, který měl probíhat v parku, přesunut 
z větší části do místní sokolovny, kde byl velmi pestrý program a děti získaly během odpoledne spoustu 
sladkostí za soutěžní úkoly a mohly vyhrát  mnoho pěkných cen. I přesto, že počasí bylo chladné a 
deštivé, přišlo na tuto akci asi 500 účastníků. Před sokolovnou bylo nástupní a výstupní místo valníku 
taženým koňmi, který děti vozil po Tlumačově. 

 

26. – 27. červen  

     Ve dnech 26 a 27. června se uskutečnil 5. ročník Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska. V sobotu 
se předváděly jednotlivé kolekce plemen koní odborné komisi, která je posuzovala a hodnotila. Přihlášeno 
bylo přes 100 koní. Nedělní program slavnostně zahájil ministr zemědělství ČR, hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák a ředitel hřebčince MVDr. Antonín Černocký. 

     Výstava koní byla velmi vydařenou chovatelskou akcí. 

 

 

Úterý 29. června 

     Od roku 2003 je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který se stal tradicí, a to přijetím žáků 
posledního ročníku a nejlepších žáků u starosty obce. Proto také letos dne 29. června byla obřadní síň 
vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu. Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní 
docházku v roce 2001/2002, se ve svém krátkém programu symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, 
které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak vycházející deváťáky. 
 
     Starosta poděkoval nejlepším žákům za jejich výbornou práci ve škole a vyslovil přání, aby takto 
pokračovali i v dalších ročnících, a byli tak dobrým příkladem pro ostatní spolužáky. 
Popřál také všem deváťákům hodně zdaru při dalším studiu na středních školách, či odborných učilištích.  
 
     Na závěr slavnostního setkání všichni žáci obdrželi upomínkové dárky a představitelé obce popřáli 
všem hezké a slunečné prázdniny. 

 

Co přinesl uplynulý školní rok? 

     Právě skončený školní rok 2009/2010 se hodnotí velmi dobře. Byl rokem, kdy se podařila uskutečnit 
řada významných akcí a rokem, kdy byla společná práce všech pracovníků školy vyhodnocena jako velmi 
kvalitní, odborná a koncepční.   

     V 2. pololetí provedla Česká školní inspekce rozsáhlou inspekci, která hodnotila podmínky, průběh a 
výsledky vzdělávání poskytovaného naší školou. V průběhu celého týdne inspekce kontrolovala a 
vyhodnocovala zabezpečení přístupu ke vzdělávání, zohledňování individuálních potřeb žáků, kvalitu 
školních poradenských služeb, plány ředitele školy, personální podmínky rozvoje školy, bezpečnost žáků 
při vzdělávání, podporu fyzického a psychického rozvoje žáků a další oblasti práce školy. Výsledek 
hodnotící inspekční zprávy byl pro naši školu velmi příznivý. V žádné z oblastí nemusela ČŠI 
upozorňovat na jakékoliv nedostatky. 

     Ve škole připravují mimo jiné i žáky na různé soutěže a sportovní a kulturně společenské akce. 
Dokladem je např. účast 3 žáků školy v okresním kole recitační soutěže, vítězství v pěvecké soutěži, 1. 
místo družstva starších žáků v „Atletickém čtyřboji“, 2. místo školního florbalového družstva v „ORION 
CUPu 2009“, účast v okresním kole „Pythagoriády“, účast družstva starších žáků v celostátním kole 
„Dopravní soutěže“ nebo vítězství florbalistů v letošním ročníku „Otrokovické florbalové ligy“ 

     Protože škola není pouze o naplňování vzdělávacích programů, ale také o vytváření příjemného 
pracovního prostředí a podmínek pro vzdělávání žáků, ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem 
uskutečnil v uplynulém školním roce řadu technických opatření a úprav. Mezi nejvýznamnější úpravy 



patří rekonstrukce chodeb I. stupně a učebny 1. A školy v rozsahu 450 000,- Kč. Neméně důležitou akcí 
byla i další etapa opravy střechy zhruba za 140 000,- Kč. Kromě těchto nákladnějších akcí probíhala 
během celého roku údržba interiéru školy a nákladná oprava šaten.  

 

Zhodnocení fotbalové sezony 2009/2010 TJ Sokol Tlumačov 

Přípravka 

     Přípravka byla rozdělena na mladší a starší. Tréninková morálka byla velmi dobrá, což se projevilo i na 
výsledcích družstva v mistrovských utkáních. Tomu odpovídá i konečné umístění v tabulce, kde před 
přípravkou skočila jen družstva s neporovnatelně větší základnou. 

Žáci 

     Do sezóny v okresním přeboru šli žáci s cílem poprat se o střed tabulky a to se jim téměř povedlo. 
Skončili v podzimní i jarní části na 8. místě z 12 jen s minimálním bodovým rozdílem na 4. místo. 

Dorost 

     V sezoně 09/10 byli naši dorostenci nováčkem Okresní soutěže, ale i tak si nevedli špatně. Z 10 
mužstev se umístili na 5. místě v tabulce. 

Muži 

     Do A týmu se podařilo začlenit mladé odchovance.  Jde o generaci, která společně fotbalově vyrůstala 
a teď se může prosadit mezi dospělými. Mužstvo se v jarní sezóně Okresního přeboru konsolidovalo a 
nakonec skončilo na výborném 3. místě. 

 

 

     V období od 1. června do 31. července 2010 bude v Tlumačově provedena částečná rekonstrukce 
stávajícího rozhlasu na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním na zadávací pracoviště integrovaného 
záchranného systému. Bezdrátové provedení bude odpovídat jednotnému systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva podle zákona a bude umožňovat vyrozumění obyvatelstva 24 hodin denně i  v nepřítomnosti 
odpovědných osob ze zadávacího pracoviště, vyrozumění obyvatelstva prostřednictvím telefonní linky 
nebo mobilního telefonu přímo z místa havárie, možnost zálohování v případě výpadku elektrické energie 
a časově programované spouštění nahraných mluvených zpráv. Celkové náklady s realizací I. etapy 
bezdrátového rozhlasu jsou ve výši téměř  400 000,-  Kč s tím, že Zlínský kraj poskytl na tuto investici 
dotaci ve výši 250 000,- Kč. 

 

 

ČERVENEC 2010 
Počasí  : 

     Jak konec června, tak i červenec nám přinesl opravdové letní počasí, denní teploty dosahovaly přes 33° 
a skoro celý měsíc se tyto teploty udržely. Občas se přihnala nějaká bouřka, která už ale nezpůsobila 
žádné problémy.  Spíš naopak při těchto extremních teplotách nastaly problémy s velkým suchem, v jehož 
důsledku se vyskytuje vysoké nebezpečí požárů – z extrému do extrému… 

 

Sobota 3. července 

     Začaly prázdniny a doba dovolených, a jelikož se mají plnit sliby (před rokem jsme slíbili v Ďanové při 
Športových hrách, že za rok uděláme podobnou akci)uspořádalo KIS Tlumačov v sobotu 3. července akci 
Sportovní odpoledne aneb Hurá, jsou prázdniny. 



     Dopoledne přijel autobus plný Ďanovjáků k základní škole. Po moravském přivítání si někteří – 
zejména ti mladí, postavili stany v areálu dětského hřiště mateřské školy a ostatní spali v připravených 
třídách ve škole. Před slavnostním obědem starosta obce všechny srdečně přivítal a po obědě se začalo 
soutěžit. Akce byla přístupná i veřejnosti, o legraci nebyla nouze. O hudební produkci se postaral Radek 
Verner ze Zlína s vynikajícím Karlem Gottem revival Morava a o občerstvení manželé Pšenkovi. V 17 
hodin bylo vyhlášení těch nejlepších a každý si odnesl diplom a dárek. Po večeři a malém odpočinku se 
šlo na taneční zábavu. 

     V neděli 4. července po snídani a po návštěvě mše v kostele sv. Martina se autobus se slovenskými 
kamarády vydal zpět do jejich vlasti. 

 

Pátek 16. července 

     Obec Tlumačov podala v první polovině roku 2010 písemné žádosti o podporu a od Zlínského kraje 
obdržela následné účelové dotace : 

- neinvestiční dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 10 000,- Kč na akci Červnová 
hanácká slavnost v Tlumačově 

- neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 190 000,- Kč na odstranění následků 
povodňových škod 

- investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 250 000,- Kč na podporu varovných systémů, 
která spočívá ve výstavbě informačního, varovacího a vyrozumívacího systému 

- investiční dotaci na realizaci projektu „Odkanalizování obce – III. etapa“ 

     I přes mírné komplikace způsobené zejména nepříznivými klimatickými podmínkami v květnu a 
červnu (déšť, povodně, vysoká hladina podzemní vody) probíhají stavební práce na odkanalizování obce 
dle plánu a předpokládané finanční plnění pro letošní rok ve výši 27,4 mil. Kč by mělo být prostavěno. 
Aktuálně k 31. 7. 2010 jsou provedeny dodávky a stavební práce na díle v hodnotě 9,5 mil. Kč. 

 

Sobota 17. července 

     V sobotu 17. července se uskutečnily oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Tlumačově. Už v ranních hodinách se k hasičské zbrojnici začali sjíždět hosté: kolegové z dobrovolných 
sborů Otrokovice, Kvítkovice, Machová, Záhlinice a Mokrá. Slavnosti se zúčastnili i zástupce OSH Zlín, 
starosta a místostarosta OÚ Tlumačov a za HSZ Zlínského kraje ředitelka plk. Ing. Jarmila Čičmancová. 
Po uvítání hostů následovalo slavnostní svěcení praporu, které bylo snem mnoha generací hasičů. Po 
slavnostním obědě, který se konal v restauraci „Černý kůň“ byli odměněni za obětavou práci a věrnost 
sboru někteří členové SDH. Nejvyšší ohodnocení 50 let ve sboru patří panu Jaroslavu Němcovi a 
Ladislavu Gazdovi, který je nejstarším členem sboru. 

     V odpoledních hodinách měli hosté a veřejnost možnost prohlídky zbrojnice, současné i historické 
techniky, fotodokumentace a kronik z historie sboru. Posezení a vzpomínání na příjemné i nepříjemné 
události se protáhly do pozdních nočních hodin. 

 

 

     V polovině července ČHMÚ vydal výstražnou informaci vztahující se ke slunečnému a suchému 
počasí, které nás doprovází v posledních dnech a očekává se i v nejbližších dnech, v jehož důsledku trvá 
vysoké nebezpečí vzniku požárů.       

Doporučuje se: 

 
- zdržet se rozdělávání ohně v přírodě, neprovádět pálení odpadů, 
- omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách, 
- zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu                                                             
- v případě zjištění vzniku požáru volat tísňovou linku 150 nebo 112. 
- v případě zdravotních komplikací nebo indispozice volat tísňovou linku 155 nebo 112. 



 
     Je zakázáno plošné vypalování travních porostů, zbytků sklizně na polích nebo dřevních porostů. 
Firmy nebo osoby podnikající v dotčených oblastech např. lesnictví nebo technických služeb mají podle 
zákona povinnost hlásit spalování biologického odpadu v přírodním prostředí. K tomuto účelu byl také na 
internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje zřízen speciální portál evidence 
pálení, který mohou využít i občané 

 

 

                                       

SRPEN 2010 
Počasí  : 

     Srpnové počasí zatím odpovídá letním teplotám, i když už nedosahují tropických 30°. Celý srpen se 
střídá polojasné počasí s teplotami kolem 26 °, občas zaprší, takže nehrozí ani záplavy ani požáry ze 
sucha. Škoda jenom, že to je jen 1 měsíc v roce. Ke konci měsíce si ale už děti prázdniny pořádně neužily, 
protože posledních pár dnů propršelo s teplotami přes den kolem 14°.  

 

     Tak jako se střídají představitelé na radnici, mění se i ti, co stojí v čele farnosti. 

     Od srpna spravuje naši farnost p. František Král z Mysločovic, který k nám přišel z farnosti Uherský 
Brod. 

 

Úterý 10. srpna 

     Občanské sdružení Korunka Luhačovice společně s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje 
vyhlásilo v úterý 10. 8. 2010 sbírku pro zaplavenou obec Hejnice na Liberecku, kterou o uplynulém 
víkendu zasáhly noční přívalové deště s úhrnem srážek až 182 l/m2 a voda tam zaplavila několik desítek 
domů. 

     Obec Tlumačov, která v minulém období byla několikrát postižena povodní (07/1997, 03/2006 a 05-
06/2010), se z principu solidarity připojila k této sbírce pořádané organizací Korunka Luhačovice a 
prostřednictvím sbírky poskytla městu Hejnice materiální věcnou pomoc v hodnotě cca 7 500 Kč.  
V průběhu pátečního dopoledne zástupci obce předali na stanici HZS Zlínského kraje prostředky, které 
poslouží lidem v postižené oblasti k odstraňování povodňových škod a úklidovým pracím, jako například 
stavební kolečka, lopaty, čistící a desinfekční prostředky, rukavice či zdravotnický materiál. 

 

Středa 11. srpna 

     Volební strany mohly podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce příslušnému 
registračnímu úřadu, kterým je pro obec Tlumačov stanoven dle zákona Městský úřad Otrokovice, v 
termínu do 10. srpna 2010, do 16 hodin. 

     Přehled kandidujících volebních stran v obci Tlumačov – uvedeno dle pořadí, v jakém volební subjekty 
podaly kandidátní listinu: 
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová  
• Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů 
• Komunistická strana Čech a Moravy  
• Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti  
• nezávislý kandidát 
 
     Od 10. srpna 2010 do 28. srpna probíhal proces projednání podaných kandidátních listin, který byl 
zakončen registrací listin.  



     Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu se zněním § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, dne 31 .3. 2010 rozhodlo, že pro volební období 2010 – 2014 bude zastupitelstvo sestávat z 15 
členů, tudíž se bude volit 15 členů zastupitelstva. 

     Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 15. – 16. října 2010.   

 

     Během letošního léta došlo na ulici Dolní k opravě kříže, který stojí naproti Zemského hřebčince a díky 
tomu, že je od silnice částečně odsunutý, je docela nenápadný.  Jedná se o barokní kříž, jehož autor je 
neznámý. Materiál, ze kterého je kříž vyroben, byl s největší pravděpodobností vytěžen v lomu Bělov.  
Kříž byl vytvořen ke konci první poloviny 18. století a tehdy patřil bělovský lom stejně jako celé panství 
Kvasice Joachimu Adamovi, hraběti z Rottálu, který lom hojně využíval na architektonické a sochařské 
realizace na svém panství a ve svém okolí. 

     Oprava kříže se provedla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Celková cena díla je 72 160,- 
Kč a obec se na ní podílí částkou 8 160,- Kč. Restaurátorské práce prováděl tlumačovský rodák Mgr. Josef 
Petr a kříž a je tak po soše sv. Jana Nepomuckého druhou kulturní památkou v Tlumačově, kterou se nám 
podařilo díky podpoře Ministerstva kultury ČR opravit. 

 

 

ZÁŘÍ 2010 
Počasí  : 

     Zářijové počasí si s  námi opět zahrává, teploty dosahují listopadových hodnot,  začátkem měsíce ranní 
teploty do 6°, odpolední maxima do 18°(v Jizerských horách klesla teplota 6. září na -3,6° !!!), až konečně 
ve druhé polovině měsíce jsme se dočkali „babího léta“. Teploty vystoupily přes 20° a víc jak týden 
nepršelo, což je pro letošní rok skoro neuvěřitelné. Konec měsíce se vrátil do normálních zářijových 
hodnot, ráno do +8°, přes den oblačno, déšť, teploty do 14°. 

 

 

Sobota 4. září 

     V sobotu 4. září se konal na hasičské zbrojnici Den otevřených dveří. Pro širokou veřejnost je to 
příležitost prohlédnout si zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů, seznámit se s historií hasičů 
v Tlumačově a pro děti možnost přihlásit se do kroužku mladých hasičů. Pro děti byly připraveny 
vědomostní a dovednostní soutěže a pro všechny návštěvníky občerstvení. Zajímavou součástí dne byla 
výstava modelů hasičských aut, kterou připravil pan Jonášek z Hulína. 

     Zlínský kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 22 000,- Kč na 
výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov. Tato účelová dotace byla 
využita na opravu přenosné motorové hasičské stříkačky, která pravidelně a spolehlivě zasahovala v naší 
obci při povodních. Po náročném provozu bylo potřeba provést generální opravu motoru, výměnu 
chladícího potrubí a opravu čerpadla. 

 

Pátek 10. září 

     V pátek 10. září v 9 hodin byly zahájeny v Hulíně 1. Hry seniorů mikroregionu Jižní Haná. Senioři 
z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic přijeli do Kulturního klubu Hulín změřit své síly v 8 soutěžních 
disciplinách. 

     Po slavnostním zahájení se za doprovodu mažoretek soutěžící odebrali na stanoviště jednotlivých 
disciplín. Zhruba v 11 hodin měla všechna družstva disciplíny úspěšně za sebou a nastal čas počítání bodů 
pro hlavního rozhodčího (místostarosta Chropyně). 



      Naši senioři reprezentovali obec Tlumačov na výbornou. Druhé tlumačovské družstvo obsadilo 
s rozdílem 2 bodů od stupně nejvyššího nádherné 2. místo a první tlumačovské družstvo skončilo na 4. 
místě. 

     Aby nebyla soutěžícím a divákům dlouhá chvíle, přichystaly si pro ně jednotlivé obce a města kulturní 
vystoupení a  k dobré náladě hrála až do 16 hodin dechová hudba Hulíňané, kdy byly Hry seniorů 
ukončeny. 

 

Pátek 10. září 

     Ve večerních hodinách se  téměř 200 dětí v doprovodu rodičů vydalo na trasu nočního pohádkového 
parku, kde na ně čekaly pohádkové bytosti. Účastníci procházeli po skupinkách jednotlivá stanoviště, kde 
jim pohádkové bytosti nastražily spoustu úkolů. V parku se děti setkaly s Budulínkem, Červenou 
Karkulkou,  ježibabou, kostlivcem,  Fantomasem, s Bílou paní a s mnoha loupežníky. Na konci 
pohádkového parku je čekalo peklo s ošklivými, ale hodnými čerty, kteří děti z pekla pustili jen po 
úspěšném hodu kostky do čertovské tlamy. Za každý splněný úkol  si děti zasloužily sladkou odměnu a na 
konci trasy si po odevzdání kartičky s vyplněnými razítky vybraly drobný dárek. 

 

V úterý 21. září připravila Policie ČR pro tři třídy Základní školy Tlumačov tři různé besedy. 

     Pro druháky to byla beseda s názvem Policista je náš kamarád. Žáci se naučili rozpoznat rozdíl mezi 
pořádkovým, dopravním a kriminálním policistou a podívali se na ukázky výstroje. Dále byla řeč o 
linkách tísňového volání a o tom, jak na ně správně zavolat. 

     Páťáci měli besedu s názvem Bezpečné chování. Žáci byli upozorněni na nebezpečí spojená 
s používáním komunikačních prostředků (internet, mobilní telefon)a také žáci dostali doporučení, jak se 
nestát obětí protiprávního jednání. 

     V 8. ročníku probíhala beseda, která se jmenovala Trestná činnost mládeže a trestná činnost 
páchaná na mládeži. S žáky byla probírána tato nejdůležitější témata : trestní odpovědnost, rozdíl mezi 
přestupkem a trestným činem včetně sankcí, nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí, 
nejčastější druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech, alkohol, cigarety, drogy, tísňová 
linka Policie ČR a jak na ni správně zavolat. 

 

25.-.26. září 

     Ve dnech 25. a 26. září ČZS ZO Tlumačov uspořádala v Klubu obce Zábraní Výstavu ovoce a zeleniny 
spojenou se soutěží o nejkrásnější jablko, květinu a zeleninu. I přesto, že v letošním roce byla úroda slabší, 
sešla se na výstavě spousta zajímavých exponátů, které hodnotilo mnoho diváků. Velmi zaujala také 
výstava kaktusů a výzdoba dětí z mateřských školek a ze školy. 

Nejkrásnější jablko :   

       1. p. Kunčar – odrůda Bohemie 

       2. p. Kunčar – odrůda Rubín 

3. p. Brázdil – odrůda Welthy 

Nejkrásnější květina :   

1. p. Vrtalová – Mandevila 
2. p. Stoklásková - Streptocartus 

Nejkrásnější zelenina :   

1. p. Dufek – dýně 
2. p. Němcová – paprika 



 

ŘÍJEN 2010 
Počasí  : 

     V říjnu se konečně vrátilo babí léto ale bohužel jen do poloviny měsíce, teploty 15 – 20°, celé dny svítí 
sluníčko, jen sem tam nějaká přeháňka. Ranní teploty občas i mírně pod bodem mrazu. V druhé polovině 
října už počasí ryze podzimní, mlhy, denní  teploty jen do  10°, sice se občas ukáže i sluníčko, ale většinou 
oblačno nebo zataženo a poprchává. Posledních pár dnů října se opět vyčasilo, celé dny svítí sluníčko a 
teploty kolem 15°, ale do toho foukal silný jižní vítr. 

 

Středa 6. října 

     Ve středu 6.10 2010 v 10,15 hod.  bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení složek integrovaného 
záchranného systému (IZS) Zlínského kraje. Námětem letošního největšího krajského cvičení záchranářů 
byla těžká železniční dopravní nehoda na přejezdu v Tlumačově. Vlastní cvičení se uskutečnilo na 
železniční vlečce společnosti Metalšrot v lokalitě U Písáku. 

     Cvičení se zúčastnilo téměř 200 osob, z toho 115 členů složek IZS (hasiči, lékaři a policisté)a zbytek 
byli figuranti, kteří představovali zraněné cestující. Mimo profesionálních hasičů byly také povolány 
jednotky sborů dobrovolných hasičů z Tlumačova, Kvasic, Otrokovic, Hulína, Napajedel, Mysločovic a 
Bělova. 

Mezi hlavní cíle taktického cvičení patřilo zejména : 

- prověřit dojezdové časy zasahujících složek IZS 
- prověřit připravenost a akceschopnost jednotek požární ochrany 
- procvičit taktické postupy při zásahu 
- nacvičit součinnost základních a ostatních složek IZS při událostech tohoto typu 
- procvičit činnost štábu velitele zásahu 
- procvičit fungování psychosociální pomoci obětem mimořádné události 
- ověřit systém evidence osob a zraněných 

     Tlumačovští občané i organizace, které mohly být dotčeny uzavřením místní komunikace,  byli o 
konání speciálního taktického cvičení v předstihu informováni. 

 

 

7.říjen 2010 
 
     Dne 7.10.2010 byl projektu „Bráníme se drogám a gamblingu“ udělen „Evropský certifikát kvality“. 
Tento certifikát je dokladem toho, že práce žáku tlumačovské školy odpovídá vysokým evropským 
měřítkům. Na základě udělení tohoto certifikátu byli zástupci školy a žáci pozváni na Minikonferenci e-
Twinning konanou dne 9. listopadu na SŠT Přerov. Zde dostali zástupci žáků 9. ročníku příležitost 
prezentovat svůj projekt. 

 

15. – 16.10.2010 

     Pátkem 15. října 2010 skončilo funkční období zastupitelstva obce a ve dnech 15. a 16. října 2010 
proběhly volby do nového zastupitelstva obce Tlumačov. 

Volební účast byla cca kolem 50% (okrsek 1 – KIS – 45,97% a okrsek 2 – Cementárna – 51,9 %) 

Pořadí kandidátních listin : 

1. Pro Tlumačov – sdružení NK 5 631 hlasů 42,71%  7 mandátů 



2. ČSSD a NK   4 351 hlasů 33,00%  5 mandátů 
3. KDU-ČSL   2 301 hlasů 17,45%  2 mandáty 
4. KSČM       794 hlasů   6,02%  1 mandát 
5. Jindřich Haša      106 hlasů   0,80%  0 

 

Zvolení zastupitelé : 

1. Kel František Mgr.  Pro Tlumačov – sdružení NK 539 hlasů 
2. Rýdel Jan Ing.   Pro Tlumačov – sdružení NK 533 hlasů 
3. Kel František MUDr.  Pro Tlumačov – sdružení NK 479 hlasů 
4. Ševela Jaroslav Ing.  Pro Tlumačov – sdružení NK 478 hlasů 
5. Dvořák Radek JUDr.  Pro Tlumačov – sdružení NK 448 hlasů 
6. Odložilíková Lenka Mgr. Pro Tlumačov – sdružení NK 430 hlasů 
7. Hrtús Štefan Ing.  Pro Tlumačov – sdružení NK 354 hlasů 
8. Huráň Rajmund   ČSSD a NK   443 hlasů 
9. Drbal Vojtěch RNDr.,Ing. ČSSD a NK   427 hlasů 
10. Hozová Alena   ČSSD a NK   403 hlasů 
11. Konečná Blanka  ČSSD a NK   339 hlasů 
12. Kouřil Aleš Mgr.  ČSSD a NK   283 hlasů 
13. Jonášek Antonín Ing.  KDU-ČSL   339 hlasů 
14. Jánský Jaromír   KDU-ČSL   265 hlasů 
15. Kuňák Michal   KSČM    112 hlasů 

 

 

Ve dnech 26. a 27. 10 2010 se na škole uskutečnily volby do školské rady. 

     Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců byly zvoleny : paní Jitka Zaoralová a paní Blanka 
Konečná. Z řad pedagogických pracovníků byly zvoleny Mgr. Lenka Odložilíková a Mgr. Leona 
Jirušková.  

 

Pátek 28. října – Strašidelný Haloween 

     Jde o prastarý svátek, který má kořeny u Keltů a připadá na 31.října. 

     Děti z tlumačovské školy ho slavily době podzimních prázdnin - v pátek 28. října. Dopoledne 
nechybělo tradiční dlabání dýní a také si letos vyzkoušely výrobu strašidel z ozdobných dýní. 

     Odpoledne bylo plné her a soutěží až do doby, na kterou se všichni moc těšili. Všichni si oblékli 
strašidelné masky a doladili je co nejošklivějším líčením. Rej masek začal u domu dětí a pokračoval téměř 
přes celý Tlumačov, protože většina dětí chtěla navštívit své rodiče, pořádně je vystrašit a vykoledovat si 
nějaké sladkosti. Zpátky se vraceli už za tmy a z dálky obdivovali dýně, které krásně svítily a 
kolemjdoucím připomínaly svátek Haloween. 

     Po strašidelném řádění v Tlumačově bylo pro děti připraveno večerní promítání a následovalo oblíbené 
nocování v DDM. V sobotu dopoledne byla pro děti připravena soutěž v Bingu, která rozhodla o vítězích. 
Odměny získali ale nejen vítězové, ale všichni účastníci Strašidelného Haloweenu. 

 

 

LISTOPAD 2010 

 
Počasí  : 



     V listopadu si s námi počasí znovu zahrává, ale tentokrát opačným směrem. Denní teploty se na 
začátku měsíce vyšplhaly až na neuvěřitelných  19° se sluníčkem a jasnou oblohou.  Od 10. listopadu se 
už počasí trochu zhoršilo, ale jen na pár dnů ale 13. a 14. listopadu padaly nejen V Tlumačově, ale 
v celém Česku 100-leté teplotní rekordy – teplota vystoupila až na 21,1°C. V poslední dekádě listopadu se 
už počasí i tepoty dostaly do listopadového normálu – ve vyšších polohách už dokonce začalo i sněžit, 
teploty ranní kolem +2°, denní max. +5°, ke konci měsíce první mrazy a dokonce napadl i první sníh, ale 
jenom poprašek (v Čechách ale sněhová kalamita – napadlo 25 cm sněhu.) 

 
Dne 9. listopadu  

zvolilo Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání nové vedení obce pro volební období 2010 – 
2014. 

Před početnými zraky občanů byl zastupiteli zvolen starostou obce Tlumačov Ing. Antonín Jonášek. 

 

Starosta obce   :  Ing. Antonín Jonášek  (KDU-ČSL) 

Místostarosta obce  : Ing. Jan Rýdel (Pro Tlumačov – sdružení NK) 

Rada obce    : Mgr. František Kel( Pro Tlumačov – sdružení NK) 

Mgr. Rajmund Huráň (ČSSD a NK) 

RNDr.Ing. Vojtěch Drbal (ČSSD a NK) 

     
Finanční výbor    : MUDr František Kel  -  předseda 

Ing. Jaroslav Ševela, Ing. Jaromír Jánský, Mgr. Aleš Kouřil, Ing. 
Roman Huráň 

Kontrolní výbor  : Mgr. Rajmund Huráň – předseda 

RNDr.Ing. Vojtěch Drbal, Blanka Konečná, Pavel Baďura, Jan 
Hlaváč 

Sbor pro občanské záležitosti : Mgr. Lenka Odložilíková – předsedkyně 

Mgr. Marie Pečeňová, Hana Janoštíková, Irena Janišová, Zdeňka 
Gazdová, Ladislava Vránová 
 

 Redakční rada Tlumačovských novinek :  Ing. Jan Rýdel, Renáta Nelešovská, Mgr. Jiřina Vrtalová 

     Dne 9.11.2010 byli zvoleni na zasedáni ZO Tlumačov do školské rady RNDR. Ing. Vojtěch Drbal a 
Mgr. Aleš Kouřil a také delegováni zástupci obce na valné hromady a do orgánů svazku Mikroregionu 
Jižní Haná, kde budou naši obec zastupovat Ing. Antonín Jonášek a paní Růžena Vaňharová. 

 

 

Sobota 13. listopadu 
 
     Lidové písničky, zejména o vínu, zněly v sobotu 13. listopadu z Klubu obce Zábraní při oslavě 
Martinských hodů. 

     Martin na bílém koni sice letos opravdu nepřijel, protože teplota byla kolem +20 °, ale i přesto jsme 
hody dobře oslavili. 

      Milovníci cimbálové muziky, kteří beznadějně zaplnili už ve 14 hodin sál Klubu si zazpívali a 
zatančili při stále žádané cimbálové muzice Dubina a ochutnali 7 vzorků svatomartinského vína. 



Odbornou přednášku k ochutnávaným vzorkům přednesl opět pan Fuksa z Kroměříže. K jídlu se již 
druhým rokem podávala dozlatova opečená husa se dvěma druhy zelí a knedlíků. Nálada v zaplněném sále 
byla velmi příjemná a přátelská. Všichni se dobře bavili až do pozdních večerních hodin. Dobrým 
zpestřením byla i ohnivá show, kterou i za velmi nepříjemného a silného větru předvedli mladí muži 
z Kvasic. 

 
Neděle 14. listopadu 

     Nedělní dopoledne pokračovalo v naší obci opět ve znamení Martinských hodů. Na náměstíčku, po 
svaté mši, všechny zúčastněné přivítal nový starosta obce Ing. Antonín Jonášek. K dobré náladě zazpíval 
mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic a hodovníci mohli ochutnat různé druhy koláčků a zákusků a 
ohřát se (což sice při teplotě 19° nebylo potřeba)výborným svařeným vínem a slivovicí. Slavnostní 
atmosféru Martinských hodů umocnili i mnozí občané v hanáckých krojích. 

 

Bramborové hrátky v mateřské škole  

     Výuka předškolních dětí probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu. Každý týden je ve 
znamení konkrétního tematicky vzdělávacího celku s určitým zaměřením. Stejné to bylo i v listopadu, kdy 
děti v rámci tématu „S kamarády za poznáním“ zaměřili svou pozornost na období podzimu a s ním 
spojených tradičních činností a aktivit, jako je každoroční drakiáda, výstavka ovoce a zeleniny, jejich 
poznávání a ochutnávka, vydlabávání dýně a spousta jiných výtvarných a pracovních činností. Jedním 
z poznávacích vzdělávacích cílů byl také úkol seznámit děti s bramborou, která je téměř denní součástí 
naší stravy. Už od rána si děti z přinesených brambor stavěly různé postavičky a s pomocí učitelek 
vyráběly bramborová tiskátka a bramborové panáčky. Formou pohádky byly seznámeny s tím, jak 
brambora roste, co všechno ke svému růstu potřebuje, jak se uskladňuje a v dopoledních hodinám jim paní 
učitelka připravila „bramborovou hostinu“ – brambory na loupačku, které všem velmi chutnaly a z mísy 
se ztratily v rekordně krátkém čase. 

 

 

Keramické dílny 

 

     Začátkem měsíce listopadu připravily pracovnice DDM Sluníčko pro děti I. stupně výtvarný projekt 
Keramická dílna. Žáci tvořili různé svícny a mohli si zvolit různou techniku – vykrajování nebo 
válečkovou. Cílem bylo, aby si děti vyzkoušely práci s keramickou hlínou, zapojily do tvoření fantazii a 
kreativitu. Výsledkem byly krásné výrobky, které určitě udělaly velkou radost obdarovaným. Ty nejlepší 
výrobky byly nafoceny a odeslány do výtvarného časopisu Creative Amos, který vyhlásil soutěž na téma 
„Světýlka, bludičky a lampiony“. 

 

Středa  24. listopadu 

     Dnes byly uvedeny do předčasného užívání stavební objekty Přeložka silnice a Nadjezd silnice 
Tlumačov – Kurovice, které jsou nedílnou součástí stavby rychlostní komunikace R 55 úsek Skalka – 
Hulín. 

     Po roce a půl je komunikační propojení obcí Tlumačov a Kurovice opět obnoveno a řidiči již nemusí 
využívat náhradních objízdných tras. 

 

Pátek  26. listopadu 

     Tradiční „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ proběhlo i letos tentokrát už v pátek 26. listopadu u 
KIS Tlumačov. 



     Před pátou hodinou zazněla vánoční hudba v podání žesťového tria z kroměřížské konzervatoře. V 17 
hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS paní Nelešovská a poté předala slovo starostovi obce, který 
pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se vánočním svátkům. Děti z MŠ, z MŠ Klubíčko a ze ZŠ 
Tlumačov si připravily krátký kulturní program. Po básničkách, písničkách a koledách se rozzářil vánoční 
strom, pod kterým je již druhým rokem tlumačovký betlém a nakonec byl odpálen očekávaný ohňostroj. 
Na závěr bylo připraveno malé překvapení v podobě thajských lucerniček štěstí. 

     Místní hasiči se postarali o zahřátí svařeným vínem a čajem s rumem. 

     Ve staré budově KIS se uskutečnil Den otevřených dveří kroužku železničních modelářů pod vedením 
pana Baďury a děti i dospělí obdivovali roční usilovnou práci modelářů a přenesli se do světa mašinek a 
vláčků. Modeláři také připravili občerstvení v podobě vaflí a kávy. Děti dostaly, tak jako každý rok, 
drobné sladkosti od Mikuláše, čerta a anděla. 

     Od 16 hodin byla zpřístupněna výstava dřevěných plastik pana Otakara Jakubčíka, který byl osobně u 
výstavy přítomen. 

 

Pátek 26. listopadu 

     Tlumačovská knihovna přichystala zábavné odpoledne pro děti navštěvující ŠD při ZŠ Tlumačov a 
dospělým nabídla, pod vedením ilustrátora A. Dudka, kurz kreslení. 

     V pátek dne 26. 11. 2010 navštívilo místní knihovnu 26 dětí ze školní družiny. Knihovnice Petra 
Šimoníková si pro děti připravila pohádku O červené Karkulce. Děti pracovaly ve třech skupinkách a 
každá skupinka dostala několik úkolů. Podle obrázku měly uhodnout název pohádky, spojit košíček s 
věcmi, které vzala Karkulka babičce nebo najít mezi obrázky zvířata, s nimiž se mohla potkat v lese. Děti 
dostávaly různé otázky a hádanky spojené i s jinými pohádkami. Nakonec se „družináři" seznámili s 
dalšími knihami, ve kterých se mohou setkat s babičkou, myslivcem či vlkem. Za správně splněné úkoly si 
s sebou odnesli pexeso a záložku do knihy. 

 

     Se závěrem roku 2010 se blíží i závěr první části stavby Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa, 
která byla zahájena 12.4 2010. Ke dni 30. října 2010 bylo z celkového parametru stavby provedeno cca 
2 135 m kanalizačních stok. Jedná se o kanalizační stoky v ulici Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky 
a Nová. 

     Souběžně s výstavbou kanalizačních stok probíhá výstavba čerpacích stanic ČS3 (ulice Masarykova) a 
ČS4 (ulice Machovská). Čerpací stanice ČS3 je v rámci III. etapy odkanalizování obce Tlumačov hlavní 
čerpací stanicí, která bude převádět podstatnou část splaškových odpadních vod ze severní části obce 
Tlumačov dále na ČOV Otrokovice.  

     Z celkového souhrnu zdrojů na rok 2010, které činí 27,4 mil. Kč bylo k 31. 10. 2010 vyčerpáno 25,7 
mil. Kč. Do konce roku zbývá proinvestovat 1,7 mil. Kč. 

     V roce 2011, kdy je předpoklad ukončení prací k 30. srpnu, bude v hodnotě zbývajících 26,4 mil. Kč 
provedeno dalších cca. 2524 m kanalizačních stok a budou dobudovány čerpací stanice ČS3, ČS4 a ČS5 
v lokalitě u Rybníčka včetně přípojek NN, oplocení a přístupových komunikací k čerpacím stanicím. 

 

PROSINEC 2010   
Počasí  : 

 

     Prosinec přinesl od samého začátku opravdové zimní počasí, jak s teplotami, tak se srážkami. Ranní 
teploty se pohybovaly kolem -8° , přes den se teplota držela pod bodem mrazu a hned  1. prosince začalo 
sněžit a napadlo kolem 20 cm sněhu. Noční  teploty se postupně snížily až na -16°,(nejchladněji bylo 
v Jizerských horách -27,9 °C ) ale už 6. prosince se oteplilo, začalo pršet,  denní teploty byly kolem +4° a 



skoro všechen sníh roztál. Ale od 11. prosince se zima znovu vrátila, sice padal déšť se sněhem, ale ten se 
postupně změnil na sněžení a znovu napadlo 10 cm sněhu, teplota kolem -5° a tak to vydrželo až do 20. 
prosince.  A tak jako každý rok na Vánoce zase všechno roztálo.  Teplota na Štědrý den +9,5°, ale pak 
znovu začalo sněžit, zase se vrátily mrazy a až do Silvestra krásné zimní počasí s teplotami v noci -15°, 
přes den -5° a dokonce svítilo i sluníčko. 

 
 
 
 
 
Pátek  3. prosince 

     Dnes v 12.45 hodin byly za účasti premiéra ČR Petra Nečase , ministra dopravy Víta Bárty, hejtmana 
zlínského kraje Stanislava Mišáka a dalších významných hostů slavnostním přestřižením pásky uvedeny 
do provozu stavby napojující Zlín na dálniční síť České republiky.  

     Jednalo se o zprovoznění nových 5 km dálnice D1 od Kroměříže do Hulína a 13,5 km rychlostní 
komunikace R55 v úseku Skalka – Hulín, který navazuje na stávající severovýchodní obchvat Otrokovic. 

     Významným spojovacím prvkem mezi dálnicí D1 a rychlostní komunikací R55 je tzv. „Moravská 
křižovatka“. Jedná se o stavbu mimoúrovňového křížení komunikací vyššího dopravního řádu (D1, R55 a 
R49), na kterou bude dále napojeno pokračování úseku D1 ve směru Hulín – Říkovice (dokončení v létě 
2011) a rychlostní komunikace R49 Hulín – Fryšták – hranice Slovenska. 

      Zprovozněním výše uvedených v regionu významných úseků komunikací dálničního typu do provozu 
nastává zlom v přesměrování podstatné části dopravních prostředků z obce Tlumačov a Záhlinice a 
z města Hulína.  Proto všichni občané doufají v pokles dopravy a ve zlepšení životního prostředí v obci – 
zejména v těsné blízkosti silnice I/55. 

     V pátek 3.prosice ve všech třídách na 1. stupni přivítali krásně přestrojené čerty, Mikuláše a anděla.  
     V nižších ročnících zavládlo úplné ticho, ukápla i slzička, ostatní slibovali naprostou poslušnost a 
polepšení. Ti starší si hráli na hrdiny, ale my víme své… 
 

     V pátek odpoledne 3. 12. 2010, se dospělci (bohužel pouze 4) sešli na kurzu „Veselého kreslení“ s 
ilustrátorem Adolfem Dudkem. Pan Dudek všechny zaujal svým vynikajícím vystoupením. Ukázal 
přítomným, jak jednoduše nakreslit krajinu, město, postavu nebo mimiku obličeje a to všechno pomocí 
několika geometrických tvarů. I přes nízkou účast se všichni skvěle pobavili a odreagovali od 
každodenního shonu. 

 

Sobota 4. prosince 

     Dne 4.12.2010 se v sále sokolovny Tlumačov uskutečnil ples pořádaný SRPDŠ a Základní školou 
Tlumačov. 
     Po úvodním slově, v rámci něhož ředitel školy Mgr. Robert Podlas a předseda SRPDŠ Lenka Hricová 
přivítali všechny přítomné a popřáli jim příjemný večer, se rozproudila zábava ve znamení tance a 
různých vystoupení. 

      Vedle zpěvu žáků ZŠ Tlumačov, zaujala přítomné především již tradiční slavnostní polonéza žáků 9. 
třídy. Po 22 hod. zatančily kankán sokolky ze Žlutavy. O občerstvení se postarali manželé Málkovi a 
veškerý výtěžek věnovali škole. Nechyběla také velmi bohatá tombola čítající téměř 160 cen. 

Pátek 10. prosince 

      Pracovnice DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov připravily před Vánoci 10. prosince 
tradiční akci „Vánoční dílny“, které nabízely velké množství nápadů ke tvoření ať už vánočních dekorací 
nebo drobných dárků. Po celý den pomáhaly ochotné maminky a také žáci 7. a 9. třídy základní školy v 
Tlumačově. Díky nim si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet výtvarné techniky jako je smaltování, 
dekupáž, malování na sklo, tvoření vánoční vazby, zdobení perníkového svícnu a mnoho dalších 
vánočních zajímavostí.  



Pátek 17. prosince 

     Výtvarná výchova v 5.třídě tentokrát hodně voněla…pekly se perníčky. Žáci si zašli do školní 
kuchyňky a rozdělili si práci. Někteří váleli těsto, jiní vykrajovali tvary, další je potírali vejcem, početná 
skupinka louskala ořechy (a zároveň je pojídala), ostatní mazali plechy a hlídali troubu. Kluci všem uvařili 
dobrý čaj a poslední si vzali zodpovědně na starost umývání a úklid. Perníky jim budou vonět ve třídě a 
sní si je poslední letošní den ve škole u stromečku. 

     Šestá třída se 22. 12. 2010 rozloučila s kalendářním rokem řáděním a odpočinkem v zábavním parku 
Galaxie Zlín. 

Sobota 18. prosince 

     V sobotu 18. prosince 2010 proběhl v DDM Sluníčko „Vánoční den otevřených dveří“. Pro všechny 
přítomné byla připravena široká nabídka aktivit. Tvoření s keramickou hlínou, malování a zdobení 
zvonečků z květináčků, točení na kruhu, lisování vánočních přání.  
     V tělocvičně probíhalo cvičení aerobiku a gymnastiky, v zrcadlové místnosti tanec na tanečních 
koberečcích a v klubovně hry, soutěže nebo zdobení perníčků. Také byla po celou dobu otevřena 
„Čajovna“, kde byl mimo připravený program přítomným návštěvníkům nabízen na zahřátí čaj. V 
prostorách budovy KIS modeláři předváděli svůj model železnice, který vytváří ve svém kroužku.  
I když se akce konala těsně před Vánocemi, zúčastnilo se jí kolem 60 účastníků, kterým se věnovali 
vedoucí kroužků.  
     Díky finanční pomoci obce Tlumačov bylo pro všechny připraveno spoustu sladkostí a drobných 
odměn. Akce byla velmi příjemná a velmi se líbila. 

 

A na závěr z vánočního přání starosty: 

     Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, čas je velmi neúprosný a mnozí jsme zjistili, že do Vánoc toho 
času už moc nezbývá. Den se sice ještě zkracuje, a to až do 21. prosince, kdy nastane slunovrat, ale díky 
rozžatým svícím na adventním věnci nám toho světla v našich domovech přibývá s každou adventní 
nedělí. Prožít tuto dobu jako dobu očekávání a nadějí není v dnešní hektické době nijak snadné… 
     …V tuto adventní předvánoční dobu je dobré se zastavit, ohlédnout se, jak jsme prožili tento končící se 
rok. Než zasedneme na Štědrý večer k vánočnímu stolu, odpusťme si navzájem to, co mezi nás staví 
hranice. Každý budeme potřebovat sílu v novém roce, abychom ty problémy, které vyvstanou, dokázali 
moudře a prozíravě řešit… 
     …Pro všechny jsou Vánoce svátky, které mají hluboké kořeny, slaví se od nepaměti a žádný si je 
nechce nechat vzít. Vždyť někoho obdarovat, potěšit, být se svou rodinou, dětmi, rodiči, přáteli, to jsou 
chvíle, na které se nezapomíná. Darovat někomu i ten prostý čas, byť se to zdá být jednoduché, vyžaduje 
široké a otevřené srdce… 
     …I když jsem ve funkci starosty poměrně krátce, věřím, že nově zvolené zastupitelstvo, ale i rada 
obce, bude ctít týmového ducha. Spolupráce je to, co nás posouvá dál, co nám umožňuje řešit problémy a 
požadavky občanů k obecné spokojenosti. Věřím také v dobrou spolupráci celého obecního úřadu a všech 
jeho pracovníků, ti totiž zajišťují, aby se usnesení přijatá radou obce či zastupitelstvem obce změnila ve 
skutečnost a nabyla reálných podob. 
     Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přeji vám poklidný zbytek adventní doby, radostné Vánoce, ať 
každý najdeme pod vánočním stromečkem dárky, které nás nejen potěší, ale díky nimž si budeme opět o 
něco blíž. Do nového roku 2011 vám všem přeji naději, optimismus, ale i pevné zdraví a vše dobré. 
 
                                                                                                                         Ing. Antonín Jonášek, starosta 
obce 
 
 
 
Statistika nezaměstnanosti v Tlumačově k 31. 12. 2010 : 
 
Počet uchazečů: 130 
Míra nezaměstnanosti: 10,53% 
Zlínský kraj: 33 389 uchazečů 
Míra nezaměstnanosti: 10,74 % 
 
 
 
 



 

 
 
Matrika k 31. 12. 2010 
 
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu :    2 486 
Počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu :          28 
Z celkového počtu obyvatel – mužů :                   1 245 
                                                     žen :      1 241 
Z tohoto počtu do 15-ti let :          408 
                            do 60-ti let :       1 514 
                          nad 60    let :          564 
Průměrný věk obyvatelstva :                40,8 let   
Průměrný věk mužů :                 39,6 let 
                          žen :                 42,0 let 
Počet narozených dětí :                          30 
z toho chlapců :  23 
            děvčat   :                7 
Počet zemřelých občanů :           27 
V roce 2010 se přihlásilo k trvalému pobytu :        45 občanů  
V roce 2010 se odhlásilo z trvalého pobytu :                51 občanů 
V rámci obce se přehlásilo :          46 občanů 
 
V roce 2010 byly uzavřeny 4 sňatky – všechny občanské, žádný církevní. 
Z toho 2 sňatky se konaly v obřadní síni v Tlumačově, 2 na jiném vhodném místě. 
 
 
 
Významná životní jubilea : 
 
 
90 let – Vala Jaromír 
91 let – Stašková Olga 
92 let – Ředina Zdeněk – nejstarší žijící občan v Tlumačově 
95 let – Sukaná Marie 
 
 
Zlatou svatbu oslavili : 
 
manželé Miroslav a Danuše Pavlíkovi, Zábraní 
manželé Jan a Blanka Pěrkovi, Machovská 
manželé Rudolf a Marie Šarmanovi, Machovská 
manželé Antonín a Marie Vyoralovi 
manželé Mojmír a Jaroslava Vránovi 
  
 
Na úseku evidence obyvatel bylo řešeno celkem 17 případů návrhů na zrušení údaje o trvalém pobytu. 
Všem návrhům bylo vyhověno, proto byl všem 17 občanům zrušen trvalý pobyt na původní adrese a byla 
jim přidělena úřední adresa dle zákona č. 133/2000 Sb. K žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání. K 
31. 12. 2010 je na úřední adrese přihlášeno celkem 81 občanů. 

Úsek sociální 

K 31.12.2010 je vedeno celkem 10 žádostí o umístění v DPS. 

Oddělení výstavby a majetku 

- úsek stavební 

V r. 2010 pokračovala výstavba odkanalizování obce III. etapa. Provedlo se několik menších akcí, např. 
úpravy přechodů Dolní, Masarykova a nájezd od ZŠ, restaurování pískovcového kříže u ZH v ul. Dolní, 
úpravy místních komunikací ul. U Trojice, ul. Machovská a oprava vjezdu do ŠJ. 

 



- úsek majetku 

Obec spravuje majetek s hodnotou v roce 2010 - 210,872.081,34 Kč. 

Odpadové hospodářství v roce 2010: 

- příjmy od občanů 1,076.313 Kč 
- celkové příjmy 1,294.659 Kč 
- celkové výdaje 1,523.810 Kč 
- poplatek za psa (488) 79.899 Kč 
- nájem ze zahrádek (31) 3.777 Kč 

Bytový fond obce – celkem 49 bytů, žádosti o pronájem bytů - 13. 

 

Oddělení ekonomické 

Obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, byl zpracován rozpočtový výhled na období 2011-2012. V 
rámci aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2010 obec zaměstnala celkem 11 pracovníků na veřejně 
prospěšné práce a využila tak dotace z Úřadu práce. 

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb 

Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu obce tj. sečení a údržba zeleně, kácení stromů, ořezy, výsadba 
stromů a zalévání zeleně, údržba cest a chodníků, údržba nemovitého majetku, strojního zařízení a 
vozového parku, provoz sběrného dvora včetně zpětného odběru. 

V r. 2010 byly podány celkem 2 žádosti o povolení kácení dřevin mimo les. 

V rámci ozdravných a bezpečnostních opatření bylo v loňském roce vykáceno 40 ks dřevin. Nová výsadba 
se uskutečnila v počtu 53 ks stromů. Z toho okrasných 17 ks, plodících 36 ks (skály + ulice Mánesova). 
Dále keře v počtu 34 ks + živý plot v ul. Masarykova. 

Hřbitovní agenda 

K 31.12.2010 je na místním pohřebišti evidováno 493 hrobů, tj. celkem 734 hrobových míst. Z toho je 24 
hrobů (32 hrobových míst) volných (nepronajatých). Na užívání hrobových míst jsou uzavírány nájemní 
smlouvy na dobu určitou – 10 let. Na místním hřbitově je krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena 
tlecí doba v délce 13 let. 

 

Czech POINT 

Počet vydaných ověřených výstupů k 31.12.2010 
katastr nemovitostí - 68 
rejstřík trestů - 73 
registr řidičů - 5 
obchodní rejstřík - 17 
živnostenský rejstřík – 3 

 

V průběhu roku byla vydána čtyři čísla Tlumačovských novinek, které vycházely v nákladu 550 ks. 

 

Na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s městem Otrokovice bylo ve věci přestupkové agendy 
projednáno celkem 26 případů, z toho ve 4 případech udělena pokuta, 21 případů odloženo, jeden 
zastaven, ve věci pozemních komunikací bylo vydáno celkem 19 rozhodnutí. 

 

Odpadové hospodářství : 
 



V roce 2010 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 192,186 tun odpadu 

• Plastové obaly PET – LAHVE                     6,585 t 
• Sklo barevné         13,360 t 
• Sklo bílé         14,780 t 
• Beton          57,720 t 
• Cihly          31,420 t 
• N – odpad           7,958 t 
• Papír a lepenka                     41,134 t 
• Biologicky rozložitelný odpad                  345,500 t 
• Směsný komunální odpad ( svoz )    391,379 t 
• Objemný komunální odpad ( dvůr )    260,120 t 
• Kovy          21,980 t 
• Nápojový karton                                                                                 0,250 t 

 
 

ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící zařízení) 2,594 t, velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky) 
1,544 t, malé spotřebiče (vysavače,žehličky,brusky atd.) 0,941 t 

ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 109 ks, malé elektrospotřebiče (radia, 
videa,PC atd.) 3,790 t  

EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky) 50 ks 

EKOBAT – zpětný odběr malých baterií 80 ks 

Zpětný odběr pneu – likvidace 310 ks 

 

 

Zimní údržba : 

 

Rok : 2010 – 2011 

Spotřeba 24,75 t posypové soli a 3 t posypového písku 

Odpracováno přes 1000 hodin na úklidu sněhu 

Ujeto přes 1000 km mechanizací na úklid sněhu 

 

Stavby zkolaudované v roce 2010 
 

Novostavby: 

Mobilní dům Bürstner p.č.836/4 (Abrahám) 
Stodola na p.č.2082/16 (Skopal) 
 

 

Rekonstrukce a stavební úpravy: 

Parkoviště pro RD č.p.66 na p.č.320/5 (Baďurovi) 
Přístavba dřevníku včetně zděného oplocení (Ševelovi) 
Hospodářská budova u RD č.p. 760 (Brázdilovi) 
Plynovodní a vodovodní přípojka p.č.836/4 (Abrahám) 
Terasa u mobilního domu p.č.836/4 (Abrahám) 
Přípojka plynu k novostavbě RD na p.č.779/3, (Čepičkovi) 
Stavební úpravy RD č.p.420 (Zaoralovi) 
Dřevěný přístřešek a bazén na p.č.836/4 (Abrahám) 
Plechový přístřešek na p.č.836/4 (Abrahám) 
Přípojka NN k novostavbě RD na p.č.782/9, (Barnet, Pálková) 



Přípojka NN k novostavbě RD na p.č.190 (man.Huráňovi) 
Demolice RD č.p.321 (Šarmanovi) 
Rekonstrukce sociálního zařízení v RD č.p.124 (Ing.Válek) 
Komín v RD č.p.322 (Trčalová) 
Demolice RD č.p.185 (Kouřil) 
Přístavba garáže a stavební úpravy RD č.p.732 (Hruškovi) 
Úprava stávajícího rozvodu plynu pro byt č.1 v BD č.p.770 (Vlčkovi) 
Stavební úpravy RD č.p.626 (Doležel) 
Plynoinstalace bytu č.6 v BD U Trojice č.p.770 (Graclíková) 
 
Investor - cizí subjekt: 
Přístavba skladu náhradních dílů fi ADIMA Brázdil s.r.o. Skály (ADIMA Brázdil s.r.o. Skály) 
Fotovoltaická elektrárna 1200 kW Tlumačov (FVE 20 s.r.o. Brno) 
Stavební úpravy objektu na p.č.st.929, areál farmy Tlumačov (manž. Mostýnovi) 
Prodloužení STL řádu od regulační stanice plynu k objektu č.p.602 Skály - Peškov (Plemenářské služby 
Otrokovice a.s.) 
Betonový sloup venkovního vedení NN u BD č.p.576 (E.ON) 
Demolice průmyslového objektu č.p.396 (fi Stodůlka) 
Odstranění lisu CP 630 (Metalšrot Tlumačov a.s.) 
Rek.a příst.výr.areálu Tlumačov - Odstr.provoz.objektů st.357 a st1191 (Navláčil s.r.o. Zlín) 
 
 

Investor - Obec Tlumačov: 

Úpravy přechodů ul. Dolní, Masarykova a nájezd od ZŠ    112 tis.Kč 
Restaurování pískovcového kříže u ZH, ul. Dolní       72 tis.Kč  
Úpravy místní komunikace v ul. U Trojice      239 tis.Kč 
Úpravy místní komunikace v ul. Machovská II     130 tis.Kč 
Oprava vjezdu do školní jídelny         81 tis.Kč 
           
 
Evidence budov : 
 

- s číslem popisným 832 
- s číslem evidenčním      4 
- rozestavěné    17 
- bez čísla popisného 314 
 

 
 
 
 

Základní škola Tlumačov 
 
     Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu 205 žáků (při plánované kapacitě 600 žáků). Nepříliš 
dobrým zjištěním je zahájený trend poklesu počtu žáků školy, konkrétně v tomto školním roce o 4 žáky. 
 
S vyznamenáním prospělo na I. stupni celkem 87 žáků, na II. stupni 29 žáků, neprospěli pouze 2 žáci z II. 
stupně. 
 
Průměrná absence žáků na I. stupni je 87 zameškaných hodin/školní rok 
Průměrná absence žáků na II. stupni je 131 zameškaných hodin/školní rok  
 
      
      Požadavek rodičů o umístění žáků do školní družiny byl plně uspokojen a odpovídá reálné kapacitě 
školní družiny. Do budoucna se očekává mírné zvýšení zájmu o umístění dětí ve ŠD vzhledem ke 
skutečnosti, že rodiče stále více očekávají od školy celodenní servis péče o své děti. 
 
     Školní jídelna při ZŠ v tomto školním roce připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov – 54 dětí + 
obslužný personál 6 osob, ve stejném režimu pokračovala i spolupráce se speciální MŠ Klubíčko – 30 dětí 
+ 6 dospělých.  
     Celkově tedy školní jídelna v současné době připravuje : 
     80 – 90 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ 
     20 – 30 obědů pro zaměstnance školy 



     160 – 170 obědů pro žáky základní školy 
     70 – 80 obědů pro cizí strávníky (DPS, Obecní úřad, důchodci a další strávníci) 
 
     Počet cizích strávníků mírně oproti minulému škol. roku poklesl. Školní jídelna je kapacitně plánována 
na 300 – 350 jídel. 
      
     Bohužel ani v průběhu škol. roku 2009/2010 nedošlo ke zlepšení využitelnosti nově zřízeného školního 
hřiště. Největší podíl sportovních aktivit v nadstandardních podmínkách venkovního hřiště měla bohužel 
jenom škola. Nepodařilo se přilákat nové uživatele hřiště, přestože došlo k výraznému zlepšení podmínek 
pronájmu – symbolická cena pronájmu – 80 Kč/hod. 
 
     V posledním období se podařilo zkvalitnit i zázemí v prostorách školní tělocvičny. V částech za 
brankami jsou umístěny zátěžové koberce, které zlepšily podmínky pro sálovou kopanou i házenou. 
Tělocvična dnes nabízí minimálně standardní podmínky pro různé sportovní a pohybové aktivity.  
     Orientace školy na zdravější životní styl a více sportovněji zaměřenou výuku přináší některé dílčí 
úspěchy a příznivé výsledky : 
 

- 2. místo v okresním finále ORIONCUPU ve florbalu – chlapci 
- 1. místo v „Atletickém čtyřboji družstev“ o pohár starosty města Otrokovic – kategorie starší žáci 
- 1. místo v „OFL – Otrokovická florbalová liga“ – starší chlapci 
- 2. místo florbalový turnaj SOŠ Otrokovice – starší chlapci 
- 1. místo – okrskové kolo – basketbal – straší chlapci 
- účast v okrskových kolech soutěží v halové kopané, odbíjené, vybíjené apod. 
- účast v celostátním kole cyklistické soutěže v obou kategoriích 

 
 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 
I. stupeň : 
 

- „Dětská policie“- dopravně preventivní program pro žáky 4. ročníku 
- dopravní výchova – Otrokovické dopravní hřiště – žáci 4. ročníku 
- výroba dekoračních předmětů na Výstavu ČSZ – téma ovoce a zelenina 
- výchovný koncert - cimbálová muzika Réva 
- zdobení vánočních stromků, pečení vánočního cukroví, výroba dárků pro žáky MŠ, výroba 

betlému, společné koledování se žáky MŠ a spec. MŠ Klubíčko 
- Mikulášská nadílka 
- Vánoční jarmark – ukázka prací žáků 
- Vánoční a Velikonoční dílny ve spolupráci s DDM Sluníčko 
- projekt „Vesmír“ – 5. třída 
- projekt „Haloween“ pro žáky I. stupně 
- Den otevřených dveří pro oba stupně – březen 2010 
- „Renagáti“ – vzdělávací program 4. a 5. ročník 
- matematická soutěž „Matematický klokan“ 
- Den Salvátora – 4. a 5. ročník 
- Den Země – duben 2010 
- kulturní pásmo při příležitosti Dne matek 
- škola v přírodě – hotel Zubříč 
- oslava Dne dětí – centrum Galaxie Zlín – I. stupeň 
- projekt „Dopis – pouto mezi lidmi“ – 1. – 5. ročník 
- akce z preventivního programu školy „Canisterapie a Hasík“ 
- návštěvy divadelních představení, koncertů apod. 

 
 
II. stupeň 
 

- vánoční turnaj v odbíjené smíšených družstev – II. stupeň 
- Dalešice – vodní elektrárna, Dukovany – exkurze II. stupeň 
- návštěva obrazů Andy Warhola – muzeum Kroměříž 
- Den země – projekt globální problémy lidstva 
- soutěž „Poznej a chraň“ – přírodovědná soutěž 
- účast v soutěži „Matematický klokan“ 
- recitační soutěž žáků (postup do okrskového a okresního kola) 
- velikonoční a vánoční dílny ve spolupráci s DDM Sluníčko 
- krajská literární soutěž 
- pěvecko-recitační pásmo při příležitosti Dne matek 
- soutěž České pošty v psaní dopisů 
- ekologická olympiáda 



- testování studijních předpokladů žáků 6. a 9. ročníku (SCIO, CERMAT) 
- přírodovědná soutěž „Přírodovědecký klokan“ 
- oslava dne dětí „Za kulturou do Jablka“ 
- příprava žáků do soutěže „Mladý zahrádkář“ 
- pěvecká soutěž „Otrokovická notečka“ 
- soutěž ve sběru papíru 
- pravidelná účast žáků 9. ročníku na divadelních představeních (Městské divadlo Zlín) 
- exkurze ČOV, Vodárna Skály, hvězdárna Brno 
- školní výlety a exkurze (Pustevny, Olomouc – sv. Kopeček…) 

 
     V následujícím školním roce 2010/2011 je v plánu rozsáhlá modernizace energetické funkčnosti 
objektu školy v rámci projektu „Zelená úsporám“: 
 

- dokončení výměny oken v celém objektu školy 
- následující etapy rekonstrukce střešní krytiny v části přístavby 
- zateplení venkovního pláště objektu školy 
- výměna vstupních dveří 
- dokončení venkovního sportoviště pro atletické disciplíny 
- zbudování školního pozemku a školní zahrady, včetně relaxačního prostoru pro výuku a aktivity 

ŠD 
- rekonstrukce zdravoinstalace v objektu staré budovy – I. stupeň 

 
 

KIS Tlumačov 
 
 

LEDEN 

kultura 

       Vánoční besídka ZUŠ Otrokovice  
       Výstava DDM Sluníčko – Podmořský svět 
  
      Tlumačovský košt pálenek  

ÚNOR 

vzdělávání 

Jak se úspěšně připravit k výběr. řízení do nového zaměstnání      

BŘEZEN  

kultura 

       Posezení s cimbálovou muzikou a košt vína   
       Zájezd do divadla UH- Harold a Maude    
       Návštěva knihovny – 7. třída ZŠ Tlumačov  
       Noc s Andersenem  
     

ostatní 

Tlumačovské novinky 

Setkání starostů obcí a knihovníků Zlínského kraje, Zlín– vedoucí KIS a kult. pracovnice 

DUBEN 

Kultura 

       Jarní besídka – ZUŠ Otrokovice     
       Oslavme Den Země      
       Stavění májky 
        

 Vzdělávání 



       PC kurz: Základy WORDU     
Beseda s právníkem 

ostatní 

       Schůzka pracovníků IC Zlínského kraje, Holešov - vedoucí KIS, kult. pracovnice 
Seminář kronikářů – Zlín, archiv Klečůvka – kronikářka a vedoucí KIS  

 

KVĚTEN 

kultura 

Krakov, Vělička – dvoudenní zájezd  

vzdělávání 

PC kurz: Základy Excelu  

 

ČERVEN 

kultura 

       Červnová hanácká slavnost     
       Pasování prvňáčků (knihovna)     
       Kácení májky       
 

vzdělávání 

S básníkem v báglu-přednáška knihovna  

ostatní 

Vydání Tlumačovských novinek      

 

ČERVENEC 

kultura 

Soutěžní odpoledne aneb Hurá, jsou prázdniny  

 

SRPEN 

kultura 

Koncert souboru Musica da chies 

 

ZÁŘÍ 

kultura 

       Posezení s písničkou – Návraty     
       Noční pohádkový park  

     

vzdělávání 

PC kurz: WORD pro mírně pokročilé   



ostatní 

        Vydání Tlumačovských novinek    
        Hry seniorů MJH 

 

ŘÍJEN 

kultura 

       Večerní lampiónová prohlídka ZOO Lešná   
       Zájezd do divadla Brno      
       Bazárek dětského podzimního oblečení    
       Týden knihoven     
    

LISTOPAD 

kultura 

       Martinské hody       
       Výstava dřevěných plastik Jakubčík    
       Slavnostní rozsvícení vánočního stromku   

 

vzdělávání 

       PC kurz – Excel pro mírně pokročilé       
      Požadavky zaměstnavatelů na práci s PC 
 

ostatní 

       Zhotovení pexesa pro MJH 
       Schůzka pracovníků IC Zlínského kraje, Zlín - vedoucí KIS, hospodářka 
 

PROSINEC 

kultura 

       Posezení s písničkou - Návraty     
       Vánoční besídka ZUŠ Otrokovice    
       Vánoční vazby       

 

vzdělávání 

        Veselý kurz kreslení s Adolfem Dudkem 

ostatní 

Vydání Tlumačovských novinek                                                     

 

     Kulturní a informační středisko během roku 2010 nabízelo občanům Tlumačova i okolních obcí 
širokou škálu kulturního vyžití a vzdělávání. 

     Informační centrum nabízí služby  - veřejný internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou vazbu 
dokumentů, prodej propagačních materiálů Tlumačova i okolních obcí, laminování dokumentů.  

     V oblasti vzdělávání pokračovala spolupráce s firmou Profima, která poskytla odborné přednášky pro 
žáky 9. tříd a veřejnost. Počítačová škola Altix Zlín prostřednictvím svých lektorů vyučovala zájemce o 
programy na PC. Zájem o kurzy stagnuje. Byly odučeny počítačové kurzy: základy Word a Excel a Word 



a Excel pro mírně pokročilé. Mezi vzdělávací aktivity lze zahrnout i akci „Den Země“. Již třetím rokem 
učíme žáky ZŠ a děti z MŠ hravou formou ekologickému cítění. Kurz anglického jazyka pro mírně 
pokročilé pokračoval i v roce 2010.  

     Základní umělecká škola Otrokovice pokračuje v prostorách KIS s výuku hry na hudební nástroje i 
zpěvu. Počet dětí se od minulého roku nezměnil. 

     Mateřské centrum Housata fungovalo po celý rok 2010, od října s novou vedoucí. Počet maminek díky 
ní stoupl na průměr 5. Maminky se scházejí v úterý dopoledne a ve čtvrtek odpoledne.  Každé pondělí 
probíhá relaxační cvičení tajči.  

     Do knihovny, která je umístěna v I. patře budovy byly v roce 2010 zakoupeny knihy za 40 tisíc korun. 
V roce 2010 navštívilo knihovnu 2 824 občanů, z toho 198 použilo veřejný internet. Vypůjčeno bylo 223 
naučné a 2 226 krásné literatury pro dospělé. Dětské naučné literatury bylo vypůjčeno 92 a beletrie 295 ks 
knih. Počet titulů docházejících periodik je 6.   Ročně bylo zapůjčeno 434 časopisů. Knihovna uspořádala 
8 besed, které navštívilo 179 občanů a žáků ZŠ Tlumačov.  

     V současné době nabízí knihovna čtenářům 6 148 kusů knih. Dvakrát ročně je knižní fond obohacován 
o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. Koncem roku 2010 došlo k většímu 
vyřazení poškozených a nepoužívaných knih. I v roce 2011 se bude doplňovat fond novými zakoupenými 
knihami a pořádat zajímavé besedy. 

     Sály v přízemí budovy jsou využívány mimo přednášky a besedy i k výstavám. Hojně jsou 
navštěvována vystoupení skupiny Návraty. V roce 2010 proběhly tradiční kulturní akce jako „Martinské 
hody“, „Rozsvícení vánočního stromku“, stavění a kácení májky, „Posezení s cimbálovou muzikou 
s koštem vína“ a „Noční pohádkový park“ pro děti. Uskutečnil se dvoudenní zájezd do Krakova a 
Věličky. Dvakrát jsme vyjeli za kulturou a to do Uherského Hradiště (div. hra Harold a Maude ) a do 
divadla v Brně (Veselé paničky Windorské).  V měsíci červenci zorganizovalo KIS akci „Sportovní 
odpoledne aneb Hurá, jsou prázdniny“, na kterou byli pozváni občané z družební obce Ďanová na 
Slovensku. Akce měla velký ohlas a úspěch. 

     Mimo hlavní činnost KIS v roce 2010 zajistilo renovaci parket, výměnu vstupních dveří a dlažby ve 
vestibulu v Klubu obce Zábraní. Do klubového zařízení byla také zakoupena nová myčka na nádobí a 
mikrovlnná trouba.  

     Během roku byla vydána 4 čísla TN a redakční rada měla 8 jednání. Snahou redakční rady je udržet 
kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění a životě v obci. Tři čísla TN vyšla 
v rozsahu 16-ti stran, čtvrté číslo bylo rozšířené a mělo 20 stran. TN vycházely v nákladu 550 ks. Od 
měsíce září došlo, z důvodu úmrtí členky redakční rady, k doplnění redakce. V měsíci listopadu, po 
komunálních volbách, byla jmenována celá nová redakční rada.  

     KIS často spolupracuje se správcem web stránek obce, v roce 2010 jsme společně pracovali na 
drobných změnách. 

     O tlumačovské kroje se stará kulturní pracovnice za odborné asistence členky Historického spolku 
Tlumačov. V roce 2010 byl z iniciativy KIS zhotoven „pracovní“ dámský i pánský tlumačovský kroj. 
Kroje jsou určeny zejména k zapůjčení pro občany Tlumačova pro osobní účely. 

     Historie Tlumačova je nepřetržitě zaznamenávána do kroniky kronikářkou obce. Jsou i archivovány 
fotografie z dění v obci, novinové články o Tlumačově a plakáty na akce. V měsíci září byla, z důvodu 
úmrtí kronikářky, jmenována nová kronikářka.  

V roce 2010 nedošlo k žádným personálním změnám. 

 

Knihovna 
     V současné době nabízí knihovna čtenářům 6 184 kusů knih.  

Kategorie knih pro dospělé : 

     Všeobecnosti, filosofie, psychologie, logika, etika, vědecký ateismus, společenské vědy, politika a 
politické vědy, stát a právo, právní věda, veřejná správa, pedagogická školství, výchova, osvěta, 



společenský život, etnografie, národopis, matematika, přírodní vědy, astronomie, geodézie, fyzika, 
chemie, geologické vědy, paleontologie, biologie, botanika, zoologie, lékařství, zdravotnictví, technika, 
zemědělství, domácí hospodářství, technika organizace a řízení, umění, fotografie, tělesná výchova, sport, 
jazykověda, krásná literatura, vlastivěda, zeměpis, cestopisy, životopisy, dějiny, dějepis, dějiny 2. světová 
válka, dějiny ČR. 

Kategorie knih pro děti : 

     Společenské vědy, přírodní vědy, matematika, astronomie, fyzika, chemie, paleontologie, botanika, 
zoologie, technika, lékařství, zdravotnictví, zemědělství, umělecký průmysl, fotografie, tělesná výchova, 
sport, jazykověda, krásná literatura, zeměpis, cestopisy, životopisy, dějiny, všeobecnosti, encyklopedie. 

     V knihovně je možno zapůjčit časopisy Mateřídouška, Čtyřlístek, Dívka, Květy, Naše krásná zahrada, 
Vlasta, Sluníčko. 

     Pro návštěvníky s malými dětmi je připraven dětský koutek, kde se děti můžou zabavit s připravenými 
hračkami, knihami či omalovánkami a rodiče si mohou v klidu vybrat knihu. 

Služby v knihovně : 

     Výpůjční služby, prodlužování výpůjček, veřejný internet, informační materiály, zapůjčení časopisu 
Computer. Cena veřejného internetu je: hodina zdarma, další půlhodina10,- Kč a každých 15 minut 5,- Kč. 

 

SDH  TLUMAČOV   
K 31.12.2010 má  členská základna celkem …………….40 členů 

                                                   z toho mládež …………..5 členů 

                                                             dospělí ………….35 členů 

V současné době funguje ještě kroužek mladých hasičů, většinou předškolního věku, kteří se učí základům 
hasičiny pod vedením Milana Žáka a Štefana Hrtúse. 
 

Výbor SDH pracoval ve složení: 

Jan Šnajdr – starosta 
Václav Machovský – velitel 
Jaroslav Němec - kronikář 
Otto Šnajdr – pokladník 
Milan Žák – vedoucí mládeže 
Vladimír Šnajdr – revizní a kontrolní komise 
členové výboru: Zdeněk Minařík, Štefan Hrtús, Josef Zlatuška, Michal Malár 
 
Výbor se ke svému jednání v průběhu roku sešel 4krát, členských schůzí bylo 23. 

     Zásahová jednotka působila v počtu 14 členů. K 1. červenci byl odvolán velitel jednotky Roman 
Šnajdar, novým velitelem jednotky byl jmenován Otto Šnajdr st., zástupcem velitele Michal Šnajdr. 

     V loňském roce  bohužel nereprezentovalo žádné družstvo v požárním sportu. Hlavním důvodem byla 
nemožnost přípravy z důvodu rozsáhlých záplav v měsících květen a červen. 

     Z tohoto důvodu se taky neuskutečnila tradiční noční soutěž, protože fotbalové hřiště nebylo pro 
pořádání soutěže způsobilé. 

     V roce 2010 byly zahájeny přípravou na oslavy 125. výročí založení sboru. Na toto výročí se SDH 
rozhodl pořídit historický prapor, který za přispění dotace OÚ Tlumačov vyrobili ve firmě K. K. Řemesla,  
s. r. o. Březolupy. 

     V dubnu byl uspořádán jako každoročně sběr kovového odpadu. 

     V květnu se členové SDH podíleli ve spolupráci s KIS Tlumačov na stavění a kácení májky. 



     V červnu na Dětském dnu našim dětem předvedli v parku u Sokolovny hasičskou techniku. 

     Od 17. května do 16 .června se jednotka i členové sboru podíleli na odstraňování následků povodně, 
která zasáhla naši obec. 

      17.července proběhly  oslavy 125. výročí založení sboru. I přes letní dovolené byla účast velmi dobrá. 
Při příležitosti oslav založení SDH  vysvětil prapor páter Stanislav Jonášek, rodák z Tlumačova. Po 
vysvěcení byla slavnostní schůze v restauraci u Černého koně, kde členové a starosta obce byli oceněni 
plaketami a medailemi za vykonanou práci ve sboru. Po ukončení schůze a obědě pokračovala akce na 
zbrojnici, kde byla výstava historické a současné techniky. V klubovně byla výstava dokumentů, kronik a 
fotografií z historie sboru, kterou přichystal kronikář Jaroslav Němec. V družné a přátelské atmosféře se  
oslavovalo až do pozdních nočních hodin. 

      V září uspořádali na hasičské zbrojnici Den otevřených dveří spojený s náborem mladých hasičů, v 
listopadu se pořádala tradiční Martinská zábava, ve spolupráci s KIS Tlumačov se členové SDH podíleli 
na slavnostním rozsvícení vánočního stromku. 

     V měsíci listopadu bylo provedeno zazimování techniky a do opravy byla dána stříkačka PPS 12, která 
při povodních dosloužila. Oprava byla hrazena z dotace Zlínského kraje. Mimo již zmíněné akce členové 
zajišťovali požární dozor na tanečních zábavách a plese v naší obci. 

     Zásahová jednotka v roce 2010 zasahovala u 11 mimořádných událostí. 

     Ve všech případech byl dodržen stanovený limit pro výjezd, který je pro JPO 10 minut a nelehké úkoly 
spojené se zásahem úspěšně zvládli. 

     Činnost sboru byla v roce 2010 bohatá a náročná a stála hodně sil a času, to vše na úkor rodin a 
ostatních zájmů a koníčků. 

 

 

VÝJEZDY   JSDH   TLUMAČOV  -  2010 

9.1. – spadlé větve – silnice směr Záhlinice 
 
26.3. – požár ubytovny – Tečovice 
 
17.5. – 16.6. – povodeň – Tlumačov 
 
11.6. – požár trávy – Tlumačov – Slivotín 
 
13.6. – spadlý strom – Tlumačov ulice Sportovní 
 
10.7. – požár trávy – železniční trať směr Hulín 
 
10.9. – požár výrobní haly – Otrokovice 
 
18.9. – námětové cvičení – loděnice Otrokovice 
 
6.10. – námětové cvičení –  železniční nehoda Tlumačov  
 
20.12. – požár masny – Kvasice 
 
22.12. – požár pergoly - Tlumačov 

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  UDÁLOSTO STI ROKU 
2010  -  ČESKO 



Český rok 2010 byl ve znamení dvojek  - dvoje volby, dvě velké povodně, jedna dvojnásobná 
olympijská vítězka a dva velké politické odchody – to byl rok 2010 v České republice. 

LEDEN 

Janotův úsporný balíček : snížily se sociální dávky, zvýšily spotřební daně z benzinu, nafty, cigaret a 
alkoholu. Ústavním činitelům se snížil plat o 4%.   

ÚNOR 

Nejvyšší správní soud rozpustil krajně pravicovou Dělnickou stranu. Po potvrzujícím verdiktu Ústavního 
soudu přestala existovat. 

BŘEZEN 

Prahu navštívil britský princ Charles s chotí Camillou a na Moravu si zajel prohlédnout ekologickou 
vesnici. 
Deník Blesk zveřejnil výroky předsedy ODS Mirka Topolánka o Židech, církvích a homosexuálech (když 
si vyprávěl s redaktory časopisu, pustil se do úvah, zda uhne dřív Žid Fišer nebo homosexuál Slamečka). 
Topolánek odstoupil z Jihomoravské kandidátky do sněmovních voleb, rozvedl se a vzal si matku svého 
dvouletého syna a vrátil se k podnikání. 

DUBEN  

Americký president Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv podepsali na Pražském hradě 
novou smlouvu o omezení jaderných arzenálů. 
Předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal Jaroslav Zavadil. 
Pražský arcibiskup primas český Dominik Duka se oficiálně ujal svého úřadu. Na významném postu  
vystřídal uznávanou osobnost kardinála Miloslava Vlka. 

KVĚTEN 

Ve volbách do poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD (56 mandátů) před ODS (53), TOP 09 (41), KSČM 
(26) a stranou Věci veřejné (24). Ve volbách do sněmovny sice vyhrála ČSSD, ale neměla s kým složit 
vládu. Krátce po oznámení výsledků rezignoval lídr vítězné strany Jiří Paroubek. 
V Brně zemřel veřejný ochránce práv Otakar Motejl (77 let). 
Povodně na Moravě si vyžádaly 1 lidský život. 
Skončil sedmnáctiletý spor o katedrálu svatého Víta, prezident Klaus a arcibiskup pražský Duka se 
dohodli na její společné správě. 

ČERVEN 

Prezident Klaus jmenoval premiérem Petra Nečase. Ten byl i na kongresu ODS zvolen i předsedou strany. 
Předsedkyní sněmovny se 114 nováčky se stala Miroslava Němcová. 
Přívalové deště mohutně zasáhly severní Čechy. Povodně si vyžádaly 5 lidských životů.  
 

ČERVENEC 

Prezident Klaus jmenoval vládu složenou z ODS, TOP 09 a VV.   
Novela protikuřáckého zákona zavedla označování restaurací za kuřácké a nekuřácké. 
V Praze 6 se propadl rozestavěný tunel Blanka. 
 

SRPEN 

Vláda avizuje vyrovnaný rozpočet v roce 2016, důchodovou reformu v roce 2012, snížení prostoru pro 
korupci ve státních úřadech. 
Záplavy na Liberecku a Děčínsku si vyžádaly 5 obětí, škody dosáhly několika miliard korun. 
 



ZÁŘÍ 

Novým ombudsmanem byl zvolen bývalý ústavní soudce Pavel Varvařovský. 
Lékařské odbory naplno spustily kampaň Děkujeme, odcházíme. K výzvě se připojilo 4200 nemocničních 
lékařů. Kampaň „Děkujeme, odcházíme“ byla iniciována kvůli nesplnění požadavků ze stran lékařů, 
jejichž hlavním bodem bylo zvýšení platů až na trojnásobek průměrné mzdy v ČR. 
Proti snižování platů ve státní a veřejné správě demonstrovalo v Praze na 40 000 odborářů. 
 

ŘÍJEN 

V komunálních volbách zvítězili nezávislí. Druhá ČSSD zvítězila ve 13 statutárních městech z 24. Ve 
druhém kole senátních voleb ČSSD ovládla většinu senátu. 
Za loňský žhářský útok na domek Romů ve Vítkově uložil Krajský soud v Ostravě výjimečné tresty, 22 a 
20 let. Požár poranil 3 lidi, nejvážněji dvouletou Natalii. 
Ostrý test státních maturit - z 1225 středních škol třetina neuspěla. 
V pražské Troji  se ztratila 9letá Anna Janatková. Pátrání je zatím neúspěšné. 
 

LISTOPAD 

Zemřel psychiatr a sexuolog Miroslav Plzák. 
Představitelé pražské ODS  a ČSSD se dohodli na koaliční smlouvě, primátorem se stal Bohuslav 
Svoboda. 
Sněmovna projednala úsporné zákony ke snížení výdajů rozpočtu v příštím roce ve stavu legislativní 
nouze. Od ledna tak chce vláda ušetřit 35 miliard korun. 

 

PROSINEC 

Na post ministra životního prostředí rezignoval po úplatkářské aféře místopředseda ODS Pavel Drobil. 
Vláda ustála 21. prosince hlasování o nedůvěře. 
Rezignoval policejní prezident Oldřich Martinů. 
Končí nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, nahradí ji Pavel Zeman. 
 
 
     Rok 2010 byl pro záchranáře v kraji plný rekordů, bohužel i těch smutných. Záchranáři ve Zlínském 
kraji měli rekordní počet výjezdů i zásahů a zároveň zachránili rekordní počet lidí. Bohužel padaly i 
smutné rekordy, a to v počtu úmrtí při požárech. Za loňský rok mají za sebou záchranáři 7142 zásahů, což 
je téměř o 2000 více než v roce 2009. V roce 2010 se zvýšil i počet požárů. Prvenství drží Zlínsko, kde 
hořelo ve 218 případech. K nejničivějším požárům loňského roku patří vyhořelá hala plastových výrobků 
ve Zdounkách na Kroměřížsku a požár linky na výrobu chemikálie v Otrokovicích, kde škoda dosáhla 20 
milionů korun. 
     Tragicky či vlastní rukou zemřelo v roce 2010 118 lidí, znaménko minus nedostaly ani dopravní 
nehody, celkem jich bylo v kraji 874. 
 
     Česká ekonomika má za sebou poměrně úspěšný rok, podle odhadů rostla o 2,2 %, což není špatné, 
protože v roce 2009 jsme totiž padali o 4,1 %. 
     Nezaměstnanost vrcholila letos v únoru, kdy bez práce bylo 580 tisíc lidí. Od té doby číslo mírně klesá, 
i nadále je však mezi nezaměstnanými každý desátý Čech v aktivním věku. 
     Před květnovými volbami nás ale šokovala složenka na uhrazení státního dluhu 121 000 korun za 
každého občana, kterou poslal Miroslav Kalousek. Ten se v létě stal znovu ministrem financí a začal 
provádět škrty. Už za letošek se lidem o polovinu sníží příspěvek státu na stavební spoření. Série škrtů 
ušetří v příštím roce zhruba 40 miliard korun, ovšem i tak budeme v minusu 132 miliard korun. Celková 
výše dluhů dosáhne skoro 1,5 bilionu korun a každý Čech bude v příštím roce pomyslně dlužit 147 000 
Kč. Jen na úrocích za staré dluhy zaplatíme 72,4 miliardy korun.  
 
     Ale jsme čím dál bohatší. Aktuálně bereme každý měsíc 23 665 Kč, ale na vlastní kůži to pozná jen 
třetina Čechů, zbytek na tento průměr nedosáhne… 
 

 



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  UDÁLOSTO STI ROKU 
2010  -  ZAHRANIČÍ 

 

LEDEN 

Haiti postihlo ničivé zemětřesení, vyžádalo si na 230 000 obětí, milion lidí přišlo o střechu nad hlavou. 
V zemi řádí epidemie cholery. 

 

BŘEZEN 

Papež Benedikt XVI. vydal pastýřský list, ve kterém pokáral biskupy za zneužívání dětí katolickými 
kněžími v minulosti. Omluvil se obětem v Irsku, Rakousku a Německu. 
Ve Žlutém moři byla potopena jihokorejská korveta se 104 muži na palubě, z nichž 46 potopení nepřežilo. 
Mezinárodní komise oznámila, že katastrofu způsobilo torpédo KLDR. 
Teroristé tvrdě udeřili v moskevském metru. Nálože odpálily dvě sebevražedné atentátnice. Výbuchy 
zabily 39 lidí 
 
 
DUBEN 
 
Prezidenti USA a Ruska podepsali na Pražském hradě smlouvu o omezení počtu strategických útočných 
zbraní. Moskva si vyhradila právo od smlouvy odstoupit, pokud se bude cítit ohrožena americkým 
protiraketovým štítem. 
V mexickém zálivu explodovala ropná plošina. Zahynulo 11 dělníků. Ropa zdevastovala 650 kilometrů 
pobřeží USA a způsobila škody přes 50 miliard dolarů. Spojené státy čelily největší ekologické katastrofě 
v novodobé historii. Unikající ropu z potopené ropné plošiny se podařilo po několika neúspěšných 
pokusech zastavit až po 4 měsících. 
Islandská sopka zastavila leteckou dopravu. Islandská sopka Eyjafjallajökull výrazně zintenzívnila 
sopečnou činnost a způsobila tak kolaps v letecké dopravě. Kvůli oblaku sopečného popela bylo na 
několik dnů prakticky uzavřeno nebe nad celou Evropou. Turistický ruch přišel o 2,3 miliardy dolarů. 
Elita Polska - všech 96 lidí včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky umírá 26. 
dubna na palubě při letecké havárii na letišti u ruského Smolenska. Delegace mířila na vzpomínkové akce 
k 70. výročí katyňského masakru. 
 

ČERVENEC 

V Duitsburgu v Německu při Liveparade ušlapal dav 21 lidí v úzkém tunelu. Dále bylo přes 500 
zraněných. 

 

SRPEN 

Příběh skupiny 33 horníků, kteří přežili v zasypaném chilském dole 70 dní, se stal ostře sledovaným po 
celém světě. Unikátní operaci na jejich záchranu, kterou předvedli chilští záchranáři, dějiny hornictví 
nepamatují. Zavalení muži se dostali z hloubky 625 metrů nově vyhloubenou šachtou ve speciálně 
upravené kapsli. Z horníků se stali národní hrdinové, ale se slávou a traumaty se mnozí z nich stále 
vypořádávají. 
Střelec v Bratislavě zabil 7 lidí. Poté, co ho postřelila policie, spáchal sebevraždu. 
 

LISTOPAD 

Červený kal z hliníkárny zabil 9 lidí a dalších 150 zranil v okolí maďarského Kolontáru. Jedovatá látka 
kontaminovala půdu o rozloze 40 kilometrů čtverečních a zamořila oblast. 



 

Počasí ve světě v roce 2010 
     Rok 2010 začal vlnou sněhových bouří na severní polokouli. Léto přineslo vlny vražedných veder do 
Indie a Číny. V Rusku v srpnu zemřelo minimálně 15 000 lidí v souvislosti s nadměrnými teplotami a 
rozsáhlými požáry. Naopak tisíce lidí zahynuly v Pákistánu, který se ocitl pod vodou, stejně jako další 
země. Bez domova se ocitly miliony lidí. To byl klimatický rok 2010. Naposled udeřilo běsnící počasí na 
Austrálii, která prožila největší povodně za posledních 40 let. 
     Severní polokoule zažila dokonce nejteplejší rok od doby měření (o 0,73°C). Rok 2010 překonal 
dosavadní rekord v teplotě zemského povrchu z roku 2005. 
     Záznamy srážek pak jasně dokazují, že globálně byl rok 2010 také nejdeštivějším od roku 1900.  
     Nejteplejší rok za posledních 130 let se projevil rekordním táním ledovců v Arktidě. V Grónsku roztála 
největší plocha ledovců od začátku měření (od roku 1979). V Grónsku byly letní teploty o 3°C vyšší, než 
je dlouhodobý průměr. 

 

 

 
 


