
 

 

    ROK 2011 

 
Jaké změny nás čekají v roce 2011? 

 

     S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se 

prakticky každého. 

 

PLATY 

    Od ledna se zásadně změnilo odměňování více než půl milionu lidí placených z veřejných rozpočtů. 

Vláda pošle na jejich platy o 10 % méně než doposud. Plošně ale klesly platy jen policistům, hasičům a 

dalším příslušníkům ozbrojených složek. U ostatních profesí začne platit tzv. pásmové odměňování, 

kdy výše platu přestane být přímo vázána na délku praxe. 

     Pro lékaře se dvěma atestacemi, náměstky ministrů a všechny zaměstnance státu zařazené do 13. 

nebo vyšší platové třídy přestanou být závazné tabulkové platy a s vedením si mohou domluvit 

smluvní plat v jakékoliv výši. 

     Jako jediní dostanou přidáno učitelé. Nejvíce – až o tisícikoruny měsíčně – stoupnou tabulkové 

platy mladým kvalifikovaným učitelům. A až o 7 tisíc měsíčně si polepší učitelky s bakalářským titulem  

v mateřských školách. 

     Platy všech ústavních činitelů klesnou o pět procent. 

 

     Od ledna se zvýší starobní důchod o 371,- Kč měsíčně.  

     Průměrný důchod v ČR v červnu 2010 dosahoval 10 075 Kč. Jelikož průměrná hrubá mzda za druhé 

čtvrtletí roku 2010 činila 23 513 Kč, průměrný důchod dosahuje 42,85 % průměrné hrubé mzdy.  

 



 

 

BYDLENÍ 

     Ve většině nájemních bytů končí regulované nájemné. Změna se týká 450 tisíců domácností, což je 

60% těch, co bydlí v obecních bytech nebo u soukromého majitele za doposud státem regulovaný 

nájem. Kolik budou od ledna za byt platit si nájemníci musí domluvit s majitelem. Pokud se 

nedohodnou, bude o jejich sporu rozhodovat soud. Nájmy se mohou zvýšit v řádech tisícikorun 

měsíčně. 

 

CENY ENERGIÍ 

     Plyn podraží těm, kteří odebírají od společnosti RWE, a to o 2%. Společnost E.ON, která dodává 

plyn na jihu Čech, naopak ceny o 4,7% sníží. 

     Domácnostem od ledna zdraží elektřina v průměru o 4,6%. 

     Od ledna zdraží i voda. V některých případech o jednotky procent, ale někde až o třetinu. 

     Po desítkách let se mění pravidla pro čištění komínů. Přibývá povinnost nechat si jednou za rok 

vystavit zprávu o výsledku kontroly nebo čištění komína. Týká se to jak rodinných domů, tak i chat a 

chalup. 

 

DANĚ 

     Každý člověk, který vydělává, bude muset platit o 100 korun měsíčně vyšší daň. Jde o takzvanou 

„povodňovou stokorunu“, která však ve skutečnosti zachraňuje propad ve státním rozpočtu. 

     Státní příspěvek na stavební spoření  klesne na polovinu. Do letošního roku se vyplácelo 3 000 –    

4 500 Kč, nově půjde o 1 500 až 2 250 korun ročně. Navíc se zdaní úroky ze stavebního spoření - ty 

byly dosud osvobozené od daní .  

     Dobře vydělávajícím důchodcům stát zdaní penzi. Senioři, kteří vydělávají k důchodu více než 

70 000,-Kč měsíčně z něj budou platit patnáctiprocentní daň. 

     Poslanci přijdou o několik tisíc měsíčně. Náhrady (70 000 - 100 000 korun měsíčně), které výrazně 

zvyšují základní poslanecký plat, nebyly dosud zdaněny. Daněna 15 procenty ale bude jen ta část 

náhrad, kterou poslanci dostávají přímo – např. ošatné, nebo dopravné. 

     Výsluhy, na které mají příslušníci bezpečnostních složek nárok po 15-ti letech ve službě, budou 

podléhat patnáctiprocentní dani. 

     Končí výjimka i prezidentovi. Danit se začne jeho plat i jeho paušální náhrady. Zdaní se i renta a 

peněžité náhrady bývalým hlavám státu. Prezident Václav Klaus tak přijde o více jak 50 000,- Kč 

měsíčně a exprezident Václav Havel o 15 000,- korun měsíčně. 

 

 



 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

          Nižší nemocenská. I za třetí týden nemoci se bude navíc od ledna dostávat náhradu mzdy od  

zaměstnavatele a na nemocenskou od státu bude nárok až od čtvrtého týdne nemoci. Nyní se 

dostává od třetího. Zaměstnavatel  však náhradu vyplácí jen za pracovní dny a ne za kalendářní dny. I 

proto budou nemocní dostávat v roce 2011 méně peněz. První tři dny nemoci zůstávají bezplatné. 

     Zdravotní pojišťovny pošlou nemocnicím o dvě miliardy korun méně. Ty budou muset šetřit. 

Pravděpodobné je, že se u některých zákroků zkrátí doba hospitalizace, a pokud to bude možné, 

budou pacienti léčeni ambulantně. Prodloužit se taky může čekací doba na neakutní operace. 

     V první polovině roku chce ministerstvo zdravotnictví zvýšit i poplatek za den v nemocnici ze 60 na 

100 korun, a to bez výjimek pro všechny pacienty.  

     Plánuje se také zvýšení poplatku za návštěvu ambulantního specialisty, pokud k němu přijde 

pacient bez doporučení praktického lékaře. Ten by měl stoupnout ze stávajících 30 na 90 korun.  

 

SOCIÁLNÍ DÁVKY 

Podpora v nezaměstnanosti: Ten, kdo z práce odejde dohodou nebo na vlastní žádost, dostane od 

ledna 2011 jen 45% předchozího platu. Přijde-li zaměstnanec o práci a zaměstnavatel vyplatí 

odstupné, nebude mít zaměstnanec odpovídající počet měsíců nárok na podporu v nezaměstnanosti.  

Končí také možnost přivýdělku pro lidi na podpoře. 

     Od ledna budou 13 000 korun při narození dítěte dostávat jen nejchudší rodiny s příjmem do 

2,4násobku životního minima. I ty je ale dostanou jen na první dítě. 

     Škrty se výrazně dotknou i rodičů, kteří budou čerpat čtyřletou rodičovskou. Zatímco dnes jim 

klesá příspěvek ze 7 600 na 3 800 korun až 22. měsíc po porodu, od ledna 2011 to bude již od 10. 

měsíce. Příspěvek se sníží i rodičům, kteří ho začali čerpat už v roce 2010. Tříletá rodičovská se 

nemění, zůstává nejvýhodnější. Celkem je to 235 600 korun. 

 

NOVINKY PRO ŘIDIČE 

     Ve voze musí být nově vybavená lékárnička a reflexní vesta. Pro kamiony se zvyšuje mýtné na 

dálnicích o 25%. 

 

VÝHODNĚJŠÍ ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 

     Zlepšují se podmínky pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat jako OSVČ.  Pokud se lidé 

evidovaní na úřadě práce rozhodnou podnikat, mohou počítat s příspěvkem o d státu ve výši zhruba 

6 000 korun měsíčně. Ty mohou použít na dopravu materiálu, opravu nebo pronájem provozovny.  

      



 

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011 
TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      23 380 000,- Kč 
 (daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty, 
 správní a místní poplatky vybírané obcí)       
 
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              4 707 000,- Kč 
   (nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky)                   
 
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY           500 000,- Kč 
   (prodej pozemku)       
 
TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                       24 380 000,- Kč         
 dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství      800 000,- Kč 
 dotace z rozpočtu Zlínského kraje – Odkanalizování obce   5 000 000,- Kč 
 Dotace z ministerstva financí – Odkanalizování obce  18 500 000,- Kč  
              
PŘÍJMY CELKEM       52 967 000,- Kč 

 

TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       24 466 000,- Kč 
 opravy chodníků a MK           220 000,- Kč 
 dopravní obslužnost           176 000,- Kč 
 neinvestiční příspěvky MŠ          525 000,- Kč 
 neinvestiční příspěvky ZŠ       3 217 000,- Kč 
 dotace neziskovým organizacím (mládež)        120 000,- Kč 
 dotace spolkům a nezisk. organizacím           80 000,- Kč 
 dotace sociální služby           203 000,- Kč 
 dům s pečovatelskou službou          647 000,- Kč 
 bytové hospodářství           867 000,- Kč 
 KIS          2 041 000,- Kč 
 vývoz kontejnerů a popelnic       1 300 000,- Kč 
 veřejná zeleň         1 308 000,- Kč 
 
TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE      31 958 000,- Kč 
 PD pro MK mezi RD 850 a 851 Metlov            30 000,- Kč 
 bezbariérový přístup do zdravotního střediska         200 000,- Kč 
 dokončení odkanalizování obce     27 000 000,- Kč 
 pozemky             231 000,- Kč 
 
VÝDAJE CELKEM       56 424 000,- Kč 
 
TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ          3 457 000,- Kč 
 stav na účtu k 31.12 2010           972 000,- Kč 
 splátky úvěru           - 515 000,- Kč  
 dlouhodobý úvěr – odkanalizování obce      3 000 000,- Kč 
 
 
 



 

 

DŮLEŽITÁ DATA TLUMAČOVA PRO ROK 2011 
 
1141 - první historický záznam o Tlumačově - 870 let 
1241 - vpád Tatarů – zpustošení Tlumačova - 770 let 
1261 - záznam o feudálním pánu Záštitovi z Tlumačova v listině krále Otakara II – 750 let 
1776 - pořízeny strojové hodiny do věže kostela – 235 let 
1836 - císař Ferdinand povolil v Tlumačově 4 výroční trhy – 175 let 
1841 - Tlumačovem projel první vlak (17. 10. 1841) – 170 let 
1846 - protestní poselství občanů do Vídně proti stavbě nádraží v Tlumačově – 165 let 
1871 - zřízena pošta Tlumačov – 140 let 
1911 - otevřena budova nové měšťanské školy – 100 let 
1961 - sčítání lidu – 2647 obyvatel (1310 mužů, 1337 žen a 633 domů) – 50 let 
 
 
 

    

Leden  

 

8. ledna 

     Se svátkem 6. ledna je dodnes spojen zvyk, kdy tři koledníci obcházejí stavení a posvěcenou 

křídou píší na futro nade dveřmi K†M†B 2011, tedy iniciály tří králů a rok, který právě začal. Jelikož 

Kašpar je překlad latinského Casparus, předcházel dnešní české zkratce původní nápis C†M†B, který 

byl vykládán i jako „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kriste, požehnej tomuto obydlí“. Tři 

znaménka, jež dnes považujeme za plus, jsou přitom vlastně křížky a odkazují k Nejsvětější Trojici, 

tedy Otci, Synovi a Duchovi svatému. Se svátkem je tradičně spojena celá řada koled, které chlapci při 

obcházení hospodářství zpívali nebo recitovali. Tradice dnes nabrala poněkud jinou podobu a tak se 

šestého ledna po Česku rozeběhnou trojice dětí s dospělým vedoucím, které vybírají peníze na 

Tříkrálovou sbírku. Tu pořádá Charita česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek 

pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a mnoha dalším skupinám. 

     Ne jinak tomu bylo i v Tlumačově. Sbírka se letos uskutečnila 8. ledna v dopoledních hodinách. 

Všem 50 koledníkům, kteří tvořili 13 skupinek, požehnal na cestu místní pan farář, P. František Král. 

Sbírka letos vynesla 45 293,- Kč. 

 

13. ledna 

     DDM Sluníčko nainstalovalo v prostorách KIS výstavu prací výtvarné soutěže Cirkus. Je možné ji 

navštívit v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin. 

 



 

 

24. ledna 

     Z důvodu šetření finančních prostředků rozhodl Obecní úřad v Tlumačově vypnout pro rok 2011 

přibližně třetinu svítidel v ulici Dolní a Masarykově. Bude zachováno bezpečné osvětlení 

v křižovatkách a v místech, kde je přechod pro chodce. Vzhledem k hustotě svítidel tento krok 

zásadně neovlivní pohyb a bezpečnost na těchto ulicích. Očekává se finanční úspora v řádech desítek 

tisíců korun. 

 

29. ledna 

     V Klubu Zábraní se konal Tlumačovský košt pálenek. Jednalo se už o 8. ročník a zúčastnit se ho 

mohl každý, kdo má rád pálenku. Do soutěže bylo přihlášeno, i přes neúrodu v minulém roce, 37 

vzorků pálenek. Vzorky byly dodány nejen z Tlumačova, ale i z okolních měst a vesnic (Napajedla, 

Otrokovice, Kvasice). Na košt se přihlásilo 46 degustátorů obou pohlaví a ve všech věkových 

kategoriích, kteří  bodovali vzorky od 1 do 5, přičemž 1 byla nejhorší a 5 nejchutnější a rozhodli 

následovně :  

3. místo obsadila paní Helena Němcová s průměrným počtem bodů 3,63 
2. místo obsadil pan Zdeněk Brázdil s průměrným počtem bodů 3,65 
1. místo obsadila obecní pálenka s průměrným počtem bodů 3,85. 
Své vzorky si tentokráte poznali 4 degustátoři. 

     Po vyhlášení výsledků následovalo posezení, které se protáhlo do pozdních večerních hodin. Po 

celou dobu panovala skvělá nálada a pokud se v letošním roce urodí aspoň tolik ovoce co v roce 

2010, určitě se znovu v lednu příštího roku všichni sejdou. 

     Celou akci přijeli zdokumentovat i 2 regionální deníky a krátký klip natočila i RTA Zlín. V pondělí  

31. ledna v  podvečerních regionálních zprávách Minuty regionu televize RTA na stanici PRIMA 

odvysílala reportáž o Tlumačovském koštu pálenek 2011, kterou jsme si mohli prohlédnout i na 

webových stránkách obce Tlumačov. 

 

     Zlatá medaile Prof. MUDr. J. Jánského byla udělena Českým červeným křížem panu STANISLAVU 

HAPALOVI, občanu Tlumačova, za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Děkujeme! 

 

POČASÍ      

 

     V lednu v porovnání s uplynulými lety zavládly neobvykle vysoké teploty a téměř nesněžilo. Do 

nového roku jsme se probudili do teploty kolem 0° a celý den bylo pod mrakem. Počasí stejného rázu 

s občasnými ranními teplotami kolem max. -8°, denní kolem 0° nebo slabě pod bodem mrazu trvalo 

do 8. ledna. V neděli 8. ledna celý den pršelo, teplota přes den +4°, po sněhu z prosince už není ani 

památky. Další dny pořád plusové teploty, občas dokonce kolem +9°a celé dny zataženo s občasným 

deštěm. 24. ledna začal sice znovu padat sníh, ale při teplotě 0° tál, a přestože sněžilo celou noc a 



 

 

celý den, napadlo jenom max. 10 cm mokrého sněhu. Až konec ledna přinesl opravdu zimní teploty – 

v noci až -14°, přes den -5°a do toho mlha, stromy jsou obalené jinovatkou, takže to aspoň vypadá 

skutečně jako zima.  

 

Statistika nezaměstnanosti v Tlumačově k 31.1.2011: 10,78%, = 133 uchazečů o zaměstnání, míra 

nezaměstnanosti v kraji – 10,9%. 

 

 

Únor  

 

1. února  

    proběhl v naší škole zápis do 1. ročníku. Přišlo celkem 29 budoucích prvňáčků (z toho 2 v 

náhradním termínu). Všechny děti se snažily ukázat, co už umí, co se naučily ve školce nebo doma.  

     Poznávaly barvy, geometrické tvary, pořadí prvků, pravou a levou stranu, některá písmenka a 

číslice. Přednášely básničky nebo zpívaly písničky. Každý z budoucích žáčků si za svou snahu odnesl 

malý dárek, který pro ně připravili již opravdoví školáci. 

     Někteří rodiče po zralém uvážení a konzultaci s učitelkami mateřských škol požádali o odklad 

školní docházky, který musí být vždy doložen doporučením odborného pedagogického centra či 

pediatra. Hlavními příčinami odkladu školní docházky bývá zpravidla sociální a mentální nezralost. 

Stále častěji se objevují výrazné logopedické potíže, malá slovní zásoba a neobratnost v mluvním 

vyjadřování, které souvisí s charakterem současné uspěchané doby, negativním vlivem médií a 

počítačů. Děti mají málo příležitostí samostatně se vyjadřovat, formulovat svoje pocity a zážitky. A to 

je také jedno z témat, na kterém budou budoucí prvňáčci nástupem do školy ve spolupráci s rodinou 

pracovat a budou se v něm zdokonalovat. 

 

3. únor 

     Ve čtvrtek 3. února se uskutečnila v pořadí již čtvrtá cestopisná přednáška se spisovatelem a 

cestovatelem Jiřím Márou. V budově KIS se sešlo kolem 40 občanů nejen z Tlumačova, aby shlédli 

přednášku. Tentokrát nás nejnovější projekce Jiřího a Aleny Márových zavedla do země vycházejícího 

slunce Japonska. Manželé Márovi představili život japonské rodiny a pestrost tajuplné země, 

společně jsme navštívili tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti a nespoutané 

vodopády. Pan Mára přiblížil japonské zvyky v restauracích a lázních. Na závěr přednášky si každý 

mohl zakoupit jednu z pěti knih nebo DVD za zvýhodněné ceny. 

 



 

 

5. únor 

     V sobotu 5. února se měl konat v Tlumačově Dětský karneval s Míšou Růžičkovou. Akci 

předcházely jako pokaždé velké organizační přípravy. Dopoledne však zazvonil telefon a ozvala se 

Míša, že se plánovaného karnevalu nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit! Nastal velký problém, 

co dál. Za 4 hodiny už měly přicházet děvčata a chlapci v maskách…Zrušení akce už nebylo možné. 

Pořadatelé začali řešit, co dál a napadlo je zavolat Jiřího Hadaše z Uherského Hradiště, který pořádá 

dětské kouzelnické karnevaly. Měl naštěstí zrovna volný termín a souhlasil, že do Tlumačova přijede. 

Vše je zachráněno a volba byla velmi dobrá…Skvělý Jirka zapojil do programu všechna děvčata a 

chlapce do programu a to nejen do tanečků a kouzlení, ale také do soutěží, při kterých mu pomáhali 

jeho dva klauni Jája a Pája. Nadšení, úsměvy a spokojenost panovala po celou dobu poutavého 

programu. Každý si domů odnášel sladkosti, omalovánky, pexeso a od kouzelníka dostali na cestu 

domů časopisy Sluníčko a Mateřídouška. 

     Míša Růžičková poslala omluvný dopis. 

 

7. únor 

     Na pondělní odpoledne připravilo KIS ve spolupráci s Mgr. Marií Pečeňovou  besedu na téma 

Bezpečnost seniorů (zaměřenou především na krádeže a nevítané podomní prodejce a podvodníky) a 

možnosti využití sociálních služeb v praxi. Zaměstnanci ze sociálního odboru Městského úřadu 

Otrokovice seznámili přítomné s projektem „Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování 

sociálních služeb na Otrokovicku“. Další informace se týkaly sociálních zařízení na Otrokovicku a 

nabídky jejich služeb. 

     Druhá část přednášky byla zaměřena na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech. 

Zástupce Policie ČR z Otrokovic upozornil seniory na krádeže peněženek a dokladů při nákupech, 

v dopravních prostředcích apod. Policista dal také velmi cenné rady, jak se zachovat v krizových 

situacích, např. jak se bránit podomním prodejcům a podvodníkům. Konkrétní situace byly seniorům 

promítány na DVD. 

     Závěr besedy patřil prezentaci cesty po Holandsku, kterou připravila Mgr. Pečeňová. Její poutavé 

vyprávění bylo doplněno krásnými fotografiemi. 

     Na závěr byly účastníkům rozdány propagační letáky a pro všechny bylo připraveno malé 

občerstvení. 

 

14. – 20. února 

     měli žáci v tlumačovské škole jarní prázdniny. 

     Hned v pondělí po prázdninách 21. února se sešli žáci I. stupně, které baví práce s textem, mají 

vztah ke knížkám, disponují zajímavým hlasem a dovedou překonat trému. Z velké konkurence 

postoupili 3 žáci z mladší kategorie do okrskového kola, v kategorii 4. a 5. tříd pojedou naši školu 

reprezentovat 4 žáci. Velkou pochvalu si ale zaslouží všichni soutěžící. 



 

 

 

28. únor 

     Každý z nás se může dostat do situace, kdy je potřeba rychle zasáhnout v případě záchrany života. 

Proto je důležité již v dětech pěstovat zodpovědný přístup ke zdraví člověka.  

     Proto si poslední den v únoru vyzkoušeli první pomoc v rámci učiva přírodovědy žáci 5. ročníku. 

Přednášku vedl člen ČČK. 

 

POČASÍ      

     1.a 2. února teplota ještě hodně pod bodem mrazu (-11°), přes den mlha a -4°.Už od 3. února 

teplota zase nad nulou, mírné sněžení, ale sníh nedrží, protože denní teploty se udržují až kolem 

+10°. Přes den sluníčko a úplně jasno a takový ráz počasí se udržel až do 11. února. Pak se zase vrátila 

zima s nevlídným počasím, ranní teploty mírně pod nulou, přes den do +4°, zataženo, sychravo. 20. 

února se přes den znovu ukázalo sluníčko, ale ranní teplota už -7°, fouká studený vítr a teplota přes 

den kolem 0°. V dalších dnech se noční i denní teploty držely hodně pod bodem mrazu. V noci až -14°, 

přes den -5, celé dny sluníčko, ale pořád silný severní vítr. Až poslední 2 dny v měsíci se teplota přes 

den +8°a sluníčko. Celý měsíc byl až na pár dnů silných mrazů teplotně velmi mírný a téměř bez 

srážek. Únor byl také měsícem největších extrémů. V jeho počátku vládly teploty až o 10°vyšší než 

jindy, zatímco na jeho konci padaly v Česku mrazivé rekordy jeden za druhým. 

 

Statistika nezaměstnanosti v Tlumačově k 28.2.2011: 10,78%, = 133 uchazečů o zaměstnání, míra 

nezaměstnanosti v kraji – 10,73%. 

 

 

Březen  

 

     Místní knihovna vyhlašuje v duchu hesla „Březen – měsíc knihy“ soutěž Knihometr aneb Čtenáři 

knihovny Tlumačov čtou. 

     Soutěž spočívá v tom, že se každému čtenáři v dětské i dospělé kategorii vždy změří na výšku 

hromádka vypůjčených knih. Centimetry se zapíší do jeho průkazky, kterou pro tento účel obdrží. 

Budou se sčítat a ve chvíli, kdy přečte první metr, získá sladkou odměnu. Další odměna bude 

následovat po zvládnutí pěti metrů. Nultý ročník soutěže skončí na konci roku 2011, kdy bude 

vyhlášen vítěz dospělé i dětské kategorie. Vítěz bude odměněn knihou. V dnešní době je vidět, že 

čtenáři čtení omezují a nemají příliš dobrý vztah ke knížkám. Touto akcí se knihovna snaží čtenářství 

podpořit a děti „sladce“ motivovat. 



 

 

1. březen 

     V úterý 1. března proběhlo v tělocvičně školní kolo projektu Rubikon. Rubikon je interaktivní 

vzdělávací program a soutěž pro rozvoj právního vědomí žáků a jejich kompetence k zodpovědnému 

rozhodování. Upozorňuje žáky na rizika sázení nezletilých a zabraňuje jejich přístupu k sázkovým 

aktivitám. 

     Do soutěže se zapojil celý druhý stupeň. Každá třída nominovala pět zástupců, ostatní se přidali do 

skupiny fanoušků, kteří povzbuzovali své zástupce. Všechny soutěžní týmy byly barevně rozděleni tak, 

aby při pohledu do publika bylo poznat, kdo komu fandí. 

     Soutěž se skládala z 5 různorodých kol. Na průběh dohlížela porota, jejímž členem byl i ing. 

Antonín Jonášek, starosta obce. 

     Do okrskového kola postoupilo družstvo 8. ročníku. 

 

2. březen 

     Ve středu 2. března navštívily knihovnu děti ze speciální mateřské školky Klubíčko v Tlumačově. 

Knihovnice připravila pro děti spoustu obrázků z pohádek a otázky, na které odpovídaly. Za správné 

odpovědi si děti vysloužily sladkou odměnu v podobě lízátka a pexeso. 

      Knihovnu také navštívily 10. března děti z 5. ročníku základní školy. I pro ně byly připraveny různé 

úkoly. Děti se rozdělily do 5 skupinek a s pomocí počítače přiřazovaly různá díla k autorům. Mezery ve 

vzdělání jim doplnil internet, kde některé údaje vyhledaly. 

 

12. březen  

     Posezení s cimbálovou muzikou a košt vína se letos uskutečnil v sobotu 12 dubna od 14 hodin 

v Klubu obce Zábraní. Návštěvníci degustovali tentokrát víno z rodinného vinařství Lukeš. 

     Pan Lukeš seznámil přítomné se svým vinařstvím a jeho produkcí vína. Bylo možné degustovat 7 

velmi kvalitních vín, bílé, červené a růžové. Od 16 hodin přijela opět zahrát cimbálová muzika Dubina, 

při které jsme si všichni zazpívali. Večer se losovala tombola, do které dali ceny sponzoři 

z tlumačovských firem. Akce skončila kolem 22 hodiny, kdy všichni spokojeně a plni dojmů odcházeli 

domů. 

 

23. březen 

     Ve středu přišli do KIS žáci 8. a 9. ročníku základní školy na zajímavou přednášku. Přednášející byla 

paní Kořínková z Městské knihovny Kroměříž. Obsahem přednášky byl tajemný život spisovatelky 

Boženy Němcové. Žáci se dověděli spoustu nových a zajímavých věcí ze života této ženy. Tyto 

informace byly přímo zjištěny od dosud žijících příbuzných spisovatelky a nejsou příliš známé pro 

veřejnost. Tyto údaje žáci využijí i při dalším studiu. 



 

 

24. březen 

     Letos poprvé se žákyně naší školy zúčastnily již 4. ročníku amatérské pěvecké soutěže populární 

hudby pořádané DDM Napajedla nazvané Talent Show. Asi měsíční příprava vyvrcholila 24. března 

živým vystoupením v sále napajedelského kina. Naši školu zastupovalo celkem 8 dívek. 

     Každá kategorie byla obsazena minimálně 15 soutěžícími ze širokého okolí. Vystoupit asi před 90 

členným publikem a odbornou porotou chtělo jistě kus odvahy, ale holky to zvládly. Dvě z nich 

postoupily do dalšího kola, které se konalo hned 25. března a odtud si odnesly obě pěkné 3. místo. 

 

SČÍTÁNÍ LIDU  

    Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství 

údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Letošní sčítání bylo připraveno na březen a 

rozhodujícím okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

     Od 26. února do 6. března jsme do schránek dostali letáček se základními informacemi o sčítání a 

informace o kontaktních osobách, které přinesou formuláře ke sčítání a termín, kdy nás sčítací 

komisař navštíví. 

     Od 7. do 25. března každou domácnost navštívil sčítací komisař s formulářem a předal dotazníky 

pro všechny osoby, které tam žijí. Na odevzdání vyplněných formulářů byly 3 základní  možnosti: 

vyplnění a odeslání na internetu, osobní odevzdání komisaři nebo odeslání poštovní obálkou. 

Statistické údaje za základní územní jednotku Tlumačov : 

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů 
1869 1 490 246 

1880 1 908 303 

1890 2039 317 

1900 2 224 332 

1910 2 285 348 

1921 2 183 370 

1930 2 416 443 

1950 2 611 587 

1961 2 647 633 

1970 2 573 660 

1980 2 500 685 

1991 2 325 766 

2001 2 404 765 

 

 

31. březen 

     Jak se správně chovat u slavnostně prostřené tabule, který použít příbor a jak jej správně držet – 

na tyto a další otázky dostali odpověď žáci 8. ročníku poslední březnový den na Střední hotelové 



 

 

škole ve Zlíně, kde si pro ně žáci 2. ročníku připravili v rámci své ročníkové práce dvouhodinovou 

ukázku toho, co se na této škole učí. 

     Od slavnostně prostřené tabule sledovali žáci servírování předkrmu, přípravu míchaného nápoje, 

přípravu zeleninového salátu apod. Tečkou za všemi ochutnávkami byl čokoládový moučník. Tréma 

byla jak na straně studentů, tak i na straně našich žáků, z nichž se mnozí v takovéto situaci ocitli 

poprvé. 

 

     V termínu od 24. do 31. března 2011 bylo v parku s ohledem na připravovanou akci „Revitalizace 

parku ul. Sokolská“ provedeno kácení určených dřevin. 

 

POČASÍ  

     Ranní teploty ještě pod bodem mrazu, přes den teploty kolem +6°, sluníčko – tak vypadaly první 

březnové dny, které už konečně hlásí příchod jara. 8. března ranní teplota  -10°, přes den +3°, ale 

pořád svítí sluníčko. 10. března se sice snaží vrátit zima, začalo sněžit, ale poprašek sněhu během dne 

roztál. Ale ve vzduchu už je cítit jaro…Od 12 března se teploty už začaly blížit opravdu jarnímu počasí, 

ráno sice mírně pod 0, ale přes den +17°a sluníčko. V polovině měsíce se obloha zatáhla, ale teploty 

kolem +12°, občas prší nebo v noci déšť se sněhem a denní teploty se zase trochu snížily až na +6°. 

Poslední dekáda v březnu už od 1. jarního dne opravdu jarní počasí, denní teplota kolem 15°, 

sluníčko, počasí jak vymalované. A tak to vydrželo až do konce března, vypadá to tak, že zima je 

opravdu nenávratně za námi. 

 

Statistika nezaměstnanosti v Tlumačově k 31.3.2011: 10,53%, = 131 uchazečů o zaměstnání, míra 

nezaměstnanosti v kraji – 8,%. 

 

     

Duben  

 

1. duben 

     V pátek 1. dubna v 16.30 se sešlo 13 dětí v KIS na pátý ročník akce „Noc s Andersenem“. Každé z 

dětí si našlo v knihovně koutek na spaní, kde si připravilo lehátko a po vybalení věcí se všichni i 

s pracovnicemi KIS vydali na fotbalové hřiště. Po chvíli hraní v dětském koutku proběhl turnaj 

vybíjené. Po návratu z hřiště čekalo na děti, stejně jako každoročně, překvapení. Tentokrát se 

podívaly na svět vláčků a mašinek do modelářského kroužku, kde si projely všechny vlakové stanice a 

vyzkoušely různé typy vagonků. Po „cestování“ přišla večeře, ale tu si musel každý udělat sám. 

Musely si připravit dřevo, a na ohni si opekly buřty. Večer po 20. hodině se přesunuly zpět do KIS. 



 

 

Protože se blížily Velikonoce, byla pro děti připravena výroba velikonočních dekorací. Samozřejmě 

nechyběly různé hry a soutěže.  

     Noc s Andersenem byla tentokráte zaměřena na spisovatele Václava Čtvrtka a děti si četly knihy od 

tohoto autora. Před spaním po 23. hodině proběhla krátká pyžamová mini diskotéka a po té se už 

všichni uložili k spánku a usínali při poslechu pohádek z počítače. Ráno byl vyhodnocen nejchutnější 

koláč. Děti si po snídani ještě chvíli malovaly a kolem 9 hodin ráno si pro ně už přicházeli rodiče. 

 

8. duben 

     V noci na pátek 8. dubna došlo k rozsáhlému požáru skladu plastů v areálu společnosti Technoplast 

Chropyně. 

     Na likvidaci požáru byla již v nočních hodinách povolána i naše JSDH Tlumačov.  Mimořádné varování platilo 

pro obce Chropyně, Skaštice, Hulín, Břest, kroměřížskou místní část Bílany, Kyselovice a Žalkovice. Obyvatelům 

obce Tlumačov přímé nebezpeční nehrozilo, ale přesto bylo doporučeno omezit větrání a pohyb po venkovních 

prostranstvích kvůli možnosti výskytu kouřového mraku. 

 

12. duben 

     Velikonoční výzdoba je důležitou součástí velikonočních svátků a proto zájemci o tradice i nové nápady přišli 

na tradiční Velikonoční dílny, které se konaly v DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov. 

     Vyráběly se drobné dekorace s velikonoční tematikou. Nabídka byla velmi pestrá. Zdobily se perníky 

marcipánem a cukrovými ozdobami, vyráběly se kraslice z vyfouklých skořápek, vázaly se slaměné velikonoční 

věnce apod. Celý den pomáhaly maminky žáků 7. a 9. třídy a po celou dobu akce byla velmi příjemná 

velikonoční atmosféra. 

     V měsíci únoru byla vyhlášena výtvarná soutěž. Úkolem bylo jakoukoliv výtvarnou technikou ztvárnit téma : 

Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá krása. Celkem se sešlo 156 výrobků od 175 účastníků z Tlumačova, 

Otrokovic, Hulína, Lechotic, Veselé a Kroměříže. Nejpočetnější zastoupení měly děti z Mateřské školy Klubíčko 

Tlumačov, Základní školy a školní družiny Tlumačov a také Základní školy Kvasice. 

     Výtvarné práce byly rozděleny do 4 kategorií podle věku autorů a porota ve složení ředitele a učitelů ZŠ a 

vedoucí KIS výtvarné práce vyhodnotila a svými hlasy rozhodla o vítězích. 

     12. dubna byly vítězům předány poháry a drobné odměny a od 21. dubna byla v prostorách KIS výstava 

výtvarných prací otevřena pro veřejnost. 

 

     Ve dnech 11. – 15. dubna proběhl v Tlumačově ve spolupráci se SRPDŠ sběr papíru. Peněžitý výtěžek sběru 

bude využit k dotování akcí pro děti pořádaných školou (doprava, vstupné apod.). Část peněz bude sloužit 

k charitativním účelům – a to na podporu Japonska sužovaného přírodní a ekologickou katastrofou nebývalého 

rozsahu. 

 

 



 

 

15. duben 

     15. dubna proběhla v místním hřebčinci přehlídka prodejních koní. Seznam letošních koní k prodeji 

obsahoval převážně valachy určené ke sportovním účelům. Tito jedinci mají za sebou základní zkoušky 

výkonnosti v minulých letech, ale nesplňovali přísná kriteria pro zařazení hřebců do plemenitby. Jsou proto 

nabízeni chovatelům pro využití jak pro rekreační účely, tak i pro skokové soutěže, drezůru nebo vozatajství. 

 

16. duben 

     V sobotu 16. dubna (po deštivém týdnu), kdy už nikdo nevěřil, že se počasí umoudří, se 30 turistů vydalo na 

12 km dlouhou trať přes Chřiby od hradu Buchlov na Bunč.      

Letovisko Bunč je nejznámější turistické a rekreační středisko pohoří Chřibů. Nachází se uprostřed 

severovýchodního hřebene ve výšce 479 m n. m. na hranici okresů Kroměříž a Uherské Hradiště. Celý rekreační 

areál  prošel před 3 lety rozsáhlou rekonstrukcí. 

     Po příjezdu autobusem na Buchlov a společném vyfotografování se turisté vydali nenáročným terénem přes 

statek Zikmundov, přes Vlčák a Brdo až na Bunč. Mnozí využili příležitosti výstupu na brdskou kamennou  

rozhlednu se zasklenou  vyhlídkovou plošinou, z níž je krásný výhled na okolí. Pod nejvyšší horou Chřibů se 

opékaly špekáčky a pak se pokračovalo až do cílové stanice – Bunče. Po celou cestu příjemně svítilo sluníčko, 

což nikdo nepředpokládal, a občerstvení bylo bohaté. Akce měla velmi kladný ohlas.  

 

19. duben 

     Druhý stupeň naší školy se zapojil do mezinárodní kampaně na ochranu lidoopů v ZOO Zlín. V úterý 19. 

dubna se žáci v hojném počtu (4 třídy) vypravili na Lešnou. Žáci ve čtveřicích zjišťovali v ZOO různé informace o  

opicích a mezi sebou soutěžili. 

     Kampaň mohl podpořit každý, kdo do školy do konce května přinese starý mibilní telefon, který bude 

recyklován tak, aby těžba surovin na nové mobily ovlivnila prostředí  lidoopů co nejméně. 

 

 

 

21. duben 

     Čtvrteční prázdninový den (čtvrtek a pátek byly ve škole Velikonoční prázdniny) se 14 odvážných tanečníků 

od první do sedmé třídy zúčastnilo soutěže na tanečních koberečcích, kterou pořádal DDM Sluníčko, odloučené 

pracoviště Tlumačov. 

    Nejdříve se soutěžilo na 3 základní kola. kdy se tanečníkům sčítaly body. Pak následovalo rozřazení do 

malého a velkého finále. Souboj byl opravdu velmi napínavý a věk zúčastněných zde vůbec nehrál vůbec žádnou 

roli, a ti „malí“ často vítězili nad staršími. Celé taneční klání se konalo v prostoru „Čajovny“ v základní škole a 

panovala zde po celou dobu velmi příjemná a soutěživá atmosféra. Vítězství si vytančila Tereza Vyoralová, ale 

nikdo ze zúčastněných neodešel s prázdnou, každý si odnášel malý dárek. 

 



 

 

22. duben 

     Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, pořádal v páteční prázdninový den v rámci 

kroužku Vaření výlet do Zlína. Děti měly možnost navštívit velikonoční jarmark, kde byla k vidění velmi zajímavá 

výroba kraslic nebo výzdoba zaječí rodinky ze slámy a kde si mohly nakoupit spoustu drobností s velikonoční 

tematikou.  Pak se odebraly na prohlídku do obuvnického muzea, kde si prohlédly výrobu ručně šité obuvi a to, 

jaké boty se nosily v jiných zemích. Pak se přesunuly na zlínský „mrakodrap“, což je nejvyšší budova ve Zlíně, 

kde byla možnost se svést výtahem – pojízdnou kanceláří (bývalého majitele pana Bati) až do 16. patra a odsud 

si prohlédnout celý Zlín.  

     V poledne je čekal oběd v Modrém salónu na hotelu Moskva a také prohlídka prezidentského apartmánu, ve 

kterém byla v minulosti ubytovaná paní Havlova a paní Klausová. Každoročně jsou v tomto hotelu ubytováni 

známí herci nebo zpěváci a zrovna v této době zde byla ubytována hudební skupina Kabát. 

     Výlet se velmi vydařil a děti odjížděly spokojeny a plny dojmů a na výlet budou určitě dlouho vzpomínat. 

 

     Na 22. dubna byl stanoven i Den Země, který se pořádá každoročně na oslavu životního prostředí a je také 

momentem, kdy je vhodné se zamyslet nad úsilím, které je potřeba ještě vyvinout k ochraně přírody naší 

planety. KIS Tlumačov připravilo již IV. ročník oslav modré planety. Pro MŠ na 19. dubna a pro žáky základní 

školy na 29. dubna. 

     Děti z mateřské školy si zábavnou formou vyzkoušely převoz raněného živočicha do záchranné stanice, 

přenos zrníček pro ptáčky a třídění odpadu. Každý dostal sladkou odměnu. 

     Ze základní školy soutěžila pětičlenná družstva od prvního až po devátý ročník. Žáci plnili na 6 stanovištích 

různé úkoly a odpovídali na otázky např. jak se třídí odpad a jak se dále zpracovává, určovali druhy koření nebo 

pojmenovávali na obrázcích rostliny nebo zvířata. Po skončení soutěží žáci také mohli ukázat svou zručnost při 

výrobě různých postaviček a předmětů z plastů a z papíru. V KISku se pak sečetly body a určilo se pořadí tříd. Ve 

středu 4. května proběhlo ve škole vyhodnocení akce a předání cen. 

      

23. duben 

     Tradičními voltižními závody ožil v sobotu tlumačovský hřebčinec. Na akrobatické umění, které na hřbetech 

koní celkem sedmdesátka zúčastněných závodníků předvedla, se přišly podívat desítky lidí.  

     Voltiž je jezdecká disciplína, která se dá vysvětlit jako gymnastika na koni. Tento sport má v Tlumačově 

dlouhou tradici, která sahá až do roku 1985. Nyní je v oddíle asi 20 závodníků. Největší hvězdou je Petr Eim, 

který se v roce 2008 stal mistrem světa, ale který se, bohužel, sobotních závodů nezúčastnil. 

     Soutěžilo se jak v disciplíně jednotlivců, tak i skupin. Úroveň závodů, které podobně jako krasobruslení 

sestávají z povinných a volných jízd, potěšila nejen diváky, ale i předsedu zlínské oblasti České jezdecké 

federace Josefa Balaštíka. Nejznámější osobností voltižního sportu, která se divákům v Tlumačově předvedla, 

byla mnohonásobná mistryně České republiky Jana Sklenaříková. 

 

29. duben 

     Naše škola se zúčastnila akce Den Salvátora na Štěrkovišti v Otrokovicích. 



 

 

     Jejím účelem bylo přiblížit dětem práci integrovaného záchranného systému a přispět tak k jejich vzdělání v 

oblasti záchrany života a zdraví.  

     Po příjemné pěší túře žáky čekal zajímavý program, který si pro ně připravili hasiči, zdravotníci, policisté i 

strážníci. Všichni se tak mohli podívat na simulaci společného zásahu jednotek integrovaného záchranného 

systému, na jejich vybavení a např. i zásah pyrotechniků. Program obohatila také ukázka výcviku policejních psů 

a koní. Akce se vydařila i přes krátké dešťové přeháňky v úvodu programu a při zpáteční cestě.  

 

29. duben 

     V podvečer 29. dubna 2011 se uskutečnilo letos poprvé na náměstí Komenského stavění májky, tentokráte 

spojené i s pálením čarodějnic. 

     Pálení čarodějnic - také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine se odehrává v noci z 30. 

dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé 

schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za 

magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se 

přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají 

na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili 

například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním 

úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi 

(původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se 

na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. 

Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro 

zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň 

skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. 

     Dorostenci z oddílu kopané a další schopní muži vztyčili desetimetrovou májku uprostřed náměstí. Letos se 

poprvé vyzvaly i čarodějnice, aby si přišly zakřepčit u ohýnku. Přišly zástupkyně starší i mladé generace. Pak si 

na ohýnku mohl každý opéct špekáček. 

     Májka bude stát v naší obci do neděle 29. května, kdy bude v 15 hodin pokácena. 

POČASÍ  

     1. dubna opravdové aprílové počasí, přes den přeháňky, k večeru se už ale vyjasnilo a teplota 19° a ve 

stejném stylu i první dubnové dny. Ráno pod mrakem, odpoledne sluníčko, denní teploty kolem 20°. 7. dubna 

počasí skoro letní, teplota přes den 24°, ale dost silný vítr. Další dny se docela ochladilo, denní teplota do 

15°,sluníčko, ale pořád silný studený severní vítr. V polovině dubna jakoby se vrátila zima, 13. dubna ranní 

teplota +2°, přes den max. 8°, do toho déšť, 15. dubna ráno 0°. Další dny se sice ukázalo sluníčko, ale maximální 

teploty do 18°. Od 20. dubna už opravdu jaro v plné síle, všechno je rozkvetlé, teploty se dostaly přes dvacítku a 

na Velikonoce (neděle 24. dubna) téměř letní počasí, ale večer přišla letošní první bouřka. V pondělí velikonoční 

dopoledne pod mrakem, dokonce trochu pršelo, ale odpoledne sluníčko. Konec dubna provází proměnlivé 

počasí, občas přeháňky, občas sluníčko, teploty do 18°. 

 

Statistika nezaměstnanosti v Tlumačově k 30.4.2011: 10,37%, = 127 uchazečů o zaměstnání, míra 

nezaměstnanosti v kraji – 9,52%. 



 

 

Květen 

      

Od 9. května  

je z důvodu provádění stavby „Revitalizace parku ul. Sokolská Tlumačov“uzavřen průchod parkem mezi ul. 

Sokolská a Nádražní. 

 

17. květen 

     V úterý 17. května byli žáci ZŠ Tlumačov vyzváni k přátelskému utkání ve florbalu nejmladších žáků. Jejich 

soupeřem bylo družstvo DDM Sluníčko Otrokovice, které pod vedením trenéra nastoupilo ve velmi silné 

sestavě. Většina kluků z Otrokovic bylo ve věku 4. -  5.tř., zatímco v našich řadách je spousta "prvňáků", kteří 

jsou ale na druhou stranu velmi šikovnými hráči.  

   Utkání nakonec nebylo příliš vyrovnané a otrokovické družstvo po zásluze zvítězilo 24 : 7.  

 

27. květen 

     Letos se 27. května konala v České republice již potřetí akce nazvaná Noc kostelů, jejímž cílem je přiblížení 

křesťanství co nejširší veřejnosti prostřednictvím prohlídky kostela a doprovodného programu. Tlumačov se 

letos k této akci připojil poprvé. 

     Kdy byl přesně tlumačovský kostel postaven, neuvádějí  žádné historické prameny. Kostel mohl být postaven 

v roce 1141 nebo v roce 1261. Existence fary vyplývá ze zprávy z roku 1368, ale farář je výslovně jmenován až 

v roce 1373. V roce 1585 byl kostel rozšířen o kostelní věž. V kostelní kryptě byl 29.8.1610 pohřben a uložen 

Rudolf purkrabí z Donína.  Zasvěcení  kostela sv. Martinovi z Tours pochází z roku 1659, kdy byl na žádost 

tlumačovských občanů znovu vysvěcen a zasvěcen tomuto křesťanskému světci. 

     V roce 1691 kostel vyhořel a roku 1695 byl znovu opraven. V roce 1776 byly do kostelní věže nainstalovány 

věžní hodiny. V roce 1862 byly do kostela převezeny ostatky sv. Martina z Tours, které byly uloženy do oltáře. 

V současné době jsou uloženy v tlumačovské faře. 

     Dopoledne si kostel prohlédli žáci naší základní školy a poslechli si hru na varhany. 

     V 18 hodin začala akce mší svatou a po jejím skončení byl kostel volně přístupný. Každou celou hodinu si 

návštěvníci mohli poslechnout výklad o historii a architektuře kostela.  Otevřena byla i běžně nepřístupná místa 

a to sakristie, věž a kůr. Velký zájem byl o prohlídku věže, kde návštěvníci mohli vidět historický i současný 

hodinový stroj, tři zvony a z výšky se podívat na Tlumačov. 

     V sakristii byly vystaveny liturgické knihy a farní kroniky, které již řadu let pečlivě vede MUDr. Ludvíka 

Juráčková. Bohužel se před dévátou hodinou spustil silný déšť s bouřkou, takže koncert, který začal ve 21 hodin, 

nepřilákal již větší počet lidí. 

 

 



 

 

29. květen 

     Kácení máje je společenská akce, při které se sejdou lidé z celé obce. V neděli 29. května 2011 v 15 hodin se i 

tlumačovští občané sešli na náměstí Komenského při již tradičním kácení májky.  

     Májku odborně pokáceli, za asistence trenéra a vedení obce, mladí muži – dorostenci z oddílu kopané TJ 

Sokol Tlumačov. 

     Akce byla zpestřena o taneční vystoupení tanečnic Sandry a Anadil ze Zlína, které předvedly orientální tance.  

I tentokrát jsme soutěžili. Starosta obce Ing. Antonín Jonášek a místostarosta Ing. Jan Rýdel řezali již ležící 

májku a vyzvali muže z řad návštěvníků o překonání svého časového limitu. Jedné dvojici, panu Nečasovi a panu 

Jánskému, se to opravdu podařilo a byli odměněni pivem. 

     Další soutěže již patřily dětem. Děti soutěžily v jízdě na odrážedlech, koloběžkách, kolech a kolečkových 

bruslích. Nezáleželo na tom, kdo byl nejrychlejší. Vyhrál každý, kdo se zúčastnil. 

     Občerstvení bylo zajištěno, jak od pořadatelů (KIS Tlumačov), tak i od vlakových modelářů při DDM Sluníčko. 

Ti hostům ochotně smažili výborné bramboráčky. 

 

31. květen 

     V úterý 31.května sehráli žáci naší školy odvetné přátelské utkání ve florbalu s družstvem mladších žáků z 

Otrokovic. 

     Tentokrát jsme se na utkání připravili důkladněji a rozšířili kádr družstva o další hráče z 5.r.. Výsledek se 

dostavil a sehráli jsme velmi vyrovnané utkání. V průběhu zápasu jsme střídavě vedli až o dvě branky a vzápětí 

se vedení přesouvalo na stranu Otrokovic. Závěr lépe zvládl soupeř a zvítězil v poměru 12 : 10. Přesto kluci 

zaslouží velkou pochvalu, protože hráli obětavě a s chutí. Ještě cennější je skutečnost, že jsme do utkání mohli 

postavit téměř šest kompletních herních řad. 

 

     Od poloviny května roku 2011 probíhá na naší škole opět stavební ruch.  

     Letos je cílem snížit energetickou náročnost celého areálu neboli provést zateplení obvodových stěn a stropů 

a uskutečnit výměnu starých oken a dveří za nové, které budou splňovat kritéria dnešní doby. Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií, fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Dílo realizuje 

společnost  INER-STAV, spol. s.r.o. Brno a celková cena stavebních prací představuje částku 8 064 000,- Kč. 

 

POČASÍ  

     1. máj bohužel celý den zima, teplota do 14° a severní vítr a postupně to bylo ještě horší, ochladilo se na 4° a 

k tomu se přidal déšť. 4. května ranní teplota 0°, přes den max. 9°, v Jizerských horách padl padesátiletý 

teplotní rekord a to -14°. Všude na horách je až 15 cm sněhu. 5. května ranní teplota -2°., ale přes den už 

sluníčko a +14°. Postupně se začalo mírně oteplovat až na 20°, ranní teploty už kolem 7°, od 10. května krásné 

skoro letní počasí, ale jenom do 14., pak začalo pršet, teplota zase jenom 17°C. Od 19. května se počasí 

umoudřilo a pár dnů nás provází letní počasí s teplotami do 27°C. Závěr měsíce opět s dešťovými přeháňkami a 

teplotou do 15°C. Až poslední 3 dny v měsíci vysloveně letní počasí, teploty 28°, sluníčko. 

 

 



 

 

Červen 

 

5. červen 

     V neděli 5. června se někteří žáci 7. ročníku podíleli na podpoře mezinárodní kampaně na ochranu lidoopů. 

Akce se konala v ZOO Lešná  Zlín v rámci Dne primátů. Žáci připravili pro návštěvníky ZOO zajímavé 

soutěže, křížovky, pro nejmenší  děti omalovánky a děvčata se zájemci z návštěvníků dokonce tančila 

opičí tanec. 

  

6. červen 

     V pondělí 6. června připravila knihovna pro žáky 7. a 8. tříd Základní školy Tlumačov autorské čtení se 

spisovatelem a ilustrátorem panem Jiřím Macounem, který vydává knihy pro děti a odborné knihy o letectví a 

válečnictví. Mezi jeho novinky patří kniha Plus Minus, ze které dětem předčítal. Na konci besedy si žáci prohlédli 

některé z jeho knih a pan Macoun odpovídal na zvědavé dotazy dětí. Beseda byla zábavná a zajímavá. 

 

11. červen 

     V sobotu 11. odpoledne se v Tlumačově na náměstí Komenského konaly oslavy u příležitosti uplynutí 870 let 

od prvního písemného záznamu o Tlumačově  a 100 let od otevření budovy nové měšťanské školy. 

     Vedoucí KIS seznámila po uvítání hostů a občanů všechny přítomné s programem oslav a pak předala slovo 

starostovi obce Ing. Antonínu Jonáškovi a řediteli Základní školy Tlumačov Mgr. Robertovi Podlasovi. Oba 

pánové promluvili o historii a současnosti obce a školy. U této příležitosti předal Sbor dobrovolných hasičů 

Tlumačov slavnostní stuhu starostovi obce. 

     Pak děti na hlavním podiu předváděly cvičení aerobiku, pásmo básniček a písniček, cvičení voltiže atd. Na 

programu se podílela velká většina žáků základní školy pod vedením svých pedagogů. Děti pak vystřídal 

kouzelník a následovalo znovu cvičení aerobiku. V parku před Kulturním a informačním střediskem byly 

pracovnicemi DDM Sluníčko připraveny soutěže a atrakce pro děti. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradě 

a na trampolíně. Místní sbor dobrovolných hasičů umožnil dětem prohlídku své techniky. 

     Po celou dobu oslav byla v sálech KIS zpřístupněna výstava pod názvem „Jak šel život v Tlumačově“, která 

mimo jiné obsahovala i staré fotografie Tlumačova a kroniky. Návštěvníci zavzpomínali na minulost, na fotkách 

si připomněli, jak to v Tlumačově dřív vypadalo a jak se žilo. Všichni přítomní si mohli zakoupit propagační 

předměty Tlumačova a nové upomínkové předměty na tuto oslavu. Ve vedlejší budově byla instalována výstava  

výtvarných prací žáků základní školy. Vše doprovázelo bohaté občerstvení jídla a pití, které zajišťoval Hostinec u 

hřebčína, vlakový modelářský kroužek a kroužek vaření při DDM Sluníčko měl velký úspěch s alko i nealko 

mochitem. 

     Od 19. hodin jsme si všichni zavzpomínali na 70. a 80. léta při písničkách legendární švédské skupiny ABBA, 

které nám připomněla zlínská skupina ABBA Rock Show live band. Skupinu ABBA pak na podiu vystřídala 

hudební skupina Faťamorgána, která už na tanečním parketu roztančila téměř všechny návštěvníky. 

      Oslavy byly zakončeny cca ve 23 hodin. 



 

 

 

18. června 

     bojovali 2 žáci naší školy  v národním kole soutěže Mladý zahrádkář, které se tento rok konalo v Kroměříži. 

Oba naši „zahradníci“ sice po testu a obtížné poznávačce  nedosáhli na stupně vítězů, ale obsadili slušná místa. 

V rámci programu měli možnost navštívit Květnou zahradu a vyzkoušet si aranžování rostlin. 

 

20. června 

     Uplynul rok a je tady zase pasování prvňáčků. 

     V pondělí 20. června pozvala místní knihovna 26 dětí z první třídy, aby složily zkoušku čtenáře a mohly se stát 

„Malými čtenáři“. Děti se seznámily s knihovnou a poslechly si od paní knihovnice, jak se mají chovat ke 

knížkám a co by měly udělat, aby se staly členy knihovny a mohly si půjčovat knihy. Pak dostal každý prvňáček 

test, který samostatně vyplnil a dokázal tak, že umí číst, psát a počítat. 

     Vaření knihy a povídání si o tom, jak knížka vzniká, se už stalo pro prvňáčky tradicí. Hrnec s knihami se dal 

„vařit“ a děti přistoupily ke složení čtenářského slibu, po kterém byly pasovány na Malé čtenáře. Každý byl 

odměněn šerpou a pamětním listem. Nakonec se všichni dočkali „uvařené knihy“, kterou si každý odnesl na 

památku domů. Vše bylo zakončeno oslavou, kde nechybělo dětské šampaňské a zmrzlinový pohár. 

 

23. červen 

     Tak jako v minulých letech, tak i letos, proběhlo na konci června rozloučení s žáky 9. ročníku s vedením obce. 

Letos ovšem v netradičním termínu hned 23. června 2011, neboť díky rekonstrukci školy byl školní rok ukončen 

již v pátek 24. června. Celá akce proběhla v prostorách KISka. Na slavnost byli pozváni všichni žáci 9. ročníku, 

jejich rodiče a celý pedagogický sbor. Po úvodním slově starosty, který popřál všem deváťákům úspěšný start 

do nové etapy života a hodně síly k uskutečnění svých snů, následoval proslov pana ředitele. Pak následovala 

prezentace všech žáků spojená s poděkováním celému pedagogickému sboru. Slzám se ubránil jen málokdo, ať 

už to byli učitelé, rodiče či samotní žáci. Ti také obdrželi upomínkové předměty jako vzpomínku na léta strávená 

v Základní škole v Tlumačově. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení.  

 

     Ředitel školy vyhlásil ve dnech 27. – 30. června 2011 4 volné dny pro všechny žáky základní školy. Důvodem 

vyhlášení volných dnů byl rozsah stavebních prací, které souvisí se zateplením objektu školy během školních 

prázdnin. V této době byla rodičům žáků nejnižších tříd nabídnuta možnost umístění dětí v dopoledním provozu 

školní družiny. 

 

POČASÍ  

     1. června ještě celkem hezky, ale se silným větrem. 2.a 3. června pod mrakem, teplota max. 18°, občas 

dešťová přeháňka.  Od 4. června začalo opravdové letní počasí dopoledne se sluníčkem a denními teplotami 

kolem 28°, odpoledne občas nějaká bouřka a trochu déšť, ale teploty pořád vysoké. V noci z 8. na 9. června 

silná bouřka s lijákem, přes den se ochladilo na 18°a celé dopoledne ještě pršelo. Od dalšího dne se zase vrátily 

letní teploty a stejné počasí bylo až do 20. června. 21. až 24. června teploty jen do 22°, trochu pod mrakem, 



 

 

občas trochu zaprší, pak další dny se dál trochu ochladilo až na 16°přes den, k tomu občas déšť a je pod 

mrakem. Poslední  2 červnové dny denní teploty přes 30°, ale silný vítr. 

 

Statistika nezaměstnanosti v Tlumačově k 30.6.2011: 9% = 111 uchazečů o zaměstnání, míra 

nezaměstnanosti v kraji – 8,76%. Na jedno volné pracovní místo připadá 16 uchazečů. 

 

Červenec  

 

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 

     Školní rok 2010/2011 byl již čtvrtým rokem, v němž se necelé dvě stovky žáků učily podle školního 

vzdělávacího programu „Škola zdravého životního stylu“. V duchu tohoto názvu se celý pedagogický 

sbor snažil vést samostatné vzdělávání a zároveň zapojovat žáky i do k tomu odpovídajících aktivit. Ze 

sportovních aktivit šlo zejména o malou kopanou, atletický čtyřboj nebo přespolní běh. V halové 

kopané v okrskovém kole se žáci umístili na 2. místě a postoupili do okresního finále, dále to bylo 2. 

místo družstva starších cyklistů v oblastním kole a 2. místo družstva mladších cyklistů v krajském kole. 

Skoro již tradiční disciplínou na naší škole je florbal. Po odchodu zdatných florbalistů z 9. ročníku se 

začalo připravovat nové družstvo z řad nejmladších žáků. Ti sice ještě nedosáhli výrazných výsledků, 

ale vydrží-li jim elán a chuť do sportování, úspěchy se v následujících letech jistě dostaví. 

     Sportováním žila i mnohá děvčata, která se pod vedením zkušených cvičitelek s úspěchem 

účastnila řady oblastních a celorepublikových soutěží v aerobiku. 

     V rámci naplňování školního vzdělávacího programu je třeba zmínit i úspěchy na poli prevence 

sociálně patologických jevů. Dokládá to například ocenění eTwiningového projektu „Bráníme se 

drogám a gamblingu“ certifikátem „Projekt evropské kvality“ a jeho následné prezentování na 

konferenci v Budapešti. Za zdařilou akci se dá považovat i projekt „Rubikon“ zaměřený na posílení 

právního vědomí žáků. Školní „Minimální program prevence“ byl vyhodnocen jako jeden ze čtyř 

nejlepších programů v kraji. 

     Akcí a soutěží, na které se v uplynulém školním roce žáci připravovali, bylo mnoho a jakousi 

pomyslnou tečkou za nimi byla červnová „Školní akademie“ uspořádaná u příležitosti první části oslav 

100. výročí založení školy. Na programu a jeho realizaci se podílela velká většina žáků. Předvedli 

pásmo básní, dramatizací a písniček, které bylo proloženo tanečními a gymnastickými vystoupeními. 

Účast diváků a jejich aplaus ukázaly, že jejich snažení nebylo zbytečné.  

 

Modernizace výuky ve škole v Tlumačově 

     Škole se nabídla možnost využít možnosti finanční podpory vyhlášené z úrovně MŠČR. Podmínkou 

pro získání prostředků z tohoto programu bylo zpracování projektu. Projekt se zaměřil na vybudování 



 

 

co největšího množství učeben, ve kterých by se dala aplikovat moderní interaktivní výuka. Akceptace 

projektu proběhla už v červnu, kdy škole byl poskytnut rozpočet ve výši 1 130 000 Kč na zajištění 

nákupu interaktivní techniky a realizaci projektu. 

      Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl zahájen 1. července 2011, bylo třeba v průběhu prázdnin 

uskutečnit poptávkové a výběrové řízení na dodávku technologií. Dodavatelem se stala brněnská 

firma C SYSTÉM CZ a.s., která v průběhu měsíce srpna dodala a instalovala nové zařízení do tříd. 

Výsledkem jsou dvě nové plně interaktivní učebny. Díky prostředkům výše uvedeného projektu škola 

v současnosti disponuje 8 odbornými učebnami, ve kterých je možno pracovat s moderní technikou. 

Dalším velmi významným krokem ke zlepšení technického vybavení školy je rekonstrukce učebny ICT, 

která spočívala v jejím rozšíření a zasíťování. Ke konci školního roku rozhodnutím rady obce nabídlo 

KIS Tlumačov k bezplatnému převodu vybavení svého školicího střediska, které se minimálně 

využívalo. Škola ve spolupráci s ACS Zlín zpracovala miniprojekt, na jehož konci bude plně funkční 

učebna s 22 aktivními pracovními místy. 

 

2. červenec 

     Oslavy 80. let kopané v Tlumačově, které se konaly v areálu fotbalového hřiště, přilákaly řadu 

návštěvníků, mezi kterými nechyběli ani bývalí fotbalisté a členové oddílu TJ Sokol Tlumačov. 

     Program odstartoval utkáním mladších žáků proti Bařicím,  poté se dorostenci utkali 

s Mysločovicemi a tým působící v okresním přeboru sehrál zápas proti Záhlinicím.. Herní program 

završilo utkání „starých pánů“ proti staré gardě Jiskry Otrokovice. Hrálo se za krásného a slunečného 

počasí, které vydrželo i při večerní zábavě. 

     Po skončení všech utkání se přímo na hřišti konalo slavnostní focení bývalých hráčů a na společné 

vícegenerační fotografii se sešel opravdový výběr tlumačovských fotbalových hvězd minulosti. 

 

2. a 3. červenec 

     V zemském hřebčinci v Tlumačově bylo o víkendu živo. Milovníci koní tam zamířili na dvoudenní 

výstavu chovatelů ušlechtilých zvířat Moravy a Slezska. Letos probíhal již 6. ročník této výstavy. Od 

roku 2006 se hřebčinec snaží navázat na Jezdecké a chovatelské dny v Tlumačově, jejichž počátky 

sahají až do roku 1928. 

     Ve třinácti takzvaných kolekcích, kde byli zpravidla minimálně 3 koně, či klisny s hříbaty, se 

předváděla jednotlivá plemena. Návštěvníci se seznámili s ukázkami jízdy v dámském sedle nebo 

ovladatelnosti tažných koní a také sledovali jezdecké ukázky a zápřeže. 

     Nedělní program slavnostně zahájil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, ředitel 

hřebčince MVDr. Antonín Černocký a starosta obce Tlumačov ing. Antonín Jonášek. V polovině 

plánovaného programu se veškeré dění výstavy přesunulo kvůli deštivému počasí pod střechu kryté 

jízdárny. Na své si přišly i děti – v oblibě tam je totiž kůň matematik, který sčítá, odčítá a dělí do 

deseti. Kolem sebe má čísla. Když vypočítá zadání, vezme číslo se správným výsledkem. Dále koně 

například předvedly i zajímavý fotbal.  



 

 

     Návštěvníky počasí ale neodradilo, účast byla velmi dobrá, tribuny a ochozy haly byly zaplněny až 

do konce pestrého programu. 

 

POČASÍ  

     Začátek července se podobal spíš aprílovému počasí. Jeden den sluníčko, druhý den vytrvalý déšť a 

teploty jenom do 15°. 3. července napadlo ve vysokých Tatrách 10 cm sněhu, teploty byly celý den 

pod bodem mrazu a chladná rána se udržela až skoro do 10. července. Od 10. července už se počasí 

umoudřilo, denní teploty se vyšplhaly až na 30°a svítí sluníčko, ale poslední dekáda v červenci zase 

chladno – teploty maximálně do 20°. Celý konec měsíce dešťové přeháňky, silný vítr, který lámal 

stromy a velké větve, které padaly na dráty elektrického vedení. Na celé východní Moravě místní 

záplavy, do konce července skoro denně pršelo a denní teploty od 15 do 22°.  

 

Srpen  

  

6. srpen 

     I letos jsme přijali pozvání na III. ročník Branno-športových her, které se konaly ve spřátelené obci 

Ďanová na Slovensku. Tentokrát šlo ovšem jen o 8 zástupců Tlumačova. Na programu byl i výstup na 

horu Tlstá, která se majestátně vypíná nad Ďanovou. 5 z 8 zástupců z Tlumačova se dopoledne vydalo 

na výšlap a horu zdolali za 4 hodiny. Zbytek zástupců zůstal v Ďanové soutěžit v různých sportovních 

disciplinách u kulturního domu.   

     Odpoledne následoval na přilehlém hřišti kulturní program, kde vystoupily mažoretky z Ďanové a 

slovenského Pravna. 

     Slovenští přátelé se jako vždy vzorně starali a připravili pro tlumačáky zajímavý program. 

 

Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC)  - předpoklady úspěchu v práci a v životě 

     Obec Tlumačov byla vybrána ke sběru dat projektu „Mezinárodní výzkum dospělých“(PIAAC), který 

iniciovala organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se tohoto 

projektu zúčastní s dalšími 24 zeměmi světa. Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních 

dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu dospělých ve věku 16 – 65 

let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě. Realizace 

projektu bude probíhat v souladu s platnou legislativou a budou dodrženy všechny standardy 

vědeckého výzkumu. Bude zajištěna ochrana všech dat a všechny údaje, který PIAAC získá budou 

uchovány jako přísně důvěrné a budou využity pouze k účelu výzkumu. 

     V souvislosti s tímto výzkumem bude naši obec v období září 2011 až březen 2012 navštěvovat 

vyškolený pracovník. Výběr občanů je zcela náhodný a je důležité, aby se lidé, kteří budou osloveni, 



 

 

výzkumu zúčastnili, neboť každý oslovený občan zastupuje tisíce dalších dospělých po celé ČR a dle 

pravidel výzkumu nemůže být nikým nahrazen. 

      

13. srpen 

     Aprílově proměnlivé počasí provázelo letošní přehlídku tříletých klisen v Zemském hřebčinci 

v Tlumačově, na kterou se přihlásilo v rekordním počtu 41 zástupkyň chladnokrevných a 

teplokrevných plemen. Plemena hodnotila odborná komise. Nejpočetnější skupinou se prezentovaly 

klisny plemene český teplokrevník. Zajímavostí pro chovatele bylo předvádění klisen po stejném 

hřebci, čímž bylo možné posoudit dědičné kvality teplokrevníků. Vítěznou klisnou se stala Ornella, 

která je v majetku Zemského hřebčince Tlumačov. 

 

15. srpen 

     Soubor MUSICA DA CHIESA opět po roce přichystal tlumačovským občanům nevšední kulturní 

zážitek. Ve večerních hodinách v kostele sv. Martina zazněly staré duchovní a světské skladby. Oba 

hudebníci – pan Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt – rozezněli historické hudební nástroje jako např. 

renesanční loutna, barokní kytara, kladívková citera, středověké dudy, háčková harfa apod. Venku 

bylo sice opět nepříjemné počasí se silným deštěm a bouřkou, ale v kostele bylo pro všechny 

návštěvníky velmi příjemně. 

     Koncert pořádala Římskokatolická farnost a Kulturní a informační středisko Tlumačov. 

 

20. srpen 

     V sobotu ve večerních hodinách se na fotbalovém hřišti konala již tradiční noční soutěž hasičů o 

putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Loňský ročník se z důvodů záplav nekonal vůbec, v letošním 

roce byly podmínky pro soutěž naopak naprosto ideální. 

     Na letošní 8. ročník soutěže dorazilo 10 soutěžních mužstev mužů a jen jedno družstvo žen. Po 

zahájení soutěže a již tradičním ohňostroji se jako první představilo domácí družstvo hasičů, ale byl 

z toho, bohužel, nedokončený pokus. Výpadek tréninků z minulé sezony se projevil. 

Výsledky :  

Muži :  1. místo SDH Nová Dědina, 2. místo SDH Vítonice, 3. místo SDH Mirošov 

Ženy : SDH loukov – nedokončený pokus 

     Noční soutěž, která má již mezi hasiči tradici, byla letos, bohužel, poznamenána malou účastí a ta 

se projevila i na sportovní kvalitě. Doufejme, že příští ročník bude bohatší a kvalitnější a bude tak jako 

letos přát počasí. 

  



 

 

23. srpen 

     Od dnešního dne musejí motoristé využívající silnic mezi Tlumačovem a Kurovicemi a Tlumačovem 

a Machovou počítat s notnými komplikacemi. Obě komunikace totiž procházejí celkovou 

rekonstrukcí. Důvodem oprav obou cest je jejich zásadní poškození pocházející u doby výstavby 

rychlostní komunikace R55. Opravované cesty mohou nadále používat pouze občané, kteří v těchto 

ulicích bydlí. Tranzitní doprava je odkloněna. Rekonstrukce obou cest by měla trvat až do 30. října. 

 

     Dne 31. srpna byla dokončena III., tj. poslední etapa projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“. 

Stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu – Ministerstva financí ve výši 38,9 mil. Kč, 

z vlastních prostředků obce Tlumačov ve výši 10,8 mil. Kč a podpory Zlínského kraje ve výši 5 mil. Kč. 

Celkové náklady na vybudování stavby tak činily 54,7 mil. Kč. 

 

Statistika nezaměstnanosti k 31.8.2011: 9,24% = 114 uchazečů o zaměstnání, míra nezaměstnanosti 

v kraji – 8,93%. Na jedno volné pracovní místo připadá 15,5 uchazečů. 

 

POČASÍ  

     Počasí od začátku srpna pokračovalo ve stejném trendu jako na konci července. Počasí se zatím neumoudřilo 

a teploty mají do letních hodně daleko. Teprve 5. srpna se na pár dnů ukázalo sluníčko a teploty vystoupaly až 

na letních 30°, pak znovu déšť nebo přeháňky, teploty maximálně do 23°, občas sluníčko. Teprve od poloviny 

měsíce se znovu vrátilo léto, denní teploty až 33°, večer i v noci vysoké teploty (25°). Posledních pár 

prázdninových dnů už teplota „normální“, přes den 25°, v noci 12°, sluníčko. 

 

Září 
3. září 

     V sobotu ve 14 hodin za krásného slunečného počasí byl v Tlumačově slavnostně odhalen památník 

připomínající historii spojenou s prusko-rakouskou válkou v roce 1866. Památník se symbolickým názvem 

„Hrdinů 1866“ daroval obci tlumačovský rodák sochař a restaurátor Mgr. Josef Petr. Památník je umístěn 

v Tlumačově na rozcestí Hulín – Kurovice. Jeho horní část zdobí stylizovaný maltézský kříž s vrcholovou sochou 

orla na zeměkouli. Orel na zeměkouli je symbolem statečnosti, zeměkoule je opletena dubovým a lipovým 

listím a doplněna nápisem Viribus unitis – spojenými silami. 

     Po úvodním slově autora památníku, slavnostním vysvěcení panem Antonínem Baslerem z olomoucké 

arcidiecéze a proslovu místopředsedy Komitétu pro udržování památek z války 1866 ing. Radka Teichmana byl 

památník jako dar Obci Tlumačov  předán starostovi obce ing. Antonínu Jonáškovi. 

     Pan Petr, jako místní rodák, velmi miluje historii, a proto se rozhodl na základě historických událostí 

souvisejících přímo s naší obcí památník obci věnovat. V dějinách Tlumačova od Ignáce Horníčka objevil velkou 



 

 

kapitolu věnovanou prusko-rakouské válce a už před pěti lety zorganizoval o tomto, pro Tlumačov historicky  

velmi cenném období ,  v KIS odbornou přednášku. 

     V roce 1866 narukovaly do prusko-rakouské války z Tlumačova a blízkého okolí desítky vojáků do pěšího 

pluku č. 3 Arcivévody Karla v Kroměříži.  V názvu pluku bylo slavné jméno a vojáci byli na toto přiřazení právem 

pyšni. Arcivévoda Karel Ludvík byl slavným vojevůdcem, který porazil a také definitivně vojensky překonal 

Napoleona Bonaparte. Je mu připisována i role zachránce Evropy. Tlumačovští vojáci se ihned po narukování 

vydali na sedmidenní pěší pochod k obraně hranic Českého království směrem k Trutnovu, kde došlo k bitvě 

s nepřítelem a 3. pluku, kde byli i vojáci z Tlumačova, se podařilo rozhodnout celou bitvu, nepřítele porazit a 

zahnat ho na útěk až za hranice království. Po této bitvě byli vojáci 3. pluku Arcivévody Karla velmi odhodlanými 

a dobrovolně se zapojovali do dalších bojů, aniž by to byla jejich povinnost. I v I. světové válce patřili 

k nejlepším. 

     Z desítek vojáků, kteří z Tlumačova do prusko-rakouské války narukovali, a to nejen k 3. pluku Arcivévody 

Karla, bylo, bohužel, možné dohledat pouze vojáky, kteří se vrátili domů a popřípadě se oženili a bylo tak jejich 

jméno zaneseno do matriky: 

 František Dubík, Tlumačov č. p. 210, 30 let; Jan Šumbera, Tlumačov č. p. 85, 31 let ; Josef Dovrtěl, Tlumačov č 

p. 149, 29 let; Franz Gazdoš, Tlumačov č. p. 150, 30 let; Josef Zapletal, Tlumačov č. p. 61, 29 let; Ignác Válek, 

Tlumačov č. p. 125, 33 let; Jan Ryšavík, Tlumačov, č. p. 65, 29 let; Antonín Zapletal, Tlumačov č. p. 61, 27 let; 

Josef Chytílek, Tlumačov č. p. 81, 30 let; František Tabara, Tlumačov č. p. 143, 25 let;  Vincenc Kulenda, 

Tlumačov č. p. 75, 25 let; František Samohýl, Tlumačov, č. p. 111, 37 let; Jan Pospěch, Tlumačov č. p. 72, 28 let; 

František Brázdil, Tlumačov č. p. 145, 26 let; František Navrátil, Tlumačov č. p.55, 25 let; Antonín Gazda, 

Tlumačov č. p. 84, 23 let a Antonín Kulenda, Tlumačov č. p.12, 30 let. 

 

9. září 

     Již tradicí se stal na začátku září Noční pohádkový park. Z důvodů rekonstrukce parku na ulici Sokolské, se 

tentokrát děti přišly bát do prostor parku na náměstí Komenského a Základní a Mateřské školy v Tlumačově. 

V doprovodu rodičů se tentokrát dostavilo téměř 200 dětí. Děti prošly osmi stanovištěm s pohádkovými 

postavami, kde pro ně byly připraveny různé úkoly. Na startu obdržely kartičku, kde dostávaly razítka za 

splněné úkoly. Fantomas s kostlivcem jim například připravili slalom na koloběžce, musely přejít lavičku 

s balonkem na lžičce, procházely strašidelným peklem, u Budulínka s liškou nosily hrášek, ježibaba měla 

v chaloupce pavouky a hmyz a Červená Karkulka se letos zapomněla a místo toho, aby šla navštívit babičku, 

chytala u vodníka rybičky. Za každý splněný úkol dostaly děti malou odměnu v podobě lízátka a podobně. 

Všichni účinkující se této akce účastnily ve volném čase a díky sponzorům, kteří přispěli finančními i věcnými 

dary, byla akce velmi vydařená a děti byly spokojené. 

 

13. září 

     Od 12,00 do 15,00 hodin proběhla ve spolupráci Policie ČR, Celní správa Zlín a Městský úřad Otrokovice 

v naší obci již tradičná akce s názvem „Dětská policie“. Akce se zúčastnilo 6 žáků 4. ročníku základní školy a stali 

se součástí dvou policejních hlídek na začátku a v centru naší obce. Žáci dohlíželi spolu s příslušníky Policie ČR, 

dopravního inspektorátu Zlín a obvodního oddělení Napajedla na dodržování pravidel silničního provozu. Při 

kontrolách se hlídky soustředily především na technický stav vozidel, povinnou výbavu, dodržování rychlosti, 

používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček a povinnost svícení motorových vozidel, druhá hlídka se 

společně s Celní správou zaměřila na dodržování bezpečnostních přestávek a nejvyšších povolených hmotností. 

Žáci měli možnost podívat se do služebního vozidla Policie ČR i Celní správy, vyzkoušeli si měření rychlosti 



 

 

mobilním radarem a vážení nákladních vozidel. Bezpečnost dětí byla zabezpečena výstražnými vestami 

s nápisem Dětská policie. Toho, kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty od partnerů akce, 

k hříšníkům byli dětští policisté shovívaví a prohřešky řešili domluvou a červeným plyšovým medvídkem od 

jednoho ze sponzorů akce společnosti Hamé. 

     Celkem bylo v rámci akce zastaveno a důkladné kontrole podrobeno 21 vozidel, 19 řidičů obdrželo drobné 

upomínkové předměty, u 2 řidičů byly zjištěny drobné přestupky. Kontrolnímu vážení byly podrobeny 3 

nákladní automobily, ani jedno z nich nebylo přetížené. 

     Dětská policie je jednou z preventivních dopravně-bezpečnostních akcí organizovaných obcí Tlumačov. Smysl   

této akce spočívá v tom, aby si děti vyzkoušely, jakým způsobem pracují složky Policie ČR a Celního úřadu a aby 

v budoucnu, až budou mít vlastní řidičské oprávnění, se na cestách chovaly slušně.   

     Děti si na této akci cení nejvíce možnosti pohybovat se v blízkosti skutečných policistů, sledovat jejich práci i 

přístroje, které používají. Při plnění svých povinností společně s policisty si uvědomují obrovskou zodpovědnost, 

kterou policisté mají. Pozitivně tuto akci hodnotí i pedagogové. 

 

15. září 

     V Chropyni byly ve čtvrtek 15. září v 9 hodin zahájeny druhé Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná, kterých se 

zúčastnili senioři z Tlumačova, Kvasic, Hulína a Chropyně. Za Tlumačov soutěžili ve dvou družstvech tito senioři : 

Tlumačov I : Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová, Jaroslav Němec, Helena Němcová a Jiřina Vrtalová. Tlumačov 

II: Jiřina Ševelová, Marie Nováková, Josef Sehnal, Dagmar Dokoupilová a Marie Kopřivová. Své síly si změřili v 8 

soutěžních disciplinách na chropyňském sportovním areálu za překrásného letního počasí. Po slavnostním 

zahájení za doprovodu mažoretek si senioři vyslechli proslovy představitelů členských obcí a měst. Starosta naší 

obce popřál všem soutěžícím hodně úspěchů. Disciplíny byly velmi rozmanité; například skládání tvarů do 

šablony poslepu, střelba z luku na terč, hod na panáka, hra s písmeny, štafeta atd. Všichni soutěžící předváděli 

skvělé výkony. Soutěž trvala do 11 hodin, kdy se začaly sčítat body. Na tuto dobu si každá obec připravila pro 

soutěžící i diváky kulturní vystoupení. Tlumačov zastupovala skupina Návraty, jejichž vystoupení mělo velký 

ohlas, všichni přítomní si společně s nimi zazpívali i zatančili. 

     Družstvo Tlumačov II získalo bronzové medaile a s rozdílem jediného bodu od místa prvního se na druhém 

místě umístilo družstvo Tlumačov I. 

     Pak zahrála k dobré náladě, zpěvu i tanci skvělá kapela a sportovní areálem zněly nejen lidové písničky, ale i 

hity například Michala Davida. V 16,30 byly Hry seniorů ukončeny. 

     Po úspěšné reprezentaci a příjemném posezení se zrodil nápad, že by bylo lepší scházet se víckrát, než 

jedenkrát ročně na Hrách seniorů a založit v Tlumačově Klub seniorů. Tuto myšlenku podpořil jak starosta obce, 

tak i KIS Tlumačov. Dohodly se pevné termíny schůzek a to každé druhé pondělí v době od 13,30 do 16,30 hodin 

v místnosti KIS. 

 

24. září 

     Na hasičské zbrojnici se konal Den otevřených dveří. Pro veřejnost to byla příležitost prohlédnout si zázemí 

jednotky sboru dobrovolných hasičů, seznámit se s historií hasičského sboru v Tlumačově a pro děti možnost, 

přihlásit se do kroužku mladých hasičů. K nahlédnutí byly připraveny kroniky sboru, které vede pan Jaroslav 

Němec, ukázku činnosti hasičských žákovských družstev připravili vedoucí mládežnických kolektivů Štefan Hrtús 



 

 

a Milan Žák. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení.  Zajímavou součástí dne byla výstava 

modelů hasičských aut, kterou připravil p. František Jonášek z Hulína. 

     Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského 

kraje ve výši 15 000,- Kč, která byla poskytnuta na výdaje spojené s činností jednotky SDH.  Tlumačovští hasiči 

využili prostředky z této dotace na nákup 4 kusů zásahových kalhot, které tak zlepší vybavenost a zvýší 

akceschopnost tlumačovské jednotky. 

 

24. – 26. září 

     ZO ČSZ Tlumačov uspořádala tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Byly zde ke zhlédnutí jablka, hrušky, 

švestky, hrozny, jahody, maliny, téměř všechny druhy zeleniny a spousta květin. Velký úspěch měla expozice 

žáků Základní školy Tlumačov a mateřských škol. Zajímavé byly i exponáty tlumačovských zahradníků rodiny 

Talašovy. Děti nejvíce zaujaly kaktusy pana Mamici z Otrokovic. Své výpěstky vystavovalo 38 vystavovatelů - 

členů i nečlenů ZO ČSZ. Výstavu navštívilo 220 dospělých a 169 dětí, což je velký úspěch. 

Výsledky v jednotlivých kategoriích :  

Ovoce : 1. místo – jablko Rubín  - p. Hrušková Jarmila, 2. místo jablko Rubín – p. Koryčánek Pavel, 3. místo 

jablko Melodie – p. Hýbl Petr. 

Zelenina :  1. místo – Maxi papriky – paní Němcová Helena, 2. místo červená řepa – p. Dufek Vratislav, 3. místo 

dýně – p. Popovský Václav. 

Květiny : 1. místo kopřivy – paní Hrušková Jarmila, 2. místo brambořík – p. Vrtalová Jiřina, 3. místo kvetoucí 

kaktus – p. Hlaváčová Dana. Překrásný výpěstek, který každého zaujal, byl citroník pana Vratislava Dufka. Celou 

výstavu připravovalo 22 členů organizace. 

 

27. září  

     v odpoledních hodinách jsme se vydali autobusem na 5-ti denní zájezd do jižní Itálie za krásami památek 

Říma. Zájezdu se zúčastnila převážná většina tlumačáků a jejich příbuzných a několik obyvatel Kvasic 

v celkovém počtu 56 lidí. Počasí bylo překrásné, paní průvodkyně toho o Římě hodně věděla, tak jsme si 

společně užili několik překrásných slunečných dnů a poznali jsme nejdůležitější historii Říma, která sahá až do 

pradávné historie. Město Řím je v pravém slova smyslu svědkem předlouhých dějin evropské civilizace.  

Největší dojem na nás udělalo středisko náboženského a občanského života starého Říma tvořené bazilikami, 

chrámy a obchody, jehož krásu i vznešenost dokládají i pouhé ruiny, jež tu zbyly – Forum romanum, které bylo 

ve své době v počátcích Říma skutečné srdce města. Nezapomenutelný zážitek byla stavba Koloseum 

s velkolepým Konstantinovým obloukem nebo Fontáda di Trevi. K nejkrásnějším římským náměstím patří 

Náměstí Navona s nespočetným množstvím kostelů, bazilik a fontán. Nejslavnější ze sedmi římských pahorků je 

Palatin, který byl také jako první osídlen. Podle pověsti zde Romulus v r. 754 nebo 753 př. n. l. založil město 

čtvercového půdorysu, které se pak rozrostlo na velký Řím. Poslední den pobytu jsme strávili ve Vatikáně. 

Celková plocha městského státu je 0,44 km2, má asi 900 obyvatel. Veřejnosti je přístupná jen bazilika sv. Petra, 

Vatikánská muzea se sixtinskou kaplí a Vatikánské zahrady. Majestátní průčelí  Svatopeterského náměstí je 

115m široké s 284 sloupy a 88 pilíři.  Nad hlavním vchodem je překrásný reliéf, jak Kristus předává klíče sv. 

Petrovi a o něco výše se nachází lodžie, ze které se oznamuje zvolení nového papeže a odkud papež uděluje 

apoštolské požehnání. 



 

 

      Jeden den jsme se dostali i k moři a věnovali se koupání a opalování, počasí bylo překrásné, voda teplá, pláž 

skvělá, jídlo taky dobré a všichni byli nadmíru spokojeni. V sobotu večer 1. října jsme se vydali na cestu domů a 

v dopoledních nedělních hodinách jsme se vrátili zpět do Tlumačova. 

 

Oprava povodňových škod z roku 2010 

     30. září byla obci Tlumačov předána dokončená stavba „Stabilizace hráze Tlumačov – pažení, ul. Kvasická“. 

Stavbu prováděla společnost SWIETELSKY stavení s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Oblast Zlín se 

sídlem ve Valašském Meziříčí. 

     Stavba byla provedena jako oprava obecního majetku v rámci dotačního programu Obnova obecního a 

krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – „Povodně 2010“ vypsaného po povodních v roce 

2010 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

     Součástí stavebních prací bylo provedení zpevnění levého břehu místní komunikace v lokalitě „U rybníčka“ 

v délce cca 50m a provedení opravy místní komunikace v délce cca 55m. Celkové náklady na stavbu včetně 

projektové dokumentace (18 000,- Kč) činily 2 128 778,- Kč. Částku ve výši 1 899 700,- Kč, tj. cca 90% celkových 

nákladů na stavbu tvořila dotace poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zbývající část ve výši 211 585,- 

Kč tvořily vlastní prostředky z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

     V letošním roce jsme oslavili 100 let nové Měšťanské školy v Tlumačově a k tomuto výročí dostala škola 

„nový kabát“, neboť 30. září 2011 byla dokončena akce „Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov“. Projekt byl 

spolufinancován Evropskou unií. Celková cena díla včetně projektové dokumentace byla 8 557 361,- Kč. 

 

POČASÍ  

     Začátek září se vyznamenal letním počasím a teplotami přes den do 30°, celé dny sluníčko, pak pár dnů 

ochlazení na 22°a občas trochu přeháňka, ale od 10. září se opět vrátilo teplé letní počasí s pár výjimkami, kdy 

teplota klesla pod 20°. Od 20. září se počasí už trochu podobá podzimnímu, ráno občas mlha, ale i tak se přes 

den znovu objeví sluníčko, ale teploty už jenom kolem 20°. Konec září zase oteplení až na 25° a v samém závěru 

září úplné letní počasí, sluníčko, teploty až kolem 30°. 

 

Říjen 
9. říjen 

     V roce 2011 si obec Tlumačov připomněla uplynutí 870 let od prvního písemného záznamu o obci a 100 let 

od otevření nové měšťanské školy. Na slavnostní den neděli 9. října přijalo pozvání mnoho hostů včetně přátel 

z družební obce Ďanová  v čele se starostkou obce paní Kristinou Adamišovou. 

     Slavnost začala v 10 hodin mší svatou v kostele sv. Martina, které se zúčastnil generální vikář Mons. Josef 

Nuzík z olomouckého arcibiskupství. 



 

 

     V 11 hodin začala prohlídka školy s doprovodným programem, kde si hosté mohli prohlédnout výstavu prací 

žáků a výstavku historických fotografií a dokumentů školy a také proběhla ukázka, jak se učilo dříve a dnešní 

model výuky.  Pak následovalo kulturní vystoupení žáků školy a projevy ředitele školy Mgr. Roberta Podlase a 

starosty obce ing. Antonína Jonáška, který předal řediteli školy symbolický klíč od školy s pamětními plaketami. 

Poté následoval slavnostní oběd a přátelské posezení při kávě.  

     Pro veřejnost byla škola otevřena již v sobotu 8. října, kdy se uskutečnil Den otevřených dveří. V odpoledních 

hodinách přivítala slavnostně vyzdobená škola desítky návštěvníků různých věkových kategorií, kteří se přišlo 

podívat na to, jako škola dnes vypadá. Ve třídách byly připraveny retrospektivní výstavky tradičních výukových 

materiálů a mnozí si nostalgicky zavzpomínali na léta, kdy školu navštěvovali. 

     Slavnostní program se přesunul v 15 hodin do sálu KIS, kde pokračoval koncertem vážné hudby Konzervatoře 

Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž. Starosta obce přečetl v úvodu slavnostního odpoledne zdravici 

s blahopřáním od hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. Na programu bylo i předání ceny obce 

Tlumačov a čestného občanství obce Tlumačov, které udělilo na svém zasedání 15. června 2011 Zastupitelstvo 

obce. 

     Cena obce Tlumačov byla v letošním roce udělena paní Blaženě Čablové, dlouholeté pracovnici ve 

zdravotnictví v Tlumačově. Paní Čablová zasvětila svůj profesní život práci a pomoci tlumačovským občanům, 

do dnešního dne navštěvuje pacienty upoutané na lůžko a podporuje jejich příbuzné. Za obětavost jí patří náš 

obdiv a naše úcta. Bohužel byla paní Čablové v době předání cena hospitalizována v nemocnici, cenu si 

převezme dodatečně. Dále byla v letošním roce udělena dvě Čestná občanství obce Tlumačov, a to panu 

Františku Uličnému za zásluhy v oblasti školství a jeho celoživotní angažovanost ve školní i mimoškolní činnosti 

a dále paní Mgr. Jiřině Rydlové in memoriam taktéž za zásluhy v oblasti školství, za celoživotní angažovanost ve 

školství a při práci s mládeží, za vedení kroniky a přínos v oblasti kultury.  Nejvyšší ocenění předal starosta obce 

dceři paní Rydlové, Ing. Janě Bosch. 

     Na závěr slavnostního odpoledne zazněly poslední tóny koncertu, rodinní příslušníci a hosté se podepsali do 

pamětních knih a přijali pozvání na malé pohoštění. 

 

12. října 

     se konal v Olomouci druhý ročník celostátní pěvecké soutěže „Nad oblaky“. Pěvecká soutěž je určena pro lidi 

s mentálním, smyslovým nebo tělesným handicapem. Na finálovém večeru se představilo 10 jednotlivců a pět 

hudebních skupin z dvanácti krajů. Všem přítomným se tajil dech, když svým naprosto čistým hlasem zazpívala 

Kristýnka Odložilová z Tlumačova náročnou píseň Memory z muzikálu Cats. Jedna z členek poroty známá 

zpěvačka Monika Absolonová se o Kristýnčině zpěvu vyjádřila:  „Myslela jsem, že zpívá anděl!“. Za své 

vystoupení si Kristýnka odnesla cenu Hejtmana Olomouckého kraje a Cenu poroty za celkový dojem. 

 

 

     Od pátku 21. října 2011 byl po provedené revitalizaci zpřístupněn park na ulici sokolské. Průchod parkem je 

zajištěn po nově vybudovaných chodnících, které jsou v nočních hodinách nasvíceny novými lampami 

veřejného osvětlení. V parku jsou umístěny nové lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Nově provedou 

výsadbou květin, okrasných keřů a stromů je vhodně doplněna stávající zeleň. 

     Revitalizace parku ul. Sokolská byla realizována za podpory Evropské unie a Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. V rámci regionálního operačního programu Střední Morava byla získána celková dotace ve výši 

5 688 935,- Kč, což představovalo 85% z celkových nákladů. 



 

 

 

21. – 23. října 

     Ve dnech 21.-23.října se na Táborové základně Štěrkoviště Otrokovice sešlo 26 dětí, aby společně se svými 

vedoucími a instruktory zavzpomínali na prožitý letní tábor „Brána času“v Trnavě. 

 

     Letní tábor „Brána času“ si připomněli nejen při fotografiích, ale také soutěžích a hrách, které probíhaly celý 

páteční večer. Sobotní dopoledne patřilo tvoření, malování a soutěžím. Když se přiblížila třetí hodina 

odpoledne, přijel  na táborovou základnu velitel JSDH Otrokovice Ludvík Kubín a seznámil děti s následujícím 

programem. Děti se staly figuranty, kteří simulovali oběti neštěstí. Záchranáře naopak čekala orientace v 

zakouřeném prostoru, evakuace osob a ošetření zraněných. Budova táborové základny byla zakouřena umělou 

mlhou, která dokonale napodobuje skutečný kouř u požáru. Všichni figuranti byli přítomnými hasiči evakuováni 

a předáváni záchranářům z Českého červeného kříže k následnému ošetření. Pocity dětí byly různé, ale všichni 

si uvědomovali, že se v takové nebezpečné situaci můžou kdykoli ocitnout. 

 

26. – 27. října – Halloween 

     V DDM Sluníčko v Tlumačově strávilo podzimní prázdniny 31 dětí a byl pro ně připraven Strašidelný 

Halloween s nocováním – 2 dny plné soutěží, her a legrace. Středeční dopoledně se věnovali dlabání dýní a 

letos měly děti opravdu hodně práce, protože letos se dýním na zahrádkách velmi dařilo a některé vyrostly do 

velkých rozměrů. Večer dýňové ozdoby osvítily prostor před DDM a poté se děti vydaly na strašidelný průvod 

v maskách ulicemi Tlumačova. Z průvodu Tlumačovem se vrátily s košíkem plným sladkostí. Po večeři a pohádce 

se šlo do spacáků a ráno po snídani si děti vytvořily malou čarodějnici. Během obou dnů každý získával body do 

soutěže jednotlivců, která byla vyhodnocena v závěru akce. Úspěšnou akci všichni zakončili společným 

přípitkem dětským šampaňským. 

 

Diamantová a zlatá svatba v Tlumačově 

     V měsíci říjnu (20. října 2011) oslavili manželé Vlasta a Bohuslav Dorotíkovi diamantovou svatbu – tedy 60. 

výročí svatby. Paní Vlasta Dorotíková je rodačka z Tlumačova, je z 9 sourozenců, z nichž žije už jen ona. Pan 

Bohuslav Dorotík se narodil v podhůří Beskyd. Od svých 10 let žije pan Dorotík v Tlumačově, kde bydlí  společně 

s manželkou v domku po svých rodičích. Seznámili se na „čajáku v Bílém domě“ na ulici Sokolské, svatbu měli na 

tehdejším Národním výboru v Tlumačově a v kostele ve Zlíně. Z manželství mají 2 dcery, obě bydlí také 

v Tlumačově. 

      21. října 2011 oslavili zlatou svatbu - tedy 50. výročí svatby Helena a Jaroslav Němcovi. Paní Helena 

Němcová pochází z Tlumačova, pan Jaroslav Němec se narodil v Lubné. Oba dva pracovali téměř od ukončení 

školy v TOFĚ v Tlumačově, kde se i seznámili. Svatbu měli v Tlumačově,  na tehdejším místním národním výboru 

a pak v kostele. V roce 1979 si v Tlumačově postavili dům a přestěhovali se do Tlumačova i s dvěma syny 

z Lubné, kde doposud bydleli v opraveném domku společně s bratrem. Oba mají hodně společných koníčků – 

hlavně zahrádku. Pan Němec je dlouholetým členem  SDH, kde vede i kroniku. Oba jsou členové místní 

organizace Zahrádkářů i nově vzniklého Klubu seniorů. 

 

 



 

 

POČASÍ  

     Začátek října ještě vysoké teploty a celé dny sluníčko, ranní teploty kolem 10°, denní až do 24°, kolem 10. 

října se už počasí trochu začíná podobat tomu podzimnímu, ranní teploty kolem 5°, denní kolem 12°, od 15. 

října začaly už ráno první mrazíky (ale jenom do  -3)°, ale celé dny svítí sluníčko, jasná obloha, denní  teploty do 

12° a tak to vydrželo až do konce měsíce.  Je hodně sucho, celý říjen nepršelo. 

  

Listopad  
 

12. – 13. listopad- Martinské hody 

     Letos se již 5. rokem sešli v Klubu obce Zábraní návštěvníci na ochutnávce svatomartinských vín roku 2011. 

Víno na ochutnání dodala místní vinotéka RÁJ vína – Jiří Schönweitz. Pan Schönweitz  nás během své přednášky 

seznámil s jednotlivými vinařstvími, ze kterých jsme ochutnávali letošní svatomartinské víno. Degustovalo se 7 

vzorků – 3 bílá vína a po dvou vzorcích červeného a růžového vína. A k tomu navíc jeden  vzorek, který byl jako 

bonus, pro nás vypěstoval v Tlumačově  a na ochutnávku dodal pan doktor Miloš Fialka z Tlumačova. 

     Ke svátku svatého Martina neodmyslitelně patří dozlatova upečená husa a na té si letos návštěvníci mohli 

také pochutnat. Letošním zpestřením ochutnávky vín byla vlasová show slečny Pavlíny Smolinkové z Kadeřnictví 

a nehtového studia Pawka z Kvasic, která nám v neuvěřitelně krátkém čase předvedla na jedné modelce 

sportovní účes včetně stříhání a na druhé modelce krásný společenský účes. 

     Tradičně jsme si mohli zazpívat a zatančit s cimbálovou muzikou Dubina, která nám celé odpoledne 

k dobrému vínku vyhrávala. 

     Na letošních Martinských hodech čekalo na návštěvníky jedno velké překvapení : hostem, který nás přijel 

pozdravit, byl pan Tomio Okamura – „český Japonec, co zastupuje cestovky“. Všichni ho známe z televize, kde 

vystupuje v reality show, jindy diskutuje s předsedou vlády či komentuje ekonomické události. Ale vidět a 

slyšen pana Okamuru naživo, byl pro všechny nevšední zážitek. Panu Okamurovi se u nás líbilo a řekl, že by při 

nějaké další vhodné příležitosti  Tlumačov rád znovu navštívil. 

     Martinské hody pokračovaly v neděli  13. listopadu. V 9 hodin se konala Sváteční mše svatá v kostele sv. 

Martina a po 10. hodině se občané Tlumačova i hosté sešli na náměstíčku při malém občerstvení. K dobré 

sváteční náladě nám zahráli a zazpívali žáci Základní umělecké školy Otrokovice, odloučené pracoviště 

Tlumačov. 

 

16. listopad 

     Dnešním dnem byla pověřeným zaměstnancem odboru životního prostředí – oddělení vodního hospodářství 

Městského úřadu Otrokovice - Ing. Andreou Tomečkovou provedena závěrečná kontrolní prohlídka na stavbě 

„Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“. Závěrečnou kontrolní prohlídkou byl ověřen soulad mezi 

dokumentací pro stavební povolení a skutečnou realizací stavby. Výsledkem této prohlídky bylo vydání 

Kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas byl vydán 16.11.2011 s tím, že na jeho základě je možné stavbu 

trvale užívat a provozovat  Pro občany v lokalitách severní části obce Tlumačov – ulice Masarykova, Dr. 

Horníčka, Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky a v lokalitách ul. Machovská a Kvasická (lokalita u 



 

 

Rybníčka) nastala tímto okamžikem možnost napojit splaškové vody ze své nemovitosti přímo do kanalizace bez 

jakéhokoliv předčištění. 

     Při přepojování nemovitostí na kanalizace je nutné postupovat v souladu se zákonem a podle variant 

uveřejněných v zářijovém čísle Tlumačovských novinek. 

     Do budoucna bude mít odkanalizování celé obce významný vliv na zlepšení životního prostředí zejména ve 

vztahu k drobným vodním tokům protékajícím katastrálním územím Tlumačova, k toku řeky Moravy a k lokalitě 

„Tlumačovský les“, která je zdrojem pitné vody pro zásobování podstatné části měst a obcí ve Zlínském regionu. 

 

25. listopad 

     Před Vánocemi nastává adventní čas a my jsme se letos sešli 4 týdny před Vánocemi na náměstí 

Komenského ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Tlumačov se může pochlubit hned několika 

vánočními stromy – jeden hlavní, velký, je umístěn u kostela a překrásně září do tmy, dalších hned 5 stromků je 

umístěno u KIS. Jeden z nich, stříbrný, je osvětlený, a další 4 stromečky, které ozdobily děti z obou mateřských a 

prvního stupně základní školy, stojí u betléma. 

     Po úvodních slovech starosty Tlumačova a pana faráře Michala Šálka, vystoupily s vánočním pásmem děti 

z Mateřské školy Tlumačov plným písniček a básniček. Pozvání přijal také mužský pěvecký soubor Hlahol z 

Mysločovic, kterýl svými koledami naladil opravdovou vánoční atmosféru. 

     Již od začátku listopadu byla vyhlášena vánoční soutěž „O nejlepší vanilkový rohlíček“. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 16 soutěžících, od kterých se sešlo k degustaci celkem 24 vzorků. Vítězkou, o které rozhodlo 126 

degustátorů, se stala paní Hana Brázdilová z ulice. 6. května.  

Recept na vítězné vanilkové rohlíčky :  

15 dkg hladké mouky,  2 dkg moučkový cukr, 5 dkg ml. ořechů, 10 dkg másla (Stela), 1 žloutek 

     V sále KIS probíhala výstavka prací výtvarné soutěže „Stromy kolem nás“, kterou pořádal DDM Sluníčko a v  

staré budově vedle KIS jsme si mohli zakoupit občerstvení.  

     Mezi návštěvníky akce zavítal jako každoročně anděl, čert a svatý Mikuláš a hodné děti odměnil drobnou 

sladkostí. Na závěr oblohu rozzářil překrásný ohňostroj. 

 

     V průběhu měsíce října a listopadu bylo akademickým sochařem a restaurátorem panem Mgr. A. Josefem 

Petrem provedeno restaurování kulturní památky obce Tlumačov – Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, 

která se nachází v ulici U Trojice. Restaurátorské práce byly provedeny za finanční podpory Ministerstva kultury 

ČR, kterou zprostředkovává Odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice. 

     Celkové náklady na provedené práce na restaurování kulturní památky činily částku ve výši 52 360,- Kč s tím, 

že částka poskytnutá Ministerstvem kultury ČR na obnovu památky byla 47 000,- a podíl vlastních prostředků 

obce byl ve výši  10% z celkových nákladů, což je 5 360,- Kč. 

 

     30. listopadu končí pro občany možnost podávat žádost o vydání občanského průkazu na matrice obecního 

úřadu. 



 

 

 

 POČASÍ  

     Začátek měsíce až do 10. 11. velmi hezké počasí, ranní teploty pořád nad nulou, dopoledne trochu mlha, 

odpoledne sluníčko, denní teploty velmi vysoké 14 – 16°,  6. listopadu až +18°, celé dny úplně jasno.  Od 11. 

listopadu začaly ráno mrazíky (až kolem -8°), přes den pořád sluníčko, a teploty max. do +6°. Od 20. listopadu 

ranní teploty znovu nad nulou,  oblačno, ale bez deště, denní teploty do +5°, poslední dny v listopadu teploty 

sice jak v noci, tak ve dne jen kolem 0, ale pořád svítí sluníčko.  Celý listopad úplně bez deště, je extremní 

sucho, jaké pomalu nikdo nepamatuje. V Tlumačově nepršelo už 2 měsíce.     
 

Prosinec  
 

7. prosinec 

     Pedagogičtí pracovníci naší školy v Tlumačově se připojili ve středu 7. 12. 2011 k výstražné hodinové stávce 

vyhlášené předsednictvem ČMOS PŠ. Výuka byla zahájena až v 9.00 hod po otevření školy v 8.45 hod. Nad 

nejmladšími žáky školy byl ve výjimečných případech zajištěn dohled dalšími pracovníky školy v době od 7.45 do 

8.45 hod v prostorách ŠD.  

 

12. prosince 

     se konaly Vánoční dílny, které připravilo DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

Navštívit je mohli po celý den všichni, kteří rádi tvoří a nebojí se vyzkoušet si zajímavé výtvarné techniky. Stejně 

jako v minulých letech se ve stáncích nabízelo velké množství nápadů k výrobě vánočních dekorací nebo 

drobných dárků. Byla to například výroba domácího mýdla, výroba přívěšků na mobil nebo na klíče, malování 

voskovkami na textil, zdobení perníčků, dekorování keramiky nebo tvoření z barevného písku. 

 

Vánoce - čas neobyčejně poetického kouzla, hlubokých prožitků a vzpomínek na dětství. Dodnes přetrvává 

velká působivost těchto svátků, i když ztratil u většiny lidí závaznost k církevnímu řádu. Pramení z velkého 

citového a mravního obsahu, bohatství kulturních tradic a hodnot. Patří k největším svátkům v roce. Škola 

v Tlumačově se rozhodla dobu předvánoční letos zahájit projektem "Vánoční přání". Skupinka dětí základní 

školy navštívila s krátkým programem a drobnými dárečky školy mateřské, DPS i Obecní úřad. 

 

Z předvánočního slova starosty 

     Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, ani jsme se nenadáli a je tu advent a všichni víme, že brzy přijdou 

Vánoce a pak už je to jen krůček k novému roku. A co to vlastně advent je? Advent je časem, v němž se 

mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat. 

Vánoce nám všem přináší radost, dávají naději. Pro křesťany tvoří základ Vánoc biblický příběh o narození Ježíše 

v betlémě, pro všechny ostatní jsou pak Vánoce svátky, které mají velkou tradici, a dá se říci, že každý se na ně 



 

 

těšíme. Vždyť Vánoce bez stromečku, dárků a společné štědrovečerní večeře v rodinném kruhu si nedovedeme 

ani představit.  

     Blíží se konec letošního roku a mne také vybízí k ohlédnutí za uplynulým rokem …Troufnu si tvrdit, že jsem se 

seznámil s funkcí starosty a šířkou spektra, které musí starosta v obci, jakou je Tlumačov, řešit(pravdou však je, 

že je to nikdy nekončící proces)… 

     …Problémů či potíží bychom jistě našli, ale od toho jsou samosprávy, aby je řešily. Obecně je mi líto, že 

mnozí podceňujeme úlohu rodiny a její význam, ale v poslední době i roli manželství. Dobře fungující rodina 

jistě řeší mnohé problémy. Asi by škola i policie řešila podstatně méně problémů, pokud by děti a mládež měly 

zodpovědnost a úctu ke svému okolí a obci, vždyť „výchova je příklad a láska, nic víc“. Řešení tohoto problému, 

který je však celospolečenský, je běh na „dlouhé tratě“ a závisí na každém z nás… 

     …V příštím roce budeme pracovat na dlouhodobých projektech, mezi něž patří dokončení územního plánu se 

vším, co přináší a co obsahuje. Budeme řešit energetickou náročnost „Domu pečovatelské služby“ a 

samozřejmě, že nás tíží i nakládání s komunálním odpadem. Při tom všem bude nutné udržet vyrovnaný 

rozpočet. Stavební aktivity, ale především pak úvěr, který jsme si museli vzít na dofinancování kanalizace, zatíží 

náš rozpočet. 

     Ze všeho, co se podařilo, a tím nemám na mysli jen investiční akce, ale i kulturní a společenské akce a běžný 

provoz obce, mám upřímnou radost. Věřím, že všechny tyto kroky přispívají ke zlepšení života občanů 

Tlumačova. 

     Nyní chci také poděkovat za spolupráci radě i zastupitelstvu obce a všem zaměstnancům obce. 

     Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přeji vám poklidný advent, radostné a spokojené Vánoce. Říká se, že 

hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Přeji vám, 

aby světlo a naděje dokázaly prozářit vaše domovy nejen o Vánocích, ale v celém novém roce 2012.  

                   ing. Antonín Jonášek, starosta obce      

 

 

27. prosinec 

     V duchu hesla : „Přijďte si zasportovat po vánočních svátcích“ uspořádalo KIS Tlumačov historicky první – 

Nultý ročník Turnaje ve stolním tenise.  v Klubu obce Zábraní Tlumačov. Dopoledne byly stoly připraveny pro 

děti a odpoledne pro dospělé. Bohužel se ukázalo, že děti o tento sport zájem nemají a raději tráví čas u 

počítačů a televize. Zahrát si přišli jen dva kluci. Odpolední účast hráčů byla už podstatně vyšší, na prezenční 

listinu se zapsalo 28 hráčů z Tlumačova a z Kvasic, z toho 2 ženy a 5 dětí. Hráči byli rozdělení do tzv. pavouka, 

někteří postoupili přímo, jiní museli ještě bojovat. Dál pak postupoval z každého zápasu dopředu  jen vítěz. 

     Na závěr se utkali jen ti nejlepší: pan Vladimír Flašar s Mgr. Rajmundem Huráněm o třetí místo – vítězem se 

stal pan Huráň a pan Miroslav Stránský s panem Jiřím Krčmou o prvenství. Oba borci předvedli ukázkovou hru, 

za kterou by se nemuseli stydět ani profesionální hráči a vítězem se nakonec stal pan Stránský. 

     Nejstarším účastníkem byl vítěz turnaje byl pan Miroslav Stránský z Kvasic a nejmladším Jan Dvořáček 

z Tlumačova. 

     Nultý ročník Turnaje ve stolním tenise byl velmi zdařilý, turnaj měl úspěch díky projevenému zájmu 

tlumačovských občanů aktivně se ho zúčastnit. 



 

 

POČASÍ  

     Několik prvních dnů v měsíci pořád bez deště, jenom občas mírné mrholení, ale teploty pořád na prosinec 

dost vysoké. V neděli  4. prosince večer teplota +9,5°, jinak ráno kolem 2°, denní teploty kolem 5°, konečně 7. 

prosince přišel po více než dvou měsících trochu déšť, který večer přešel v déšť se sněhem. Další dny zase 

polojasno, občas se sluníčkem a teplotami až do 8°. 19. prosince napadl první sníh letošní zimy (asi 2 cm), už to 

vypadalo, že budou bílé Vánoce, ale do 22. prosince opět vše roztálo. Na Štědrý den teplota +2°, pod mrakem a 

pak se dál ještě oteplovalo až 7°. Celé dny oblačno, občas dešťová přeháňka a stejně tak až do posledního dne 

roku 2011. 

 

 

Obecní ú řad Tluma čov  
 
 
Rada obce pracuje ve složení - starosta ing. Antonín Jonášek 

místostarosta ing. Jan Rýdel 

členové rady – Mgr. František Kel, Mgr. Rajmund Huráň, 

Dr. Vojtěch Drbal  

     Obecní úřad pracuje ve složení - starosta, místostarosta, tajemnice a další zaměstnanci zařazení do obecního 

úřadu. 

     Součástí organizační struktury jsou organizační složky – Kulturní a informační středisko a Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů, příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola. 

 

 

Oddělení sociálně-správní: dělí se na dva úseky a to evidenčně správní a úsek 
sociální. 
 

Úsek evidenčně správní : 

 

Matrika k 31. 12. 2011 

 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2011 2.535 

Z toho počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2011 27 

Z celkového počtu obyvatel – počet mužů 1.271 

                                                  – počet žen 1.264 

Z tohoto počtu 418 – do 15 let 



 

 

1536 –do 60 let 

581 nad 60 let 

Průměrný věk obyvatelstva 39 let 

Průměrný věk mužů 41 let 

Průměrný věk žen 42 let 

Počet narozených dětí  28   (15 děvčat,    

13 chlapců) 

Počet zemřelých občanů 28 

V roce 2011 se přihlásilo k trvalému pobytu 82 občanů 

V roce 2010 se odhlásilo z trvalého pobytu 59 občanů 

V rámci obce se přehlásilo  31 občanů 

 

 

Správní řízení: 

      Na úseku EO 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 31.12.2011 je na úřední adrese přihlášeno celkem 93 občanů. 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti: 

V obřadní síni i mimo se uskutečnily následující obřady  : 

6x – obřad vítání dětí do života, při nichž bylo přivítáno 19 dětí 

1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ 

1 x - vyřazení žáků 9. třídy ZŠ 

4 x – svatba 

1 x – svatba mimo úředně stanovené místo 

1 x – svatba církevní 

1 x – obřad přijetí rodáků 

1 x – obřad zlaté svatby 

 

- u příležitosti významných životních výročí byla provedena u 50 občanů osobní návštěva 

  prostřednictvím členů zastupitelstva, zaměstnanců obce, členů SOZ a matrikářky 

- 289 spoluobčanům bylo zasláno písemné blahopřání k narozeninám 

- zlatou svatbu oslavil 1 manželský pár, který měl obřad v obřadní síni a 1 manželský pár oslavil 

- diamantovou svatbu, zde byla provedena osobní návštěva - gratulace za účasti starosty a matrikářky 



 

 

 

Zlatou svatbu oslavili :  

 manželé Helena a Jaroslav Němcovi, ul. Sportovní  

Diamantovou svatbu oslavili: 

 manželé Vlasta a Bohuslav Dorotíkovi, ul. Zábraní 

 

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2011 oslavili: 

90 let Milada Fischerová 
90 let Anna Zavadilová 
91 let Jaromír Vala 
92 let Olga Stašková 
93 let Zdeněk Ředina 
96 let Marie Sukaná 
 

     Nejstarší občan žijící v obci je pan Zdeněk Ředina, paní Sukaná v obci již nežije, ale má zde stále 

trvalý pobyt. 

 

Úsek sociální: 
 
V roce 2011 byly vydány 2 rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu 

Počet žádostí o umístění v DPS k 31.12.2011 – 9 žádostí, v roce 2011 přijaty 2 žádosti 

V roce 2011 umístěny v DPS 2 osoby. 

 

Úsek majetku 
 
Majetek spravovaný obcí byl v roce 2011 v hodnotě 285,148.265,10 Kč. 
 
Komunální odpad     počet       Kč 
 
Počet obyvatel k 31.12.2011    2.535 
Trvale hlášených osob k poplatku   2.391   1,063.775,- 
Cizinci                 20          9.000,- 
Rekreace                        27        12.150,- 
Zaplacení plat.výměru za r.2005,2006,2007,2008,2009,2010            9.400,- 
Platební výměry §11zák.č.565/1990Sb, 15zák.č.280/2009 Sb 
- z toho zaplatilo            4          3.600,- 
- z tohto nezaplatilo          12 
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí         - 3.784,- 
 
CELKEM VYBRÁNO ZA KO V ROCE 2011    1,094.141,-  

 

Příjmy za KO celkem ……………..1.282 367,88 K č 



 

 

Výdaje za KO celkem …………… 1.463 429,00 K č 
Poplatek za psa (479) ………………… 75.736,- Kč 

Nájem ze zahrádek (27)…………………3.355,- Kč 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor ………. 4 

Bytový fond obce v r. 2011………………… 49 bytů  

 

Oddělení ekonomické 

     V roce 2011 zpracovány a schváleny 4 rozpočtové změny. Obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, byl 

zpracován rozpočtový výhled na období 2012-2013. V roce 2011 bylo zpracováno celkem 11 přijatých dotací. 

 
 

Úsek práce a mzdy 
 
     Stav zaměstnanců s trvalým pracovním poměrem – 21 a jeden uvolněný funkcionář – starosta obce. 

Uzavřeno bylo 48 dohod o provedení práce, 7 dohod o pracovní činnosti. V letním období bylo umožněno 4 

studentům vykonat u obce odbornou praxi. V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ve 

Zlíně zaměstnala obec Tlumačov postupně celkem 10 veřejně prospěšných pracovníků s využitím dotace z 

Úřadu práce. Bylo vydáno 3x Rozhodnutí k povolení provozu VHP v počtu 5 ks. Na všech úsecích je zajišťována 

veřejnoprávní finanční kontrola a vnitřní finanční kontrola. 

 

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, různé drobné práce na základě živnostenských listů – sečení, 

zámečnické práce, převozy atd. 

     V r. 2011 bylo podáno celkem 11 žádostí o povolení kácení dřevin mimo les (v souladu se zákonem 500/2004 

Sb. a 114/1992 Sb.). 

     V loňském roce vylo vykáceno celkem 70 ks dřevin a náletovin (přestárlé, hrozící pádem větví), dle projektu 

“Revitalizace parku”. Nová výsadba se uskutečnila v parku (dle projektu “Revitalizace parku”, podél “R 55”, 

ovocné stromy 5 ks U Trojice, 2 ks Přasličná. 

 

 

Odpadové hospodářství : 

V roce 2011 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 194,186 tun odpadu 

• Plastové obaly PET – LAHVE        6,585 t 

• Sklo barevné        18,040 t 

• Sklo bílé         12,260 t 
• Beton         44,620 t 

• Cihly         43,040 t 

• N – odpad          6,400 t 

• Papír a lepenka        41,134 t 

• Biologicky rozložitelný odpad    365,500 t 

• Směsný komunální odpad (svoz)    393,777 t 
• Objemný komunální odpad (dvůr)                     248,690 t 

• Kovy         15,840 t 

• Nápojový karton          0,300 t 



 

 

 
ELEKTROWIN  –  zpětný odběr (chladící zařízení) 4,116 t, velké spotřebiče (sporáky,pračky,myčky) 4,123 t, 
malé spotřebiče (vysavače,žehličky,brusky atd.) 0,964 t 

ASEKO L –  zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 279 ks, malé elektrospotřebiče (radia,videa,PC 
atd.) 0,885 t  

EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky) 85 ks 

EKOBAT  –  zpětný odběr malých baterií 95 ks 

Zpětný odběr pneu  –  likvidace 820 ks 

 

 

Hřbitovní agenda 

     K 31.12.2011 je na místním pohřebišti evidováno 493 hrobů, tj. celkem 734 hrobových mist. Z toho je 23 

hrobů (31 hrobových mist) 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. Tato byla stanovena na základě Účelového hydrogeologického průzkumu z června roku 2002. 

 
    

DRUH HROBU 

     jednohrob             dvojhrob                 trojhrob      urnový hrob 
počet z toho volných   počet    z toho volných       počet     z toho volných      počet    z toho volných 

  217              16                  229           6                        6                  1                      41               - 

 

 

 

Czech POINT 
 
Počet vydaných ověřených výstupů k 31.12.2011 : 

Katastr nemovitostí    79 

Rejstřík trestů     56 

Registr řidičů        5 

Obchodní rejstřík    16 

Modul autovraků ISOH        0 

Živnostenský rejstřík        1 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů   0 

Insolvenční rejstřík     0 

 

 

Přehled vydaných rozhodnutí a přestupků na základě veřejnoprávních smluv 
 

Přestupky        23 případy 
Rozhodnutí – poz. komunikace                  11 rozhodnutí 
 

 

 

 

 



 

 

Kulturní a informační středisko 
 
     Organizační složka KIS, zřízená obcí, zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost v obci. 

     Informační centrum nabízí služby - veřejný internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou vazbu dokumentů, 

prodej propagačních materiálů Tlumačova i okolních obcí, laminování dokumentů, pronájmy prostor i 

drobného hmotného majetku. V oblasti vzdělávání skončila spolupráce s firmou Profima a počítačovou školou 

Altix Zlín. Počítače byly bezplatně převedeny do majetku Základní školy Tlumačov, kde budou sloužit pro výuku 

žáků. Mezi vzdělávací aktivity lze zahrnout akce „Den Země“ a besedy konané v rámci knihovny. 

     V r. 2011 proběhly tradiční kulturní akce – Tlumačovský košt pálenek, Martinské hody, Rozsvícení vánočního 

stromu, Stavění a kácení májky, Noční pohádkový park pro děti. Uskutečnila se oslava u příležitosti uplynutí 870 

let první písemné zmínky o Tlumačovu a 100 let od otevření budovy nové měšťanské školy. Koncem roku 2011 

vznikl v Tlumačově Klub seniorů, uskutečnil se 2x zájezd do divadla v Uh. Hradišti a ve Zlíně.  

     ZUŠ Otrokovice pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební nástroje i zpěvu. V r. 2011 vykazovalo 

aktivní činnost take Mateřské centrum Housata. Do knihovny byly nakoupeny knihy a časopisy za 23.101 Kč. 

Knihovnu a akce pořádané knihovnou navštívilo 2604 občanů. 159 využilo internetové služby. 

 

     V r. 2011 se uskutečnila částečná rekonstrukce Klubu na Zábraní (oprava elektroinstalace, snížení a zateplení 

stropu). 

  

     V r. 2011 celkem 4x vyšly Tlumačovské novinky v nákladu 550 ks. 

 

Knihovna 

 

     V současné době nabízí knihovna čtenářům 6228 kusů knih. Dvakrát ročně je knižní fond 

obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. 

Knihovnu vede paní Petra Šimoníková. 

Registrační poplatek čtenáře na jeden kalendářní rok:  50,- Kč dospělí, 20,- Kč pro děti do 15 let. 

 

 

 
 
 

Stavby zkolaudované v roce 2011  

Novostavby: 

Novostavba RD, ul. Dolní 566 (Talašovi) 

Novostavba RD "ETIK", p.č.737/8, ul. U Trojice 889 (Burešovi) 

Novostavba RD č.p.891, p.č.838/12, ul. Nová (Tulach, Chytilová) 

 

Rekonstrukce a stavební úpravy: 

Přístavba kuchyňského studia a stavební úpravy RD č. p. 827 (Chujacovi) 

Parkoviště pro kuchyňské studio u RD č .p. 827 (Chujacovi) 

Sklad nářadí u RD č. p. 54 (Šimek) 

Přístavba letní verandy u RD č. p. 540 (Šimek) 

Garáž s kůlnou u RD č.p.434 (Ing.Šimek) 



 

 

Přístavba RD č.p.434 (Ing.Šimek) 

Kůlna na dřevo u RD č.p.434 (Ing.Šimek) 

Venkovní bazén u RD č.p.434 (Ing.Šimek) 

Zastřešení nádvoří zahradnictví (Talašovi) 

Demolice přístavby RD č. p. 491 (Hapalová, Malíková) 

Demolice části stavby RD č. p. 178, garáže a dílny (Kouřilovi) 

 

Investor - cizí subjekt: 

Rozšíření administrativně provozního areálu PSVS, a.s., Tlumačov - Skály (PSVS a.s. Praha) 

Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa - přípojka k NN ČS 4 (E.ON Distribuce ČB) 

Přípojka NN k objektu firmy Framart, zemědělský areál Tlumačov (Framart s.r.o. Třebětice) 

Tlumačov, ČS3, úprava trafostanice, vedení NN (E.ON Distribuce a.s.) 

Tlumačov, Vranec, úprava distribuční soustavy, ul. Jiráskova (E.ON Distribuce a.s.) 

Vedení 110 kV 573 Otrokovice - Rychlov, rekonstrukce etapa A 

Výrobní objekt na zpracování kamene - přípojka NN (E.ON Distribuce, a.s.) 

Demolice části objektu na st.pl. 929/4 v k.ú. Tlumačov na Moravě, areál farmy Tlumačov (ORMA s.r.o. 

Halenkovice) 

Demontáž a bourání drtíren kovového odpadu, jedné lodi jeřábové dráhy a oprava betonové plochy po 

demolici (Metalšrot Tlumačov) 

 

Investor - Obec Tlumačov: 

Kabelová přípojka k objektu dílen č. p .879, technický areál OÚ Tlumačov   

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v ul. U Trojice       

Odkanalizování obce Tlumačov - III.etapa      

Revitalizace parku ul. Sokolská                    

Rozšíření kanalizace a osazení revizních šachet v ul. U Cementárny                      

Demolice studny před RD č. p. 75         

Demolice ČOV u objektu KIS Tlumačov       

Realizace úspor energií ZŠ Tlumačov                     

Stabilizace hráze Tlumačov – pažení, ul. Kvasická                    

 

Přiděleno 5 čísel popisných. 

V r. 2011 bylo vydáno 11 rozhodnutí v rámci projednávání agendy silničního správního 

úřadu a dopravního úřadu – zvláštní užívání komunikací. 
 
 
 
 
 

Základní škola Tluma čov v roce 2011  

     Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 194 žáků v deseti třídách – z toho 6 tříd I. stupeň a 4 třídy II. 

stupeň - při plánované kapacitě 600 žáků, což znamená pokles oproti loňskému školnímu roku o 11 žáků, které 

vyučovalo na obou stupních celkem 14 vyučujících. Do 1. třídy v roce 2010/2011 nastoupilo celkem 30 žáků. 



 

 

Průměrná absence žáka I. st. za šk. r. 2010/2011 – 74 zameškaných hodin/šk.r. 

Průměrná absence žáka II. st. za šk. r. 2010/2011 – 117 zameškaných hodin/šk.r. 

Pro školní rok 2011/2012 bylo zapsáno 30 žáků, 4 žáci měli odklad. 
 
 

Celkový prospěch žáků školy na konci školního roku 2010/2011: 
 
I. stupeň počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 
 118   84         34                 - 
II. stupeň počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 
  76   17          58          1 

 

     Za období uplynulého školního roku bylo uděleno ředitelem školy 14 významnějších pochval na vysvědčení 
za celoroční soustavné a kvalitní plnění školních povinností, vzorné chování a za reprezentaci školy . 

     Stejně jako v předchozích letech i v tomto školním roce bylo 9 nejlepších žáků přijato starostou obce při 
příležitosti slavnostního zakončení školního roku.  
 

Výchovná opatření přijatá v průběhu šk. r. 2010/2011 
 
Napomenutí třídního učitele : 51 žáků 
Důtka třídního učitele :  39 žáků 
Důtka ředitele školy :    8 žáků 
 

 
 
     Ve sledovaném školním roce 2010/2011 dále mírně poklesl počet cizích strávníků ŠJ ZŠ . Školní jídelna  je 

kapacitně plánována pro přípravu 300 - 350 jídel . 

      ŠJ při ZŠ i v tomto šk. r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov : 50-60 dětí + obslužný personál 6 

osob. Ve stejném režimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko – 30 dětí + 6 dospělých, která od roku 

2005 odebírá celodenní stravu  

 Celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje :  

85 - 90 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ  

20 - 25 obědů pro zaměstnance školy  

160 – 170 obědů pro žáky školy  

60 – 65 obědů pro cizí strávníky ( DPS, zaměstnance MŠ, obce Tlumačov, důchodce a další strávníky ). 

 

     Škola plně využívá systém evidence a objednávání obědů (služba platby převodem na účet školy je využívána 

zhruba 20% platících rodičů stravujících se žáků, popř. dětí, zaměstnanců a dalších strávníků. )  

     Požadavek rodičů o umístění žáků 1. a 2. r. školy do ŠD byl i letos uspokojen a odpovídá reálné kapacitě ŠD 

ZŠ Tlumačov  – 30 žáků – 1 oddělení ŠD  

      Do budoucna očekáváme stabilizaci zájmu o umístění dětí ve ŠD vzhledem ke skutečnosti, že rodiče stále 
více očekávají od školy celodenní servis péče o své děti. 

 

     Ani v průběhu školního roku 2010/2011 nedošlo ke zlepšení stavu využitelnosti nově zřízeného školního 

hřiště. Největší (rozhodující) podíl sportovních aktivit v nadstandardních podmínkách venkovního hřiště měla 

bohužel opět zase jenom škola a její sportovní a pohybové aktivity.  



 

 

     Ani v průběhu roku se nepodařilo přilákat žádné nové uživatele hřiště, přestože došlo k významnému 

zlepšení podmínek pronájmu: symbolická cena pronájmu!!!! (80Kč/hod.), zatím nízký vzrůst vysazených stromů 

vytvářejících stín, pravidelné sečení travnatých ploch v okolí hřiště atd. 

     Výše popsaný, nepříliš dobrý stav, koresponduje se současným nedobrým stavem poklesu zájmu o pohybové 

aktivity a jejich aplikace, jak v individuálním, tak kolektivním pojetí.  

      V posledním období se podařilo zkvalitnit i zázemí v prostorách školní tělocvičny. Výměnou oken a 

zateplením se zlepšily světelné a tepelné podmínky pro všechny sportovní aktivity. Tělocvična dnes se svým 

zázemím nabízí mírně nadstandardní podmínky pro pronájmy.  

 

     V průběhu školního roku (k 1. 1. 2011) došlo k velmi dramatickému opatření MŠMT ČR, které spočívalo v 

oddělení prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Škola, potažmo zřizovatel školy, se 

dostaly do naprosto nové situace, kterou bylo třeba urgentně řešit. Řešením bylo provizorní použití rezervního 

fondu prostřednictvím fondu odměn.  

     V této nepříznivé situaci, kdy normativ v žádném případě nepokryl náklady na platy nepedagogických 

pracovníků, bylo „vysvobozením“ ukončení jednoho pracovního poměru organizační změnou a jeden odchod 

do SD.  

 

Mate řská škola  

     Mateřská škola se nachází v centru městečka Tlumačova v prostorách budovy Základní školy Tlumačov. U 

mateřské školy se rozprostírá velká prostorná zahrada s novým dětským mobiliářem, která nabízí dětem široké 

možnosti pohybového vyžití. 

     Mateřská škola má k dispozici velké prostory dvou plně vybavených tříd, nový dětský nábytek uspořádaný 

tak, aby vytvořil jednotlivá dětská centra, ve kterých si děti mohou hravou formou plně rozvíjet a zdokonalovat 

nové poznatky a dovednosti při plnění úkolů podle tematických plánů třídního vzdělávacího programu školy v 

souladu s myšlenkami školního vzdělávacího programu. Vybavení hračkami a pomůckami k výchovně vzdělávací 

práci je velmi dobré, děti mají k dispozici dostatečné množství pomůcek sloužících k získávání nových znalostí a 

dovedností. 

Mateřská škola v Tlumačově má dvě třídy, do kterých jsou děti rozděleny podle věku: 

• 1. Třída MŠ – „Hvězdičky“ (děti 3 – 4 leté) – 28 dětí (plný stav na třídu) 

• 2. Třída MŠ – „Sluníčka“ (děti 5 - 7leté) – 28 dětí (plný stav na třídu) 

Mateřská škola v Tlumačově má v roce 2011 zpracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, ve kterém byly vytýčeny tři dlouhodobé cíle: 

1. Vést děti k sociální soudržnosti, podporovat vzájemné vztahy ve společenství třídy a rodiny 

2. Podporovat u dítěte povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí v návaznosti na 

environmentální výchovu 

3. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti 

     Tyto cíle byly stanoveny na základě poznatků a zjištění z naší minulé koncepční práce s dětmi. Tyto cíle jsou 

rozpracovány do krátkodobých ročních úseků tak, aby vedly v konečné fázi k naplňování záměrů koncepční 

práce a osvojení očekávaných kompetencí. 



 

 

    Denní řád je v mateřské škole dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí a individuálně 

se upravuje pro děti v adaptační fázi. Při veškerých aktivitách je kladen důraz na aktivní přístup dětí, tvořivost, 

možnost experimentování a střídání činností řízených a spontánních. 

Ředitelkou MŠ je:  Hana Janoštíková 
Učitelky v MŠ jsou:  Jana Řezníčková 
                                    Kateřina Králová 
                                    Jindra Zálešáková 
 

 

 

Mate řská škola Klubí čko  

     Speciální mateřská škola Klubíčko Tlumačov je soukromé předškolní zařízení s krajskou působností, které se 

zabývá výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami a zaměřuje se především na péči o děti 

s kombinovaným postižením, s vadami řeči a se zdravotním oslabením.   Pokud to aktuální kapacitní možnosti 

dovolí, mohou zde být v odůvodněných případech zařazeny i děti zdravé. Školka v roce 2011 oslavila již 11 let 

své působnosti.  

     Mateřská škola byla založena občanským sdružením Naděje Praha. V prvním roce byla provozována v 

prostorách Domova Naděje na Wolkerově ulici v Otrokovicích v rozsahu jedné třídy s počtem 11 dětí. Zároveň 

probíhala příprava na výstavbu samostatného pavilonu pro školu v tomto areálu. Po prvním roce provozu však 

Naděje opustila školu a projekt výstavby zrušila. Vlastníkem právnické osoby mateřské školy a jejím dalším 

zřizovatelem se stalo občanské sdružení Via vitae Napajedla. Škola byla přemístěna na ulici Školní 704 v 

Otrokovicích, kde působila celkem 4 roky, do r. 2004. Prostorové podmínky umožnily rozšířit provoz na dvě 

třídy. 

     V lednu 2005 se škola přemístila do objektu U Trojice v Tlumačově. Zde konečně získala odpovídající prostory 

s možností usídlení na trvalo. Z důvodu velké poptávky byla kapacita od ledna 2006 navýšena na počet 30 dětí, 

které byly zařazeny do 3 tříd. 

     Objekt U Trojice, sestávající z budovy a školní zahrady, byl postaven tlumačovskou cementárnou v roce 1880. 

Zpočátku sloužil k firemním účelům, později byl užíván k bydlení a v letech 1967 – 2002 jako mateřská škola. 

     V průběhu let 2004 – 2006 proběhla celková rekonstrukce a přestavba objektu na speciální mateřskou školu. 

V současné podobě vyhovuje budova i zahrada velmi dobře potřebám vzdělávání dětí s různými druhy 

handicapu. Kapacita školky je 30 dětí (3 třídy) a je plně obsazena. 

Provozní doba :  Po – Pá 7.00 – 15,30 hodin 

     Ředitelkou ve školce je paní Bc. Ludmila Stodůlková, dále ve školce pracuje 7 speciálních učitelek, 1 

asistentka pedagoga a 2 provozní pracovnice. 

 

SDH Tluma čov  



 

 

     K 31. 12. 2011 má členská základna celkem 35 členů, z toho dospělí 33 členů a 2 děti. V současné době 

provozuje JSDH ještě kroužek mladých hasičů, kteří se učí základům hasičiny pod vedením Milana Žáka a 

Štefana Hrtúse. 

     Výbor SDH pracoval ve složení: Jan Šnajdr - starosta; Otto Šnajdr ml. – místostarosta, domovník; Václav 

Machovský – velitel; Josef Zlatuška – zástupce velitele; Jaroslav Němec – kronikář; Otto Šnajdr st. – pokladník; 

Vladimír Šnajdr – revizní a kontrolní komise; Zuzana Vírová – jednatelka. Výbor se ke svému jednání sešel 

v průběhu roku 4x, členských schůzí bylo v roce 2011 23. 

     Zásahová jednotka působila v počtu 13 členů, velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., zástupcem velitele 

Michal Šnajdr. 

     Činnost sboru byla v roce 2011 bohatá a náročná a stála hodně sil a času a to vše na úrok rodin členů JSDH, 

ostatních zájmů a koníčků. 

 

 

Zemský h řebčinec Tluma čov – krátce z historie  

     Organizace v chovu koní za první republiky navázala na organizaci z dob, kdy se rozpadla monarchie. Na 

Moravě a ve Slezsku vydržovala dále tři hřebčince podřízené velitelství hřebčinců v Hodoníně. Již od roku 1921 

se Ministerstvo zemědělství zabývalo myšlenkou, zřídit pro Moravu a Slezsko jeden velký státní hřebčinec. Pro 

uskutečnění tohoto plánu byla prohlédnuta celá řada velkostatků a kasáren, ale bez úspěchu, neboť tyto 

prostory neodpovídaly prostorově nebo svou polohou. Přičiněním sekčního šéfa ing. Wegera se podařilo získat 

ze záboru Pozemkového úřadu zbytkový velkostatek v Tlumačově z bývalého majetku hraběnky Marie 

Baltazziové. Pro kladné rozhodnutí byla směrodatná poloha tohoto objektu, takřka ve středu Moravy a na živé 

kolejové dráze. Získaný velkostatek se skládal z pěti dvorů: Tlumačov, Skály, Terezov, Buňov a Otrokovice 

s celkovou výměrou 532,26 ha. T historického hlediska se tlumačovský dvůr připomíná již v roce 1490. Uvádí se, 

že v roce 1667 byl používán pro černý dobytek a ovce. Svému účelu sloužil až do roku 1720, kdy byl vybudován 

nový dvůr a ten následně přestavěn na hřebčín. Dvůr v Tlumačově byl upraven pro ustájení celkem 115 hřebců, 

byla zde zbudována administrativní budova, byty pro zaměstnance, kovárna a sedlárna. Dvůr na Buňově byl 

upraven na hříbárnu s volnými stájemi pro odchov hřebečků, dvůr na Skalách byl upraven a k chovu koní 

využíván od roku 1926, kdy zde byli ustájeni hřebci z Hejčína. Urychlená adaptace objektů v Tlumačově 

umožnila využití nově zbudovaného ústavu již v roce 1925. 

     Hlavním posláním hřebčince v Tlumačově bylo zajišťovat plemenitbu v zemském chovu koní. Zemský chov 

koní byl od roku 1924 řízen inspektory chovu koní. Tento stav trval až do roku 1948. Od tohoto roku řídil 

plemenitbu Krajský národní výbor a to až do roku 1956. V tomto roce přechází plemenářská služba ke Státnímu 

hřebčinci Tlumačov. Plemenářská služba zajišťovala evidenci plemenných klisen, výkonnostní zkoušky, přehlídky 

potomstva, výstavy koní, zápisy do krajských plemenných knih klisen revize klisen a návrhy klisen do státní 

plemenné knihy. Tato osnova pracovní náplně zůstává zachována v podstatě dodnes. 

     V roce 1960 byla plemenářská služba delimitována od SPÚ Tlumačov ke krajským plemenářským správám 

nově zřízených krajů. Ústavu zůstalo jen osidlování stanic hřebci. V roce 1960 dostal ústav nový úkol chovat 

klusáky pro dostihové účely. V roce 1965 se SPÚ sloučil s místním JZD a jeho výměra se několikanásobně 

zvětšila. V roce 1967 došlo k reorganizaci plemenářské služby, sloučil se SPÚ Tlumačov a SPÚ Napajedla v jeden 

Plemenářský podnik Tlumačov. Po revoluci se k 1.1.1991 Středisko chovu koní osamostatnilo od Plemenářského 

podniku Tlumačov a bylo zařazeno jako samostatný závod koncernového podniku Státní plemenářský podnik 



 

 

Praha. Od 1.6.1992 byly sloučeny oba hřebčince působící v České republice, a to Tlumačov a Písek, v jeden 

podnik. Od 1.1.1993 rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výživy se Zemský hřebčinec Tlumačov stává 

samostatným podnikem. Oproti původnímu hřebčinci má pouze objekty v Tlumačově, na Skalách a Buňově 

s celkovou výměrou 307 ha orné půdy a 197 ha travních porostů. 

     Většina státních ústavů pro chov koní za 1. republiky pořádala Jezdecké dny, při nichž se předváděli hřebci ve 

voze, v sulkách, v rovinných a překážkových dostizích, v loveckých jízdách, ve skocích přes překážky apod. Tyto 

akce se nazývaly zkoušky výkonnosti hřebců, někde zkráceně dostihy. Později je Ministerstvo zemědělství 

přejmenovalo na Jezdecké dny. V současné době Zemský hřebčinec v Tlumačově v tradici pořádání Jezdeckých 

dnů bohužel nepokračuje, jednak z ekonomických důvodů a hlavně díky nevyhovujícímu terénu závodiště, který 

je od povodní v roce 1997 trvale podmáčen. 

     Ředitelem Zemského hřebčína je MVDr. Antonín Černocký a pracuje zde asi 25 zaměstnanců. 

Voltiž 

     Voltižní ježdění se podle historických pramenů objevilo v roce 1509. Od roku 1766 bývaly tyto vystoupení 

řazeny k počátkům moderního cirkusu a posléze se kombinovaly s tancem a herectvím. Přesto se voltiž daleko 

více podobá gymnastice. Dá se tedy říct, že je to gymnastická akrobacie na cválajícím koni. U nás byl tento sport 

poměrně vzácný a teprve zásluhou několika nadšenců začalo voltižních klubů přibývat. Voltižní kluby byly v 

Kladrubech, Chomutově, Praze, na Severní a Jižní Moravě a v Tlumačově. 

     V Tlumačově vznikla voltiž roku 1985 pod vedením Ing. Magdaleny Surýnkové. Začínala vesměs s 

tlumačovskými dětmi, které cvičili na poníkovi. Tento pokus se zvrhl v trvalý zájem. Záštitu pod oddílem převzal 

Dům dětí a mládeže a dodnes pomáhájí s gymnastickou přípravou dětí. Roku 1997 se stal oddíl tělovýchovnou 

jednotou a začal existovat samostatně. 

 

Voltižní úspěchy v sezoně 2011 

     Letošní voltižní sezona začala, jako každým rokem, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Soutěžit odjeli jak 

jednotlivci, tak i dvě skupiny. T těchto závodů si přivezli tři první místa, která získali Marek Hablovič, Michaela 

Hanová a Hana Wojfová, dvě druhá místa, která vybojoval Denis Balaštík a seniorská skupina a tři třetí místa za 

Jana Habloviče, Margitu Urbanovou a skupinu junior. Rok začal tedy úspěšně a v tomto duchu se nesl i nadále. 

Na následujících závodech v Tlumačově získali soutěžící čtyři první místa, jedno druhé a jedno třetí místo. První 

ze dvou nominačních závodů se konal v Rakousku, kam odjeli bojovat o nominaci na Mistrovství Evropy v Le 

Mans ve Francii pouze jednotlivci. Nutno podotknout, že těchto závodů se účastní celoevropská špička a a 

výsledky tlumačovských reprezentantů byly velmi dobré. Poslední nominační závody na závody mezinárodní se 

konaly v Chomutově, odkud si první místa odvezli 3 soutěžící, dva účastníci druhé a jeden účastník třetí místo. 

Další boj o účast na Mistrovství Evropy se odehrál ve slovenském Pezinoku, kam kromě jednotlivců odjela i 

seniorská skupina, která vybojovala skvělé 2. místo. Tímto byla účast na Mistrovství Evropy potvrzena. Vůbec 

poprvé v historii TJ voltiž Tlumačov odjeli Českou republiku reprezentovat na ME všichni jednotlivci z oddílu, což 

je skvělý úspěch. Bohužel se některé vkládané naděje rozplynuly hned při veterinární prohlídce, kde neprošel 

kvůli problémům s okutím jeden kůň, na kterém startovali čtyři jednotlivci. Záložního koně, na kterém startovat 

mohli, bohužel po prvním kole vyloučil po reinfekci hlavní rozhodčí a tímto přišli o možnost vybojovat dobré 

umístění juniorští jednotlivci. Seniorské jednotlivkyně na vypůjčeném koni z oddílu Hřebčín Albertovec, na 

kterém nikdy netrénovali, nakonec získaly slušná umístění. 

     Po těchto závodech si odjeli „spravit chuť“ na poslední závody voltižního poháru do Tetčic u Brna, odkud si 

už zase přivezli několik medailí. 



 

 

     Posledními závody sezony 2011 se stalo Mistrovství České republiky, které se konalo v Albertovci. Po 

nevydařených závodech ve Francii získala a obhájila titul Mistryně České republiky v kategorii ženy juniorky 

Michaela Hanová. Stříbrnou medaili v kategorii ženy seniorky získala Jana Wolfová a bronzovou medaili si 

odvezli Margita Urbanová s Denisem Balaštíkem. Zlatou medaili získalo také družstvo jednotlivců. 

     Dá se tedy říci, že kromě závodů v Le Mans byla sezona roku 2011 pro voltižní oddíl jedna z nejúspěšnějších 

vůbec. Michaela Hanová byla navíc na Vyhlášení středomoravské jezdecké ligy 2011 vyhlášena nejúspěšnější 

reprezentantkou Zlínské oblasti České jezdecké federace za rok 2011 a získala také zlatý výkonnostní odznak. 

 

 

 

Sport  

Fotbal 

Zhodnocení sezóny 2010/2011 přípravky TJ Sokol Tlumačov: 

     V sezóně 2010/2011 probíhaly tréninky přípravky jako již tradičně dvakrát týdně za hojné účasti dětí od 5 do 

10 let. Tréninky přípravky byly rozděleny na mladší a starší a je třeba říci, že tréninková morálka byla velmi 

dobrá. Na některých trénincích bylo bezmála třicet kluků. V době zimní přípravy se zúčastnili turnaje mladších 

přípravek v Otrokovicích, kde obsadili velmi pěkné druhé místo v konkurenci mužstev z Otrokovic, Napajedel, 

Louk a Holešova. Výsledky starší přípravky v mistrovských utkáních již nebyly tak dobré. Tato skutečnost však 

jde z části na vrub faktu, že jako starší přípravka hráli prakticky všichni kluci, kteří se zúčastnili výše uvedeného 

turnaje a patří věkem do mladší přípravky. I letos přešli 4 hráči do kategorie žáků, což lze hodnotit jako pozitivní 

a i díky práci přípravky tak má fotbal v Tlumačově budoucnost.  

Přípravku trénuje Michal Hric, Jiří Kvasnička a Radek Dvořák. 

 

Zhodnocení sezóny 2010/2011 mladší žáci TJ Sokol Tlumačov: 

     Na jaře 2011 se dohrávala okresní soutěž mladších žáků, kteří byli po podzimu na druhém místě.  Jarní část 

se bohužel, nevydařila tak, jak si všichni představovali. Získali pouze 9 bodů za tři vítězství a v konečné tabulce 

obsadili čtvrté místo. 

     Na podzim byli kluci přihlášeni znovu do okresní soutěže žáků. Pro většinu našich borců to byly první zápasy 

hrané na celé hřiště. Po podzimní části soutěže jsou kluci zatím na poslední příčce bez bodového zisku. I přesto, 

hoši zejména v posledních zápasech, podali bojovný výkon a potěšili nejen trenéry, ale také rodiče.  

     Tréninky žáků navštěvuje pravidelně 12 – 15 kluků, což je při dnešním nezájmu mládeže o sport, solidní 

počet.  

Žáky trénuje Oldřich Hrdina a Stanislav jeřábek. 

 

 



 

 

Zhodnocení sezóny 2010/2011 dorost TJ Sokol Tlumačov: 

     Na jaře 2011 se dohrávala soutěž Okresního přeboru, ve které bylo přihlášeno 12 mužstev z celého Zlínského 

kraje.  Naše mužstvo skončilo na 6. místě v tabulce se 7 výhrami, 10 prohrami a 5 remízami. Fotbalových utkání 

se zúčastnilo 17 dorostenců. 

     Tým vedou trenéři Ivo Grmela a Radek Šimoník, funkci vedoucího mužstva vykonává Lada Mouková.       

     V srpnu 2011 dorostenci zahájili podzimní část sezóny 2011-2012. Mají zatím do konce roku 2011 odehráno 

9 zápasů, z toho 5 výher, 1 prohru a 3 remízy. Naši dorostenci jsou zatím na 3. místě. 

     Fotbalisté se scházeli v zimních měsících v tělocvičně naší ZŠ 2x týdně, kde probíhala příprava fyzické kondice 

a v jarním a podzimním období trénovali na místním fotbalovém hřišti herní taktiku a o víkendech se konala 

mistrovská utkání. Někteří dorostenci v případě potřeby vypomáhali i v mužstvu „A“. 

     Tlumačovští dorostenci se také zúčastňují akce Stavění a Kácení májky. 

 

Zhodnocení sezóny 2010/2011 muži TJ Sokol Tlumačov: 

     Družstvo mužů oddílu kopané TJ Sokol Tlumačov trénoval v sezóně 2010/2011 zkušený otrokovický trenér 

Jiří Tyl, jehož pravou rukou byl vedoucí mužstva Marek Vlček. Ve stejném složení působila toto dvojce u 

družstva mužů i v sezóně předcházející. Družstvo mužů je tradičním účastníkem Okresního přeboru Zlín, když 

z této náročné soutěže marně několik usiluje o postup do I. B třídy. Kýžený postup se nevydařil ani v letošní 

sezóně, kdy muži obsadili v konečné tabulce čtvrtou příčku za postupujícími Tečovicemi, druhými Jaroslavicemi 

a třetí Štípou. Při povinném domácím vítězství 2:1 s Napajedlami “B“ se zranil nejlepší hráč Daniel Máčala a 

jeho absence v rozhodující fázi sezóny na mužstvo dolehla natolik, že neuspělo v klíčových závěrečných 

zápasech.  

     Pozitivním aspektem sezóny 2010/2011 je postupné zabudovávání mladých hráčů dorosteneckého věku do 

mužstva mužů. Nejlepšími střelci v sezóně 2010/2011 byl Radek Tyl s 11 zásahy, Jiří Jonášek s 10 a Daniel 

Máčala s 8 trefami.  

 
 
     V sobotu 2. května 2009 se rozrostl počet oddílů fotbalového klubu TJ Sokol Tlumačov o další přírůstek – 

„staré pány“, vedené Františkem Kelem. Staří páni (věková kategorie mužů nad 35 let) sehráli v roce 2009 a 

2010 15 utkání, v nichž ani jednou nepoznali hořkost porážky. První prohru zaznamenali až po dvou letech 

svého působení v roce 2011 v domácím zápase s Holešovem.  

     Mezi tradiční soupeře starých pánů patří mužstva stejné věkové kategorie, a to Holešov, Jiskra Otrokovice, 

Fryšták, Němčice nad Hanou, Hovězí a Tečovice.    

 

 

Rybářský kroužek 

     Rybářský kroužek v roce 2011 navštěvovalo 14 členů. V zimním období se členové scházeli  1x měsíčně, 

v jarním a letním období se kroužek konal každých 14 dní. Mladí rybáři získali v kroužku jak vědomosti odborné, 

tak i praktické. Kroužek pracoval podle celoročního plánu, který byl splněn. 



 

 

     V měsíci březnu se členové zúčastnili jarního úklidu břehů revíru Štěrkoviště Kvasice, v květnu a v září dvou 

rybářských závodů, které pořádala  místí organizace Kvasice. Konec školního roku zakončili na rybochovném 

zařízení ve Kvasicích, kde si mladí rybáři zachytali, poseděli u táboráku a opekli něco dobrého k snědku.  

     Z kroužku do kategorie 16 – 18 let přestoupilo 5 členů. Věříme, že děti a mládež budou mít i v dalších letech 

zájem o přírodu a rybaření a že mladých rybářů bude přibývat. 

     Vedoucím rybářského kroužku je Roman Zálešák. 

 

Zahrádká ři  

      Členská základna má k 31.12.2011celkem 88 členů, 6 členů v roce 2011 z organizace vystoupilo, přistoupili 4 

noví členové. 

     Činnost organizace je řízena 15-ti členným výborem. 

Předseda :  Miroslav Šoltys 

Místopředseda : Marie Nováková, jednatel: Jiřina Vrtalová, pokladník: Irena Masařová, správce pozemků: 

Vratislav Dufek, správce nemovitostí: Jaromír Novák, výstavba a údržba: Jiří Špaček, vedoucí pálenice: Antonín 

Kunčar, vedoucí moštárny: Milada Trlidová, matrika: Marie Strouhalová, kulturní referent: Růžena Stašková, 

členové výboru: Jaroslav Zapletal, Jaroslav Němec, Miloslav Stoklásek, Marie Matulíková. 

     Majetkem zahrádkářů je pálenice v Tlumačově, která poskytuje služby občanům Tlumačova a blízkého okolí. 

Pro zkvalitnění procesu pálení byla provedena výměna původního hlavního měděného značně opotřebovaného 

kotle za nový. V místnosti pro nalévání kvasů byla položena nová dlažba a místnost byla vymalována, dále bylo 

v letošním roce realizováno obložení stěny za kotlem a provedena rekonstrukce odvodu vody od chladičky u 

přepalování a studní u centrálního venkovního chlazení. Pálit se v letošním roce začalo 18. srpna a bylo 

vyrobeno 6 832,5 l etanolu (100% alkoholu). 

     Další službou poskytovanou ZO ČSZ pro občany Tlumačova a okolí je moštárna. Část nákladů na výrobu 

moštu je financováno ze zdrojů získaných pálením. V roce 2011 bylo vymoštováno celkem 1610 litrů ovocného 

moštu. 

     Od dosavadního nájemce byla zpět převzata polovina oploceného pozemku u pálenice a ve spolupráci se 

Zahradnictvím Talaš v Tlumačově zakoupeno a vysazeno 27 ks stromů švestek. Po dohodě s nájemcem je 

v plánu v průběhu roku 2012 převzetí i zbývající části pozemku a je v plánu výsadba dalších stromů. 

PRÁCE S MLÁDEŽÍ 

     V letošním roce se do soutěže Mladý zahrádkář přihlásil neobvykle vysoký počet dětí (47) ze Základní školy 

Tlumačov. Z toho důvodu se zahrádkáři rozhodli uspořádat i základní kolo této soutěže. Aby byly děti dobře na 

soutěž připraveny, připravili pro ně členové organizace v prostorách ZŠ výstavu zeleniny, květin, ovocných a 

okrasných dřevin, plevelů, léčivek a také semen a sadby. Místní kolo proběhlo v prostorách KIS, kde soutěžící 

plnili vědomostní test a poznávání exponátů. Ti nejlepší postoupili do okresního kola, které se konalo 

v Holešově a 2 z nich dále postoupili za okres Zlín do celostátní soutěže, kde se umístili v polovině startovního 

pole, což byl jistě úspěch. Všichni zúčastnění byli odměněni malým občerstvením a z rukou pana starosty 

obdrželi diplomy, květiny na pěstování a drobné dárky. Soutěž byla uspořádána členy ZO ČSZ ve spolupráci 

s KIS, Zahradnictvím Talaš a Obecním úřadem Tlumačov. 



 

 

     Tlumačovské děti všech věkových kategorií – z obou mateřských i ze základní školy – se aktivně zapojily do 

Výstavy ovoce, zeleniny a květin svou účastí výtvarnými pracemi na téma Naše zahrada. Výstavu navštívilo 169 

dětí, 39 z nich se zapojilo výtvarnými pracemi. 

 

SPOLEČENSKÁ ČINNOST 

     Jako každoročně, tak i v letošním roce, uspořádala organizace pro své členy Mikulášské posezení v Klubovém 

zařízení OÚ na Zábraní. Na programu byla mimo jiné informace o průběhu Výstavy ovoce, zeleniny a květin, kde 

byli odměněni vítězové jednotlivých kategorií.  

     Členové ZO ČSZ se iniciativně postavili k žádosti pracovnic KIS a aktivně se zapojili do organizace akce při 

rozsvícení vánočního stromu. 

 

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST   

     Členové ZO ČSZ Tlumačov odpracovali ve prospěch své Základní organizace celkem 566 hodin. Brigády byly 

odpracovány při odstranění závad při pálení a moštování, při opravě zařízení, údržbě budovy, zařízení a 

pozemků. 

 

 

Policie ČR OOP Otrokovice  

     Obec Tlumačov patří do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích. 

     V roce 2011 se policisté ČR v Tlumačově zaměřili především na preventivní činnost a hlavně na prioritu 

Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Bezpečně do školy i ze školy“, která spočívá v zajišťování přechodů 

na ulici Dolní a Masarykova, kde hrozí největší riziko dopravních nehod mezi chodci a projíždějícími vozidly. Již 

v minulosti byly s vedením ZŠ Tlumačov vytýčeny časy příchodu a odchodu dětí ze školy a policie se snaží 

přechody v rámci svých personálních kapacit obsazovat. 

     V letním období se hlídkující policisté opětovně zaměřovali mimo jiné i na lokality u Kurovického lomu, kde 

se řidiči každoročně dopouštějí porušování dopravních předpisů. Během prázdninových měsíců se objevují 

problémy s mladistvými, kteří především v parku na ulici Sokolské, na ulici Nádražní a blízkém hřišti a nově 

v prostorách nádraží ČD, kdy konzumují na veřejnosti alkoholické nápoje nebo užívají omamné a psychotropní 

látky. Při těchto akcích dochází k častému rušení nočního klidu a poškozování obecního i soukromého majetku. 

     V letošním roce bylo na území katastru Tlumačov evidováno celkem 44 trestných činů, (z nichž bylo 28 

objasněno),  69 přestupků a 255 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit prověrky oznámění od 

občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS při převozu agresivního pacienta, asistence u exekuce, vypracování 

zpráv pro soudy apod. 

     Služba kriminální policie vyšetřovala v Tlumačově 1x obecné ohrožení při střetu vlaku s brusným zařízením 

na trati u přejezdu na Kurovice, 1x krádež dřevěných palet ze skladů společnosti COXYS Biopaliva a 2 případy 

nedovolené distribuce omamných látek a jedů. 



 

 

     Policie ČR je v rámci svých personálních možností přítomna téměř každé pondělí v době od 16 do 17 hodin 

ve služební místnosti, která se nachází v Tlumačově na náměstí Komenského (obecní budova naproti KIS). Zde 

je k dispozici policista, kterému se můžou podávat oznámení, náměty, informace, připomínky apod. 

 

 

 Zapsala kronikářka obce Tlumačov - Sylva Němcová. 
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