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Co nového čeká v roce 2012 českou rodinu? V čem si pohoršíme a 
v čem si polepšíme? 
 

Rodičovská 

     Rodičovský příspěvek dosáhne celkově až 220 000 korun. Rodiče si jeho čerpání mohou rozvrhnout na 19 – 

43 měsíců. Délku rodičovské dovolené lze měnit. 11 500 korun je nejvyšší rodičovský příspěvek, který lze 

měsíčně vyplácet. Podmínkou je, že aspoň jeden z rodičů si platí nemocenskou a má dostatečně vysoké příjmy. 

U zaměstnanců je to minimálně 16 500 korun hrubého. 4 roky dítěte jsou hranicí, dokdy je možné rodičovský 

příspěvek vyplácet. Pokud se však narodí druhé dítě a celý balík 220 000 korun se nestihne vybrat (ani když se 

měsíční dávka zvýší na maximum), zbytek peněz propadne a budou se dostávat přídavky na nové dítě. Měnit 

výši (a tudíž i dobu vyplácení) rodičovského příspěvku mohou i ti, kdo už na rodičovské jsou. Stačí zajít na úřad a 

požádat o změnu. 

 

Sociální dávky    

 
     Částka bude od roku 2012 mírně vyšší. Minimum u jednotlivce bude 3 140 korun (bylo 3126). U početnější 

rodiny se zvedne podstatněji – až o 1 000 korun měsíčně. Sociální dávky bude pobírat víc lidí, zvyšuje se životní 

a existenční minimum. Porodné bude náležet více rodinám, hranice příjmu pro výplatu porodného se snížila. 

      Výplata dávek pro postižené bude jednodušší. Handicapovaný člověk už nebude muset žádat zvlášť na různé 

příspěvky, dávky budou jen dvě: na mobilitu – jeho výše je 400 korun měsíčně, a na zvláštní pomůcku. Tato 

dávka se poskytuje jednorázově, nejvyšší možná je 350 000 Kč. 

 

Nezaměstnaní 

     Nezaměstnaný může být pověřen bezplatnou prací pro obec. Nově se jí budou účastnit i kvalifikovaní lidé, 

kteří přišli o zaměstnání a přihlásili se na úřad práce. Jestliže má nezaměstnaný maturitní vysvědčení nebo 

vysokoškolský diplom, je úředníkům jedno. Už po dvou měsících v evidenci úřadu práce může kdokoliv dostat 

výzvu k nástupu na veřejnou službu. Když odmítne, bude z řad nezaměstnaných vyškrtnut, přijde o podporu 

v nezaměstnanosti, přestane se mu platit sociální a zdravotní pojištění. O podporu může zažádat znovu až za 

půl roku. Jestliže uchazeč ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, 

podpora se hned od prvního měsíce snižuje na 45% průměrného měsíčného výdělku.   

     Vyšší postihy za práci načerno: za práci načerno může člověk dostat pokutu až 100 000 korun. Zaměstnavatel 

umožňující nelegální práci může platit pokutu od 250 000 do 10 milionů korun. 

     Podpora v nezaměstnanosti bude pro méně lidí.  

 



 

 

Důchody 

     Důchody se zvyšují, průměrná penze vzroste o 169 korun na 10 414 Kč. 

     Od roku 2012 je valorizace důchodů poprvé definována pevně zákonem. Nově se budou zvyšovat důchody 

od ledna každý rok. Výše zvýšení důchodů se stanoví podle růstu spotřebitelských cen a podle 1/3 růstu reálné 

mzdy. Valorizace se týká všech typů důchodů. Dál poroste věk odchodu do důchodu. Důchodový věk u mužů a 

žen se bude postupně sjednocovat, takže jako první odejde stejně do penze ročník 1975. Muži i ženy narození 

v tomto roce půjdou do důchodu ve věku 66 let a 8 měsíců. 

     Předčasný důchod bude méně výhodný. Dochází k výraznému snížení procentní výměry u předčasných 

starobních důchodů. O stokoruny měsíčně přijdou ti, kteří se rozhodnou odejít do penze dva až tři roky před 

řádným termínem. 

 

Zdravotnictví 

     Nově se platí jen za recept, ne za položku na něm, ale zvýší se sazba DPH z 10 na 14%. Preventivní prohlídka 

a potvrzení o zdravotním stavu u lékaře je zdarma, za jeden den pobytu v nemocnici se zaplatí místo 

dosavadních 60 korun 100 korun. V nemocnicích ubude lůžek (bude zrušeno zhruba 2000 nemocničních lůžek), 

což pro pacienta znamená, že bude muset mnohdy dojíždět do vzdálenější nemocnice. Čekání na operaci nesmí 

překročit stanovenou lhůtu – čekací lhůty na operace mají limity. Pokud ji pojišťovna nezvládne do stanovené 

doby zajistit, hrozí jí až několikamilionová pokuta. Právě pojišťovny totiž dostanou největší podíl zodpovědnosti 

za naše zdraví a budou se muset více starat. 

 

Zákoník práce 

     Od ledna platí nová pravidla. Dohoda o provedení práce se prodlužuje, komplikovanější bude práce na dobu 

určitou, platí tvrdší předpisy pro čerpání nemocenské, hrozí také výpověď za porušení léčby.  

     Další novinkou je, že firmy si můžou zaměstnance (s jeho souhlasem) v případě, že pro něj nemají 

momentálně práci, půjčovat. Nevyčerpaná dovolená z uplynulého roku už nejde proplácet, pouze v případě 

ukončení pracovního poměru. 

     Snižuje se odstupné – při výpovědi z organizačních důvodů se bude měnit podle délky trvání pracovního 

poměru (minimálně 1 měsíční výdělek, maximálně však trojnásobek průměrné měsíční mzdy). Nárok na 

podporu v nezaměstnanosti má propuštěný pracovník až poté, co vyčerpá odstupné. 

  

 

 

 



 

 

Daně  

     Od ledna se zvyšuje snížená sazba DPH z 10 na 14% (potraviny, dětské pleny, voda, teplo, léky, pohřební 

služby, doprava, ...),  základní sazba DPH zůstává na 20%. 

       Státní podpora u stavebního spoření bude maximálně 2 000 korun.  Dosud se úroky získané stavebním 

spořením nedanily, nově se budou danit 15%. 

     Končí povodňová stokoruna. Daňová sleva na dítě se zvýší o 1800 korun z 11 604 korun na 13 404 korun. 

Dražší budou dálniční zámky (roční se z 1 200 se zvýší na 1 500 korun), podraží MHD, elektřina, voda, plyn.     

 

 

 

 

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2012 
 

TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      21 801 000,- Kč 
 (daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty, 
 správní a místní poplatky vybírané obcí)       
 
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              4 732 000,- Kč 
   (nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky)                   
 
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY         1 279 000,- Kč 
   (prodej pozemků)       
 
TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                             869 000,- Kč         
 (dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství)         
              

PŘÍJMY CELKEM        28 681 000,- Kč 

 

 
 
 



 
 
 
TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       23 809 000,- Kč 
 (vybrané položky) 

opravy chodníků a MK           560 000,- Kč 
 dopravní obslužnost           177 000,- Kč 
 neinvestiční příspěvky MŠ          397 000,- Kč 
 neinvestiční příspěvky ZŠ       2 983 000,- Kč 
 dotace neziskovým organizacím (mládež)        180 000,- Kč 
 dotace spolkům a nezisk. organizacím           80 000,- Kč 
 dotace sociální služby           291 000,- Kč 
 dům s pečovatelskou službou          798 000,- Kč 
 bytové hospodářství           626 000,- Kč 
 KIS          1 791 000,- Kč 
 vývoz kontejnerů a popelnic       1 300 000,- Kč 
 veřejná zeleň         1 409 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE        1 696 000,- Kč 
 (vybrané položky) 
 PD pro MK               50 000,- Kč 
 bezbariérový přístup do zdravotního střediska         530 000,- Kč 
 PD a energ. audit - realizace úspor DPS                       190 000,- Kč   
 pozemky             476 000,- Kč 
 

VÝDAJE CELKEM       25 505 000,- Kč 
 
 
TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ         -3 176 000,- Kč 
 stav na účtu k 31.12 2011            197 000,- Kč 
 splátky úvěru         -1 373 000,- Kč  
 revolving         -3 000 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LEDEN 
 

Tříkrálová sbírka 

     V sobotu 7. 1. 2012 probíhala v celé republice a také v Tlumačově „Tříkrálová sbírka 2012“. Už od 8 hodin 

ráno se scházeli koledníci této sbírky na místní faře, aby si oblékli tříkrálový kostým a vyrazili do tlumačovských 

ulic. Celkem se sešlo 53 koledníků včetně dospělých. Každá z dvanácti skupinek měla svou část Tlumačova. 

Letošní  výtěžek sbírky  v naší obci činil 46 060,- Kč. 

 

Dětský karneval 

     Leden pokračoval v duchu dětského karnevalu. 21. ledna pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko ve spolupráci 

s Tělocvičnou jednotou Sokolskou v tlumačovské sokolovně dětský karneval. Karneval zahájila známá ostravská 

zpěvačka Míša Růžičková. Děti spoustu jejích písniček znaly, a tak společně s ní protančily a prozpívaly celé 

sobotní odpoledne. Karneval zpestřily svým vystoupením děti z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko. 

 

Košt pálenek 

     Tak jako každý rok, tak i letos se poslední sobotu v lednu konal Tlumačovský košt pálenek. Letošní, 10. 

jubilejní ročník, byl ještě doplněn koštem bramboráků.  

     Od roku 2008 tuto akci organizují společně tlumačovští zahrádkáři a Kulturní a informační středisko. 

     Na koštu, v sobotu 28. ledna 2012, se sešlo 38 vzorků pálenek a 11 vzorků bramboráků, které přinesli občané 

z Tlumačova a z okolních obcí a měst. Pálenky a bramboráky hodnotili degustátoři z řad veřejnosti, takže šlo 

spíš o to pobavit se s přáteli v příjemné atmosféře v Klubu obce Zábraní. Mezi účastníky byl i vzácný host pan 

Jiří Pecháček, předseda Územního sdružení ČZS Kroměříž. Akci podpořili tradičně přátelé ze Slovenska a letos 

dokonce i z Německa. Degustace bramboráků byla ukončena asi po 2 hodinách, kdy na některých prázdných 

talířích bylo znát, které nejvíce chutnaly. První místo si odnesla paní Ladislava Šoltysová, druhé Helena 

Němcová a na třetím místě se umístila paní Milena Baďurová. K bramborákům se pojídalo výborné kysané bílé 

a červené zelí, které dodal pan Talaš. K závěrečnému počítačovému zpracování koštu pálenek se sešlo 58 

odevzdaných hodnotících lístků. Vzorky pálenek se hodnotily stupnicí od jedné do pěti, kdy pětka znamenala 

nejvyšší počet bodů. Vzorek, který hodnotitel nestihl okoštovat, byl ohodnocen známkou 2,5. 

   

 

 

 



 

 

   Vítězem Tlumačovského koštu pálenek 2012 se stali místní zahrádkáři s 208,5 body. Podle předsedy 

tlumačovských zahrádkářů pana Miroslava Šoltyse se jednalo o několik let starou pálenku z jablek. 2. místo 

obsadil pan Jaroslav Machálek s počtem bodů 208, a počet bodů 205 znamenal pro pana Vladimíra Vrtala 3. 

místo.  Další cenu získal pan Leo Zahradník za to, že poznal mezi 38 vzorky „tu svoji“. Prozradil, že šlo o pálenku 

pálenou z vína. Na závěr byly vylosovány i tzv. ceny útěchy.  

    Protože se jednalo o jubilejní, 10. ročník, organizátoři pozvali i „živou“ hudbu. O skvělé hity, které 

nenechaly téměř nikoho sedět, se postaral pan Radek Verner. 

TOP 10 pálenek 2012 
 
1. Zahrádkáři   208,5 bodu 
2. Jaroslav Machálek   208 
3. Vladimír Vrtal    205 
4. Jaroslav Novák   198 
5. Renáta Nelešovská   198 
6. Jiří Krčma    194 
7. Alena Fiantová   192,5 
8. Mojmír Němec   191 
9. Starosta obce    190 
10. Zdeněk Brázdil  189 

 

Sbírka víček 

     DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, vyhlásilo v lednu Sbírku víček z PET lahví: „Víčka pro Anetku“. Anetka 

Kráčalíková je z Velikové u Zlína a od narození bojuje s celou řadou tělesných a mentálních postižení.  Víčka 

z plastových lahví se odevzdávají v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, odkud budou hromadně převezeny 

speciální firmou. Získané finanční prostředky budou použity na zakoupení polohovacího zařízení, speciální 

postele a lehátka do vany. 

      

Poplatky za komunální odpad a za psy 

     Od 16. ledna se v úřední dny vybírají na OÚ poplatky za komunální odpad a za psy. Poplatky se nezvyšují, 

zůstávají stejné jako v roce 2011: 

Poplatek za KO 450,- Kč/osoba 

Poplatek za psa 200,- Kč/pes, senioři a invalidní důchodci 100,- Kč/pes, známka na psa 20,- Kč 

 

 

 



 

 

Recitační soutěž žáků 

     Školní kolo recitační soutěže žáků II. stupně proběhlo ve čtvrtek 26. ledna 2012. 

  Na naší škole se stává téměř nepsanou tradicí, že se koná recitační soutěž. I letos se našlo na  druhém stupni  

několik jedinců,  kteří se na ni připravilli. V kategorii 6. – 7. třída na 2. místě skončil Petr Blahuš a na  postu 

nejvyšším Nikola Filáková. Tito dva jmenovaní změří své síly s žáky jiných okolních škol v okrskovém kole. 

      To, že se mezi nejstaršími žáky  našla pouze jedna soutěžící, a to N. Mišáková z 8. ročníku, svědčí o tom, že 

zájem o takovýto druh soutěží  je na škole rok od roku menší. Je škoda, že důvodem není  neschopnost soutěž 

zvládnout, ale nechuť učit se něco nad rámec svých základních povinností, či ostych prezentovat se před 

ostatními.  

 

Preventivní dopis rodičům a veřejnosti od učitelů ZŠ Tlumačov 
 

    Vážení rodiče, milí obyvatelé Tlumačova, nám, pracovníkům Základní školy Tlumačov, velmi záleží na tom, 

aby z našich žáků vyrostli vzdělaní a slušní lidé, kteří by našli uplatnění v budoucím životě. Proto je vedeme k 

vzájemné toleranci a úctě, k životu bez návykových látek, k odpovědnosti za své chování a jednání. Chceme, aby 

naši žáci pozitivně přistupovali k práci i k životu, žili zdravým způsobem života, odmítali projevy rasismu i 

xenofobie.  

     Tyto naše snahy se snažíme naplňovat v rámci preventivního programu školy. 

     Poslední dobou cítíme, že je pro žáky čím dál obtížnější se některým negativním jevům úspěšně bránit. 

Nejedná se pouze o snadnou dostupnost alkoholu a cigaret, ale také o nárůst různých mezilidských konfliktů a 

sobectví. Snažíme se v rámci svých možností a kompetencí pomáhat všem žákům, kteří mají v těchto oblastech 

problémy a potíže.    

     Nemůžeme však v této snaze zůstat osamoceni. Například o škodlivosti kouření můžeme dětem vykládat 

denně, ale pokud jim cigarety kdekdo prodá a nikdo je kromě nás na rizika kouření neupozorní, tak se naše 

snahy míjí účinkem a škola se tak stává jakýmsi izolovaným ostrovem, kde se vyžadují pravidla, jež v reálném 

světě není potřeba dodržovat, protože je nikdo nepožaduje.    

     Velmi by nám pomohlo, kdyby o rizicích zneužívání návykových látek a jiných negativních jevech, např. o 

šíření pornografických materiálů, slyšeli naši žáci i mimo školu. Mohou si s nimi o tom promluvit třeba rodiče, 

kteří mají zásadní vliv na to, jaký budou mít jejich děti postoj k životu a k závislostem. Ve škole jsou k dispozici 

materiály k dané problematice a v případě zájmu Vám můžeme poskytnout i kontakty na odborníky. Budeme 

také rádi, pokud nám sdělíte Vaše postřehy a náměty týkající se této problematiky. Vaše náměty nám mohou v 

naší práci velmi pomoci.  

     Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme hodně radosti z Vašich dětí.  

Učitelé školy.  

 



 

 

Počasí v lednu 

     Nový rok začal nepříjemným počasím, teplota v noci 0°, přes den občas mírné sněžení a teplota +3°, celý den 

zataženo. Stejné počasí s denními teplotami do +6°trvalo až do 7. ledna, jen se k tomu přidal silný vítr, noční 

teploty taky mírně nad nulou. Na horách vítr až o síle orkánu a na horách napadlo až 70 cm sněhu. 7. a 8. ledna 

se na chvíli ukázalo sluníčko, ale o d 9. ledna zase zataženo, pochmurno, sice bez srážek, ale denní teploty na 

leden vysoké – až +7°. Od 13. ledna se mírně ochladilo, dokonce přišla prudká sněhová přeháňka, kdy napadlo 

asi 2 cm sněhu. Ranní teploty kolem bodu mrazu, denní +2°. V neděli 14. 1. se na chvíli ukázalo sluníčko, ale 

další dny znovu zataženo, teploty nad nulou denní i noční, bez sněhu i bez deště. Od 25. ledna mírné ochlazení, 

noční teploty až do -6°, občas se ukáže sluníčko, denní teploty kolem 0. Poslední 2 lednové dny se teploty 

konečně trochu začaly podobat zimě – přes noc -12°, přes den -6°, ale svítí sluníčko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚNOR 
 

1. ročník Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice 

 

     Ve středu 1. února 2012 vyrazila skupina žáků ZŠ Tlumačov reprezentovat školu na halové atletické závody 

konané v Otrokovicích v rámci 1. ročníku Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice.   

     Jednalo se o 13 zájemců z řad žáků 2. stupně, kteří projevili zájem ověřit si svoji fyzickou kondici s žáky škol 

ze širokého okolí i registrovanými atlety věnujícími se královně sportu systematicky a závodícími i na 

celostátních soutěžích příslušných věkových kategorií. Z toho titulu je třeba již nyní tlumačovské žáky ocenit za 

houževnatost a odhodlanost, s jakou k závodům a reprezentaci školy přistoupili i s vědomím velmi silné 

konkurence.  

     Vypsány byly dvě věkové kategorie chlapců i dívek. V obou kategoriích se závodilo celkem v pěti disciplínách. 

Vzhledem k faktu, že se jednalo o závody uvedené v oficiální atletické termínové listině, dosahovalo technické 

zázemí velmi vysoké úrovně. Dosažené výkony v bězích byly měřeny tzv. elektrickou časomírou s cílovou 

kamerou, takže žáci tak měli možnost získat zcela přesný a nezpochybnitelný obraz o své výkonnosti v těchto 

disciplínách. Nejúspěšnějším závodníkem kategorie mladších žáků byl Martin Michalík. Mezi staršími žáky jsme 

měli nejpočetnější zastoupení, závodilo celkem 6 žáků ze 7. a 9. třídy. V celkovém hodnocení dosažených 

výsledků i jejich kvality byl naším vůbec nejúspěšnějším závodníkem Petr Beňo z 9. třídy, který ale bohužel, 

vzhledem k ročníku narození byl mimo rozsah povolený propozicemi závodu a jeho účast na závodech proběhla 

mimo hodnocení. 

     Avšak nejen dosažené vavříny, ale především zájem žáků a jejich úsilí vynaložené na 1. ročníku Otevřeného 

mistrovství Otrokovic v atletice si zaslouží ocenění.  

 

CO₂ liga na Základní škole Tlumačov pokračovala třetím kolem 

     Část žáků 8 životního prostředí a nalákat žáky i širokou veřejnost k tomuto přístupu, pokračuje letos již 

čtvrtým rokem. 

     Tým tlumačovské CO₂ ligy se stále drží na předních místech žebříčku zúčastněných škol. Nyní . ročníku se 

zapojilo do soutěže CO₂ liga, kterou pořádá Centrum Veronica Hostětín. Soutěž zaměřená na možnosti, jak se 

osobně aktivně zapojit do zlepšování připravil v rámci pokračování soutěže mimo jiné vzdělávací akci pro žáky 

5. ročníku. Účastníky čekaly hry a aktivity zaměřené na ochranu klimatu a především na možnost a podporu 

vlastního zapojení do snižování spotřeby energie, vody a zdrojů.    

 

 

 



 

 

    Nyní soutěž směřuje do finále. Čeká na žáky Hodina Země, ke které se může každý z nás připojit. Den Země 

proběhne v sobotu 31. března od 20.30 hod, účastnit se všichni můžeme symbolickým hodinovým vypnutím 

osvětlení ve všech domácnostech. Ve stejný čas zhasínají i významné dominanty měst, např. Koloseum v Římě 

apod., tak se můžeme do tak významné mezinárodní akce připojit i my, občané Tlumačova. 

 

Valentýnský ples 2012  

     V sobotu 11. 2. 2012 se v místní sokolovně uskutečnil ples pořádaný sdružením SRPDŠ a ZŠ Tlumačov. Datum 

11. února se blížil svátku Svatého Valentýna a proto i ples byl pořádán v tomto duchu. Krásná výzdoba, kterou 

vytvořili pracovníci školy, dodala postaršímu sálu sokolovny velmi milou a příjemnou atmosféru. Zazněla zde 

skvělá hudba v podání kapely DELTA MORAVY a pobavit se tento rok přišlo velké množství hostů. Již tradičně 

nám zatančili žáci z 8. a 9. ročníků a mohli jsme zhlédnout další vystoupení taneční skupiny ze Žlutav. O výborné 

občerstvení se již druhý rok postarali manželé Málkovi a veškerý finanční zisk předali sdružení SRPDŠ. I díky 

tomu byl výtěžek z plesu krásných 45.156,- Kč. Celý výtěžek plesu bude použit  na akce pro děti pořádané 

školou.  

 

Školení držitelů plemenných hřebců 

 

     Začala připouštěcí sezóna a Zemský hřebčinec Tlumačov na první chovatelské akci 17. února 2012 představil  

účastníkům školení plemenné hřebce působící v sezóně 2012 na této stanici. Nabídka je velmi pestrá, pro 

inseminaci klisen čerstvým spermatem hřebčinec nabízí celkem 13 hřebců. 

 

Beseda se spisovatelem a cestovatelem panem Jiřím Márou 

 

     V úterý dne 21. února v 17 hodin uspořádala Místní knihovna Tlumačov již pátou besedu se spisovatelem a 

cestovatelem panem Jiřím Márou z Přerova. 

     Více než padesát občanů se sešlo v Kulturním a informačním středisku, aby se spolu s autorem podívali 

tentokrát do Dánska a Islandu. Na připravené prezentaci pestrobarevnou přehlídkou polodrahokamů i muzeem 

penisů. V Grónsku díky pobytu v místních rodinách návštěvníci mohli například vidět v Dánském království 

druhou největší sbírku krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech nebo rytířské souboje. Mohli se 

podívat do Legolandu, tropických skleníků i mezi netopýry. Následovaly nesčetné vodopády a úžasné fjordy 

Faerských ostrovů. Island svými sopkami, ledovci i vařícím blátem přesvědčil, že si právem zaslouží pojmenování 

Země ohně a ledu. Márovi měli možnost ochutnat shnilého žraloka a žasli nad pestrobarevnou přehlídkou 

polodrahokamů a muzeem penisů. V Grónsku díky pobytu v místních rodinách poznali netradiční způsob života 

a lovu. Všichni účastníci besedy mohli ochutnat sušeného žraloka, kterého pan Mára ze svých cest přivezl. 

 

 



 

 

     A proč Márovi vůbec tyto cesty uskutečňují? Chtějí naplnit cestovatelské sny syna Jirky a co nejvíce mu 

zpříjemnit jeho nelehkou cestu životem. Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval 

nejvzdálenější zemi na světě - Nový Zéland. O rok později studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel si, jak se 

žije v Amazonské džungli a na tajuplných Galapágách. Na třetí expedici procestoval Japonsko. Následovala cesta 

na Island a do Grónska, které geograficky patří do Severní Ameriky. A když se konečně všichni dostali do 

vytoužené Afriky, stal se Jirka prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené světadíly. Dokonce 

byl zapsán do České knihy rekordů. Márovi necestují však kvůli slávě, ale vlastním příkladem chtějí dokázat, že 

zdravotním handicapem život nekončí a také motivují ostatní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních snů. Pevně 

věří, že dokázat se dá úplně všechno. 

     Po přednášce byla možnost zakoupit si knihu i DVD. Všechny knihy i z předešlých besed se dají vypůjčit v 

místní knihovně. 

 

Honební společnost Tlumačov    

      29. února se v salonku restaurace Černý kůň konala mimořádná valná hromada Honební společnosti 

Tlumačov. Na programu byla nová volba starosty a výboru. 

 

JARNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI 

     DDM Sluníčko vyhlásilo v únoru za finanční podpory obce Tlumačov Jarní výtvarnou soutěž pro děti na téma: 

V říši motýlů. Děti mají podle své fantazie namalovat nebo jinak ztvárnit dané téma, výkres označit jménem, 

adresou, třídou, školou a věkem. Soutěž bude rozdělena do kategorií podle věku dítěte. Zvolená porota vybere 

v každé kategorii 3 nejlepší výrobky, jejichž autoři budou odměněni cenami. Vytvořená díla budou vystavena 

v KIS v Tlumačově. 

 

Počasí v únoru  

     Únor začal opravdovými zimními mrazivými dny, kdy se noční teploty dostaly až na -20°, denní se vyšplhaly 

jenom do -10° a k tomu se přidal silný vítr. Přes den sice svítí sluníčko, ale je velká zima, ale, bohužel, úplně bez 

sněhu. 9. úmora se trochu zatáhlo a trochu začalo sněžit, ale napadlo asi jenom ½ cm sněhu, další dny až do 14. 

února zase zpátky ochlazení.  Následující dny pod mrakem, občas asi 10 minut sněží, ale teploty už zase nad 

nulou, takže co nasněží, hned taje. V sobotu, 25. února už to venku vypadá, jakoby přišlo jaro. Celý den 

sluníčko, teplota +10°, poslední dny v měsíci sice už ne tak slunečno, ale teploty denní i noční nad nulou. 

 

 

 



 

 

BŘEZEN 
 

Březen – měsíc knihy 

     Místní knihovna v Tlumačově se zapojila do projektu Čtení pomáhá, který rozdělí každý rok 10 milionů korun 

na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Knihovna Tlumačov připravila seznam 

knih rozdělený do tří kategorií podle věku čtenáře. Po přečtení a vrácení knihy musí čtenář správně odpovědět 

na několik otázek vztahujících se ke knize a za správné odpovědi získá 50 korun. Tuto odměnu si může 

vyzvednout v hotovosti, nebo ji může věnovat někomu, kdo potřebuje pomoc. Například na výcvik pejska, který 

pomůže postiženému, na speciální kolo pro člověka, který nemůže chodit nebo na operace, které vrátí zrak 

například dětem v Africe. 

     Dále Místní knihovna vyhlašuje soutěž „Čteme rádi“. Čtenář napíše na lístek název knihy, kterou přečetl a 

stručný obsah. Svůj lístek vhodí do připravené krabičky a na konci roku se za přítomnosti vedení obce budou 

losovat tři výherci, kteří obdrží pěknou knihu. 

     V knihovně je připravena burza vyřazených knih za symbolickou cenu 5,- Kč. 

     Ve čtvrtek dne 15. března 2012 navštívili žáci devátého ročníku ZŠ místní knihovnu v rámci projektu „Čtení 

pomáhá“. Paní učitelka měla pro žáky přichystané úkoly, které plnili v knihovně. Hledali a půjčovali si knihy, 

které jsou v seznamu „Čtení pomáhá“. Čtenáři přišli na své a našli spoustu knih, které jim v projektu pomohou. 

Za týden, 22. března 2012, přišly do knihovny děti ze školní družiny. Celkem 24 chlapců a děvčat bylo 

seznámeno s prací knihovnice, společně si prohlédli knihy, popovídali si, jak se k nim mají chovat a nakonec 

formou hry k sobě přirovnávali pohádkové postavy. Paní knihovnice měla pro děti přichystané kartičky se 

jménem pohádkové postavy. Na stole byly připraveny obrázky. Každý žák si svou postavičku musel najít a pak ji 

namalovat. Paní učitelka měla za úkol hledat a hádat, kdo je na obrázku a postavy k sobě přiřadit. Děti se úkolu 

zhostily výstižně, proto uhodla všechny dvojice.  

     Knihovna také získala z řad žáků nové čtenáře. 

 

 

Oprava cesty k lomu 

     S několikadenním omezením musí počítat občané využívající panelovou cestu vedoucí do lomu u Tlumačova. 

Dělníci tam od 13. do 15. března pracují na betonáži nájezdu. Je vzhledem k cestě vedoucí na Kurovice velmi 

příkrý, dělníci jej odfrézují a tím se nájezd o něco sníží. Omezení nezpůsobí žádné velké dopravní potíže, 

protože cesta do lomu vede převážně k zahrádkám. 

 

 



 

 

 

Fotosoutěž na téma „Příroda Tlumačova“ 

     Kulturní a informační středisko Tlumačov vyhlásilo 26. března 1. ročník fotografické soutěže tentokrát na 

téma „Příroda Tlumačova a jeho okolí“. Do konce dubna, kdy je uzávěrka, můžou občané všech věkových 

kategorií mailem posílat fotografie ze všech ročních období. Tři nejlepší autoři obdrží věcné ceny. 

     Odborná porota (profesionální fotografové) vyhodnotí zaslané fotografie a rozhodne o vítězi. Všechny 

zaslané fotografie budou vystaveny v KIS Tumačov a také na webu Tlumačova. 

 

Velikonoční dílny 

     28. března 2012 pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, ve spolupráci se ZŠ Tlumačov 

tradiční Velikonoční dílny. 

     Po celý den panovala v prostorách malé tělocvičny jarní tvořivá nálada. Nejen pro děti, ale i dospělé byly 

připraveny stánky s pestrou nabídkou velikonočních polotovarů, které si každý mohl dotvořit. Pod rukama 

šikovných návštěvníků dílen vznikaly krásné výrobky – perníčky, konvičky, panenky z okvětních lístků, věnečky a 

další jarní dekorace pro výzdobu.  

 

 

Noc a Andersenem 

     Dne 30. března 2012 se už po šesté sešlo 14 děvčat a jeden chlapec v místní knihovně na spaní při celostátní 

akci „Noc s Andersenem“. Po „ubytování“ a rozložení lehátek v knihovně se děti vydaly na dětské hřiště v 

Sokolské ulici, kde odpovídaly na otázky z říše pohádek, skládaly rozstříhané obrázky a poznávaly, o kterou 

pohádku se jedná. Ostatní si mezitím hrály na hřišti. Po splnění všech úkolů se děti rozběhly do místního parku, 

kde byl schován poklad v podobě bonbónů. Netrvalo dlouho, poklad byl nalezen a mezi všechny poctivě 

rozdělen. Po čase stráveném venku se děti pustily do výroby oblíbených výrobků. Tentokrát vyráběly předměty 

z papírových talířků. Každý si mohl zvolit podle své fantazie, co bude vytvářet. Většinou to byla zvířátka. Zapojily 

se také do soutěže, kterou vyhlásila na tento večer společnost Pickwick. Do zaslané šablony šálku pickwick děti 

namalovaly pohádku. Nejhezčí obrázek byl zaslán do soutěže.  

     Ani tentokrát nechyběly různé hry a soutěže. Například turnaj v pexesu, který jednoznačně vyhrála Pavla 

Huráňová. Malí nocležníci, už notně unavení, si vzali z knihovny různé časopisy a knihy, četli si, dokud neusnuli. 

Ráno jakmile zazněla „snídaně“ děti byly hned probrané. Tradiční ochutnávka koláčů od maminek a hodnocení 

nejlepšího koláče nesměla chybět. Tentokrát vyhrál koláč od maminky Davida Jarky. Po snídani děti hrály hru 

„Čáp ztratil čepičku“ a to už si pro ně postupně chodili rodiče. 

 

 



 

 

Ocenění za obětavou práci  

     U příležitosti Dne učitelů, 28. března, byla letos městem Otrokovice oceněna za obětavou, aktivní a 

úspěšnou spolupráci s dětmi ve volném čase paní Hana Hlobilová. Paní Hlobilová působí jako vedoucí 

odloučeného pracoviště Domu dětí a mládeže Sluníčko v Tlumačově. Dne 14. května 2012 ocenil paní 

Hlobilovou a Ludmilu Daňkovou, která s ní úzce spolupracuje, drobným věcným darem za práci s dětmi 

aerobiku i ostatní činnost v rámci DDM Sluníčko, pracoviště Tlumačov. 

 

Schválení finanční podpory z rozpočtu obce 

     Rada obce schválila na základě jejich žádostí spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží do 

18let, finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2012 takto: 

MŠ Tlumačov     1 000,- Kč 
DDM Sluníčko   39 000,- Kč 
SRPDŠ Tlumačov     4 000,- Kč 
TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 96 000,- Kč 
Moravský rybářský svaz    5 000,- Kč 
ZO ČZS Tlumačov     6 500,- Kč 
TJ Voltiž Tlumačov  10 000,- Kč 
SDH Tlumačov   12 100,- Kč 
 
a déle finanční podporu z rozpočtu obce těmto organizacím : 
 
Sociální služby města Kroměříže     3 000,- Kč 
ČMS chovatelů poštovních  holubů ZO Tlumačov   2 000,- Kč 
Hospodář TJ Sokol Tlumačov   30 000,- Kč 
Česká unie neslyšících, obl. organizace Zlín    1 000,- Kč 
SDH Tlumačov       4 000,- Kč 
Klub seniorů Tlumačov      5 000,- Kč 
Centrum pro rodinu Zlín, o.s.     1 200,- Kč 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje   1 000,- Kč 
Návraty        7 000,- Kč 
Český svaz včelařů      3 000,- Kč 
DDM Sluníčko     13 000,- Kč  
 

Počasí v březnu 

    První březnový den to opravdu vypadá, že přišlo jaro. Ranní teplota +6°, přes den +12°, občas i sluníčko, další 

dny je to stejné, jen ranní teploty mírně pod bodem mrazu, ale celé dny sluníčko. 7. března ráno -8°, přes den 

jen +1°a k tomu se zatáhlo. 8. března zataženo a začalo sněžit. Sněžilo celý den a napadlo asi 3 cm sněhu, což 

byl za celou letošní zimu v Tlumačově rekord! Do dalšího dne ale nebylo po sněhu ani památky, protože bylo 

+6°. Další dny střídavě oblačno, občas se ukáže sluníčko. Od 15. do 20. března ranní teploty kolem nuly, přes 

den celé dny sluníčko, teploty až 14°. 20. a 21. března sice ranní mrazíky (-4°), ale přes den i ostatní dny až do 

28. března pořád sluníčko, teploty až do +20°. Poslední 2 dny března je pod mrakem, teplota jenom +10°, ale 

pořád neprší. Je strašné sucho, nebyl celou zimu skoro žádný sníh a ani dlouho nepršelo. 

      



 

DUBEN 
 

Územní plán Tlumačov 

     Základním důvodem pro pořízení nového Územního plánu je potřeba obce mít aktuální dokument 

usměrňující výstavbu v obci, který nahradí stávající Územní plán, který je v platnosti od září 1998, tj. téměř 14 

let a od té doby se toho už spousta změnilo.  

     Obec Tlumačov tak reaguje na ustanovení o územním plánování a stavebním řádu s tím, že platná územně 

plánovací dokumentace obce musí být nahrazena novým územním plánem do 31. 12. 2012, jinak územní plán 

schválený před 1. lednem 2007 pozbývá platnosti. 

     Projekt zpracování návrhu územního plánu Tlumačov realizovaný v rámci Integrovaného operačního 

programu je spolufinancován z prostředků Evropské unie, evropského fondu pro regionální rozvoj a státního 

rozpočtu ČR. 

     Celková plocha řešená územním plánem je 15,52 km².  Návrh územního plánu bude zpracován v termínu do 

31. 12. 2012. Celkové výdaje projektu činí 720 000,- Kč. Financování probíhá z prostředků státního rozpočtu 

v částce 102 600,- Kč, prostředků EU v částce 581 400,- Kč a prostředků obce v částce 36 000,- Kč. 

 

Stavba u železniční tratě směrem na Otrokovice     

     Cíl této stavby je velmi prostý – moudře hospodařit a nakládat s vodou. 

     Celý název této akce zní „Protierozní opatření v k. ú. Tlumačov na Moravě, stavba č. 2 PEO v lokalitě 

Podrybničí“. Protierozní opatření má za úkol umožnit ve vymezeném prostoru sedimentaci splavenin, ochránit 

železniční trať a silnici I/55 před přívalovými dešti, zpomalit průchod vody krajinou a tím minimalizovat ničivou 

sílu vody a v neposlední řadě také zadržet vodu v krajině. Investorem je Ministerstvo zemědělství zastoupené 

Pozemkovým úřadem Zlín. Realizace stavby byla vyvolána komplexními pozemkovými úpravami na katastru 

naší obce. Dokončení se předpokládá do 30. června 2012. 

 

Úspěch tlumačovského žáka na matematické olympiádě 

     Naše škola zazářila v matematické olympiádě! Začátkem dubna proběhlo okresní a také nevyšší kolo 

Matematické olympiády na Gymnáziu ve Zlíně. Naši školu reprezentovali celkem 3 žáci, ale největším úspěchem 

se může pochlubit Petr Blahuš ze sedmého ročníku. V konkurenci 31 matematiků své kategorie byl nejlepší ze 

všech a vyhrál celou soutěž. Gratulujeme ! 

 

Hořící kontejnery v Tlumačově 

          S největší pravděpodobností šlo o snahu neznámého pachatele něco zničit.  

 



 

 

     V sobotu 14. dubna v časných ranních hodinách hořely v Tlumačově kontejnery na tříděný odpad. První 

pokus byl zaznamenán na ulici Sokolské, kde došlo k poškození kontejneru na papír. Poté se neznámý žhář 

přesunul na Metlov, kde shořely celkem 3 kontejnery - 2 na PET lahve a 1 na sklo. Zde už museli zasahovat 

příslušníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – stanice Otrokovice, aby nedošlo k rozšíření požáru 

na ostatní objekty. Případ šetří policie ČR. 

 

Soutěž v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“ 

     DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, uspořádalo v sobotu 14. dubna již 8. ročník soutěže „O 

pohár starosty obce Tlumačov“ ve skupinových choreografiích. Vzhledem k tomu, že zájem o tuto soutěž je rok 

od roku větší, jak ze strany soutěžících družstev, tak ze strany diváků, musela být akce z kapacitních, ale i  

bezpečnostních důvodů přesunuta do Sportovní haly v Otrokovicích na Štěrkovišti. 

     Kolem 720 soutěžících a 700 diváků vytvořilo skvělou atmosféru. Soutěžní družstva se sjela téměř z celé 

Moravy. Soutěž vyla rozdělena do čtyř věkových kategorií. Na soutěžící pečlivě dohlížela 5-ti členná porota, 

která jednotlivé skupina hodnotila podle daných kriterií, jako je choreografie, náročnost, technika, originalita a 

synchron. Šestým porotcem a zároveň hlavním rozhodčím byl trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku 

Mgr. David Holzer, který momentálně spolupracuje i s Olgou Šípkovou. Ten hodnotil družstva slovně ihned po 

jejich vystoupení, což bylo zajímavé pro diváky a přínosem pro soutěžící i trenéry. V každé kategorii bylo 

sladkou odměnou v podobě dortu odměněno družstvo sympatie, které hodnotil vzácný host pan Tomio 

Okamura. 

     Díky velké podpoře obce Tlumačov, která přispěla medailemi pro vítězná družstva, ale také velké spoustě 

sponzorů, mohla být oceněna všechna družstva krásnými cenami. Firma ONDRÁŠOVKA již druhým rokem 

zajišťovala pitný režim pro všechny soutěžící. 

     V kategorii do 7 let získalo DDM Sluníčko Tlumačov 4. místo, v kategorii 8 – 10 let 2. místo, v kategorii 11 – 

13 let 6. místo a v kategorii 14 let a více 2. a 3. místo. Celkové umístění ve všech kategoriích je pro všechny 

soutěžící z Tlumačova velký úspěch. 

 

Soutěž Mladý zahrádkář  

  Svaz zahrádkářů zorganizoval v úterý 17. dubna místní kolo celostátní soutěže Mladý zahrádkář. Členové ZO 

ČZS Tlumačov připravili v rámci příprav ve škole výstavku sazenic zeleniny, léčivek, květin, větviček stromů 

ovocných i okrasných, semen a sadby.  Soutěž pak probíhala v budově KIS Tlumačov. Zúčastnilo se jí celkem 59 

dětí ze 4. – 8. třídy. Děti dostaly test ze zahrádkářské tematiky, pak určovaly asi 50 různých vzorků. Děti byly na 

soutěž velmi dobře připravené a na závěr byly panem starostou odměněny dárkem, sladkostmi a květinami.  

     Celou akci podporovali tito sponzoři: firma RIM, Chujac-stolařství, Výkup sběrných surovin – Ivan Smýkal-

HELL, DURALINE s. r. o.,Metalšrot Tlumačov, PSI-HUBÍK, lékárna Tlumačov, Zahradnictví Talaš a Obec Tlumačov. 

     Prvních šest dětí v každé kategorii postoupilo do okresního kola, které se koná v Holešově a další postupující 

se zúčastní celostátního kola, které se koná v červnu v Klatovech. 

 



 

 

Zástupce z Tlumačova na soutěži SeniorSTAR 

     13 obcí a měst Zlínského kraje vyslalo 20. dubna 2012 svého zástupce- zpěváka, aby je reprezentoval na III. 

ročníku pěvecké soutěže pro seniory SeniorSTAR, která se konala ve velkém sále Domu kultury ve Vsetíně. Akci 

pořádala Diakonie Vsetín za finanční podpory Ministerstva kultury, Zlínského kraje a sponzorů, kteří se postarali 

o hodnotné ceny pro soutěžící. 

     Záměrem pořadatelů je přesvědčit veřejnost, že i v pokročilejším věku lze podávat pozoruhodné pěvecké 

výkony. 

     Za Tlumačov se pěvecké soutěže zúčastnil pan Ing. Otakar Vaňhara, který je sice rodilý zlíňák, ale se srdcem 

tlumačáka, protože od mládí bydlel v Tlumačově. Reprezentaci za naši obec si nechal posvětit starostou obce 

Ing. Jonáškem. Úroveň všech soutěžících byla velmi vysoká a přesto, že se pan Vaňhara neumístil na medailové 

pozici, Tlumačov dobře reprezentoval. 

 

Pracovnice Charity sv. Anežky pomáhají potřebným 

     Mnozí se jistě setkali s tím, že se pletou obvazy pro malomocné Je to nemoc, která se dnes už dá léčit.  

V Africe v Ugandě je nemocnice, kde nemocné ošetřují  lékaři a sestřičky s dobrovolným českým personálem. 

Tyto nemocnice potřebují hodně obvazů. 

     I v tlumačovské charitě jsou dobrovolnice, které tyto obvazy zhotovují. Jmenovitě paní Marie Kopřivová, 

Vlasta Batoušková a Marie Doležalová a postupně se přidávají i další. 

    21. dubna se v Přerově uskutečnilo setkání pletařek z celé Moravy včetně zástupkyň z tlumačovské charity, 

kde si všechny navzájem předaly zkušenosti i rady z čeho a jak plést. 

 

Den Země 2012 

     22. duben je od konce 60. let 20. století uznáván jako mezinárodní Den Země a v jeho rámci jsou pořádány 

nejrůznější akce. Základní škola Tlumačov se připojila a u příležitosti tohoto dne připravila na pondělí 30. dubna 

2012 projektový den, který byl věnován právě problematice, kterou si v Den Země připomínáme a 

zdůrazňujeme – potřebu ochrany přírody, jejího bohatství a krásy. 

 

     Pedagogové školy připravili dopolední program v lokalitě nedalekého kurovického lomu. Po společném 

shromáždění před školou vyrazili všichni žáci za doprovodu pedagogických pracovníků vstříc přírodovědně 

poznávacímu a ekologicky zaměřenému dopoledni. Pro žáky byly po lokalitě Kurovického lomu připraveny 

informační tabulky, v nichž měli možnost nastudovat si řadu informací o této známé lokalitě. 

     Kurovický lom je lokalita vyhlášená jako přírodní památka, která je dokonce zařazena na seznam evropsky 

významných lokalit. Na základě toho se všichni žáci i pedagogové pustili do úklidu lomu, kde posbírali několik 

pytlů odpadu. 

 



 

 

Voltižní závody       

     Poslední dubnovou sobotu se v areálu Zemského hřebčince Tlumačov uskutečnily tradiční voltižní závody. 

Konaly se za finanční podpory Zlínského kraje, Obce Tlumačov a Zlínské oblasti České jezdecké federace. Do 

Tlumačova se sjeli voltižéři z celé České republiky, protože se bojovalo o nominaci na mezinárodní závody 

v Rakousku a Německu. 

     Soutěže zahájily skupiny nejmladších dětí, po nich juniorské skupiny a soutěž uzavírali jednotlivci všech 

kategorií. Domácím voltižérům se docela dařilo. Juniorské kategorie ovládli tlumačáci jak v mužích, tak i 

v ženách a vítězství si tlumačáci vybojovali i ve skupinách a k tomu navíc ještě dvě stříbrné a jedna bronzová 

medaile. 

 

Stavění májky  

    V neděli odpoledne 29. dubna se opět po roce na náměstí Komenského stavěla májka a pálily se čarodějnice. 

Letos se dorostencům, přestože akci komplikoval silný vítr, podařilo bez problémů májku postavit až na malý 

zádrhel. Silný vítr způsobil spadnutí věnce, májka ale vydržela. Na náměstí se sešlo i několik čarodějnic, aby si 

mohly zatančit u ohně. Pálila se dokonce i tlumačovká malovaná čarodějnice, kterou vyhotovila paní Lenka 

Hricová se svými syny a s žáky 2. třídy. Později ohýnku využily zejména děti k opečení špekáčků. Děti se mohly 

vydovádět na nafukovací skluzavce a vyhrát cenu při soutěžích. 

 

 

První ročník fotosoutěže 

     Soutěž na téma „Příroda Tlumačov“, která probíhala od 26. dubna 2012 a skončila 30. dubna, byla vyhlášena 

KIS u příležitosti Dne Země. Zúčastnit se mohl každý, kdo poslal fotografie na toto téma. Bylo zasláno celkem 42 

fotografií od 17 účastníků, takže bylo z čeho vybírat. Vítězné fotografie vybírali 2 profesionální fotografové 

z Napajedel. 

     1. místo obsadila slečna Monika Melicharová s fotografií zachycující pole v březnu směrem na Kurovice. 2. 

místo obsadil Marek Macháček a 3. místo pan Luděk Komínek. 

     21. května jmenovaní převzali od starosty obce Tlumačov diplomy, slevové poukazy na fotoslužby a 

upomínkové předměty.  

     Všechny fotografie, které se soutěže zúčastnily, budou do 31. srpna 2012 vystaveny v budově KIS a ze 

zaslaných fotografií bude zhotoven tlumačovský kalendář na rok 2013. 

 

 

 

 



 

 

Počasí v dubnu 

     Aprílové počasí se 1. dubna předvedlo přesně, jak mělo. Ráno -1°, přes den +8°, dopoledne sníh, pak trochu 

déšť a odpoledne sluníčko. Postupně se počasí další dny začalo zlepšovat a prvních pár dnů denní teploty až 

20°. Kolem Velikonoc, které byly letos 8. a 9. dubna, počasí špatné, pondělí velikonoční ráno -6°(v Jizerských 

horách -22°), přes den se to trochu vylepšilo a odpoledne i sluníčko, ale teplota jenom 9°. Další dny oblačno, 

občas trochu poprchává, ale pořád strašné sucho. 16. dubna konečně přišel déšť, ale i tak jenom slabý. Od 20. 

dubna už zase slunečno, teploty kolem 20°a 20. dubna přišla první letošní bouřka, ale moc deště zase 

nepřinesla. Od 26. dubna se denní teploty už přehouply přes 20°a až do konce dubna už skoro letní počasí 

s teplotami kolem 28°. Pořád hodně sucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Květen 
 

Den Matek 

     V neděli 6. května se v místní sokolovně konal již poosmé Den matek. Děti z obou mateřských škol a ze 

základní školy připravily nejen pro své maminky, ale i babičky, tety a i ostatní příbuzné pásmo básniček a 

písniček. Děti z voltiže Tlumačov, které slaví i mezinárodní úspěchy, předvedly krásné akrobatické vystoupení. 

     Pro všechny maminky byl připraven malý dárek a drobné pohoštění, které pro ně připravily členky SRPDŠ. 

Celou akci natáčela RTA Zlín. Záznam z této akce bylo možno zhlédnout v regionální televizi. 

 

Relaxační vycházka po hostýnských horách 

     Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo na sobotu 12. května pro tlumačovské občany jarní 

vycházku. Akce se zúčastnilo celkem 19 turistů, kteří vyrazili poznávat krásy Hostýnských vrchů.  

     Začalo se vlakem až do Bystřice pod Hostýnem a dál se pokračovalo autobusem na Hostýn. Odtud byl start 

výšlapu. Cesta vedla přes Skalný na Tesák, kde byl cíl výletu. Během cesty, kdy to ráno vypadalo na úplně jasné 

počasí (+22°) se občas prohnaly mraky, ochladilo se a trochu i pršelo. Trasa byla 12 km dlouhá a vedla lesem a 

přes louky, takže nejmladší, pětiletá účastnice výšlapu, se občas mohla svézt i na kočárku. Na Tesáku se všichni 

občerstvili a doplnili vydanou energii a autobusem se vydali na zpáteční cestu do Bystřice a pak vlakem domů. 

 

Český den boje proti rakovině 

 

     Ve středu 16. května proběhl již 16. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Žáci ZŠ Tlumačov 

proto na frekventovaných místech obce nabízeli kvítky měsíčku lékařského v ceně 20,- Kč. 

     Tématem letošní sbírky jsou nádorová onemocnění ledvin. Důvodem je fakt, že v naší zemi vzrostl výskyt 

nádorů ledvin za posledních 35 let téměř na čtyřnásobek. Česká republika se tak dostala na první místo v 

celosvětovém srovnání četnosti tohoto onemocnění. U nádorů ledvin, které tvoří asi 6 % všech nádorových 

onemocnění, není jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako je to třeba zřejmé u nádorů plic. 

Nádorové onemocnění ledvin je totiž multifaktoriální záležitostí. Jedním z vysvětlení zvýšeného výskytu jsou i 

zlepšující se diagnostické možnosti dnešní medicíny, umožňující záchyt nemoci již v raném stádiu. Cílem Ligy v 

roce 2012 je informovat veřejnost o možnostech, jak si své ledviny chránit: změnit svůj životní styl, zlepšit pitný 

režim, konzumovat kvalitní potraviny, nekouřit, předcházet zánětům v organismu, nechat si opravit kariesní 

chrup, pohybovat se, zhubnout – tím snížit i vysoký tlak, nekombinovat svévolně léky.  

 

 

 



 

 

Vandalismus na škole     

      Stále častěji se poslední dobou setkáváme s problémem, že mezi žáky se vyskytují takoví, kteří úmyslně a 

hlavně stále častěji poškozují zařízení učeben a dalších prostor školy. Vedle nich jsou ve třídách i ti, kteří 

"alespoň" něco pomalují, popíší. Ve svém důsledku obojí kazí doposud pěkný vzhled školy a způsobují škole, 

potažmo obci, která je majitelem školy  poměrně velkou škodu.  

     Po posledním incidentu, kdy některý ze žáků II. stupně vytrhl elektrický osoušeč rukou ze stěny a pěstí rozbil 

dávkovač na tekuté mýdlo jsme si řekli, že byla překročena snesitelná míra neukázněného chování. Celá škola 

se snažila identifikovat viníka, ale bez úspěchu. "Nikdo nic neviděl, ani neslyšel a vůbec si na nic nepamatuje". V 

tom okamžiku jsme měli možnost koupit nové zařízení (za 5000 Kč), nebo zapůsobit na žáky, aby byli vnímavější 

a přestali být lhostejní k darebáctví některých svých spolužáků.  

     Po konzultaci s částí rodičů jsme k vyřešení záležitosti přistoupili s myšlenkou, že "každý může udělat chybu, 

ale měl by mít možnost ji napravit!".  

        Proto v týdnu od 4. června uspořádáme mimořádný sběr papíru, jehož výtěžek půjde výhradně na opravu 

osoušeče a zakoupení dávkovače na mýdlo pro chlapce a zrcadla pro dívky. Logicky z toho vyplývá, že by se 

především měli zapojit chlapci z II. stupně a pak samozřejmě i ti, kteří si uvědomují, že nepotrestaná škoda 

může škole v budoucnu přinášet ještě výraznější ztráty.  

       Společnými silami se v uvedeném týdnu pokusíme napravit to, co se stalo, čemu jsme nedokázali společně 

zabránit a s čím zásadně nesouhlasíme!  

Mgr. Robert  PODLAS, ředitel školy 

 

Škola v přírodě 

     Ve dnech 21. – 25. 5. 2012 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili školy v přírodě v překrásné krajině Beskyd. Děti 

byly od ranní rozcvičky v neustálém pohybu a kupodivu nikomu celý týden nechyběl počítač. Děti absolvovaly 

dvě túry, byly rozdány desítky diplomů a cen za hry, soutěže ale i za uklizené pokoje. 

     Pro některé byla zřejmě vyvrcholením večerní stezka odvahy, která probíhala za přísného dozoru kolem 

hotelu Zubříč, kde byly děti ubytované. 

 

Školní in-line závody 

     V pátek 25. 5. 2012 se 16 žáků z první až deváté třídy naší školy zúčastnilo v Otrokovicích školních závodů na 

in-line bruslích.  

     Měřili své síly s žáky  dalších osmi škol. Celkem závodilo 95 mladých příznivců in-line bruslení. Závody 

probíhaly velmi regulérně se spolehlivou kontrolou pomocí časomíry. Každý účastník měřil své síly s dalšími 

stejně starými  závodníky.  

                



 

 

      Všichni naši žáci absolvovali celé závody s nadšením. Nejmladším se sice příliš nedařilo, ale nikdo neodešel 

s prázdnou. Každý si odvážel památku na tento den, a to v podobě diplomu se svým umístěním. Dětem se 

podařilo získat i několik medailí, 2 bronzové, jednu stříbrnou a dokonce jednu zlatou medaili, a to díky Lence 

Řičicové z 6. třídy, která v kategorii třináctiletých závodnic „ujela“ svým devíti soupeřkám.  

  

Charitativní sbírka na základní škole 

     V květnu byla tlumačovská škola oslovena občanským sdružením Život dětem a požádána o pomoc při 

charitativní sbírce. Projekt je zaměřen na pomoc vážně nemocným, postiženým a opuštěným dětem v celé 

České republice.  

     Sbírka probíhala formou prodeje drobných předmětů. Díky učitelům a žákům, kteří si zakoupili některý ze 

sbírkových předmětů, se podařilo vybrat finanční částku 2.608,- Kč, kterou sdružení částečně uhradí invalidní 

vozíčky, rehabilitační a kompenzační pomůcky, chodítka, polohovací zařízení, řečové procesory, obvazové 

materiály, speciální výživy apod. Za účast na této sbírce získala naše škola od občanského sdružení Život dětem 

poděkování. 

 

Když vypiješ petku – schovej víčko pro Anetku 

     - tak znělo motto, kterým se po několik týdnů řídilo mnoho dětí a dospělých nejen v Tlumačově, ale i v 

našem širokém okolí. 

     Trpělivě sbírali a přinášeli víčka, díky nimž mohli rodiče těžce postižené Anetky Kráčalíkové zakoupit speciální 

polohovací křeslo, které jejich dcera nutně potřebuje nejen při krmení, ale například i při učení. Poděkování 

patří všem, kteří se do této sbírky zapojili. Celkem se ve sběrném místě v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, 

podařilo nasbírat cca 230 kg víček. Celé množství nasbíraných víček pro Anetku z různých míst v našem okolí 

činí více než šest tun. Tímto se ale nemusí končit, ale bude se pokračovat ve shromažďování víček dál. Pomůže 

se další rodině. Podobné sbírky víček jako tato se v poslední době konají stále častěji. Loni v Holešově se 

uskutečnila na podporu čtyřleté Michalky. Díky sbírce rodina doplatila speciální kočárek a pořídila další 

nákladné nezbytnosti, které dítě s postižením potřebuje. 

 

Daň z nemovitosti 

      Jelikož výnos daně z nemovitostí je stoprocentním příjmem rozpočtu obce, rozhodlo zastupitelstvo obce o 

posílení příjmů rozpočtu. Navýšené daňové příjmy budou využívány na pokrytí splátek dlouhodobého úvěru (10 

milionů Kč), který si obec musela vzít, aby zajistila dofinancování odkanalizování obce.  Místní koeficient ve výši 

2 odsouhlasilo zastupitelstvo obce dne již 15. 6. 2011. Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. 

  

 



 

 

Počasí v květnu 

     1. máj překrásné letní slunečné počasí, od rána sluníčko a denní teploty 31°, další dny počasí stejné, ale 3. 

května odpoledne přišla konečně pořádná bouřka s výrazným deštěm a následující den pak celý den pršelo. 

Další dny oblačno, ale už bez deště, denní teploty už v normálu – kolem 20°, pak se na pár dnů slunečné počasí 

s teplotami kolem třicítky vrátilo, ale od 12. května ochlazení – odpoledne 12°. V neděli 13. května ranní teplota 

jenom 4°, denní teplota max. 11°. Další dny oblačné až polojasné počasí s teplotami max. do 20°a severní vítr a 

18. května přišli na jedno ráno zmrzlí muži - ranní teplota klesla až na -2°. Přes den už se ale ukázalo sluníčko a 

denní teploty i v dalších dnech až 25°. Do toho občas slabá bouřka z tepla. Ke konci měsíce mírné ochlazení, 

polojasno, 31. května zataženo, všude v okolí pršelo, ale v Tlumačově asi jen 15 kapek. Pořád je dost sucho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Červen 
 

 

Noc kostelů 

     Celkem 21 kostelů, kaplí a modliteben na Zlínsku otevřelo své brány návštěvníkům. Stalo se tak při 

příležitosti dalšího ročníku Noci kostelů. Zájemci díky ní mohli nahlédnout do historie jednotlivých chrámů, 

seznámit se s jejich architekturou, zaposlouchat se do tónů liturgické hudby nebo si jen tak vychutnat 

atmosféru setmělého nočního kostela. V pátek 1. června bylo živo i v Tlumačově v kostele svatého Martina. 

Kromě mše svaté přichystali organizátoři přednášku o kostele, videoprezentaci o životě na farnosti, hudební 

představení a motlitbu před nejsvětější svátostí. 

     „Rádi bychom do kostela přilákali i ty, kteří jinak do něj po celý rok nezavítají. Objeví, že kostel je nejstarší a 

často také nejvzácnější budovou v obci, dospělí i děti se zároveň naučí pojmenovat nové věci, například 

předměty využívané při bohoslužbách“, poznamenal tlumačovský farář Michal Šálek. 

 

Kácení májky 

     V sobotu 2. června se po měsíci kácela májka, která stála od 29. dubna 2012 na náměstí Komenského. Díky 

vysokým teplotám v květnu a neustálému větru byla úplně suchá. 

     Děti z místní mateřské školy potěšily všechny návštěvníky svým vystoupením – pásmem básniček a písniček. 

Velký úspěch měla módní přehlídka dětí. Opět byly na programu soutěže pro děti i dospělé, závodilo se na 

odrážedlech, koloběžkách, kolech a na kolečkových bruslích. Opékaly se špekáčky a klobásy a starosta obce ing. 

Jonášek věnoval zdarma bečku piva. 

 

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře 

     Tak jako každým rokem, tak i letos se sešly děti z první třídy základní školy v místní knihovně k pasování na 

Malé čtenáře. Děti vyplnily test, kterým prokázaly, že umí číst a psát a po složení slavnostního slibu byly 

pasovány na čtenáře. Každý obdržel přihlášku, do knihovny, kterou mu doma podepíší rodiče, a tím se stane 

dalším čtenářem knihovny.  

   Vše bylo zakončenou malou oslavou – přípitkem dětským šampaňským a nanukovým dortem se šlehačkou. 

Každý nový čtenář si s sebou jako památku na tento den odnesl pohádkovou knížku, kterou společně „uvařili 

v hrnci“ a pamětní list. 

 

 

 



 

 

Zahájení zkušebního provozu obalovny Tlumačov 

     14. června zahájil zkušební provoz nově vzniklý areál obalovny asfaltových směsí v průmyslové zóně obce 

Tlumačov. Slavnostní zahájení zkušebního provozu proběhlo za účasti starosty obce Tlumačov, zástupců 

investorů a obchodních partnerů. 

     Obalovna byla v rámci projektu optimalizace rozmístění obaloven v ČR přemístěna z lokality Hranice na 

Moravě. Technologie obalovací soupravy prošla komplexní renovací a modernizací, takže splňuje nejpřísnější 

požadavky na kvalitu vyráběných směsí a je šetrná k životnímu prostředí. Asfaltové směsi z obalovny Tlumačov 

budou využívány především při opravách komunikací ve Zlínském kraji a při plánované výstavbě rychlostní 

silnice R49 Hulín – Fryšták. 

 

Odpoledne pro celou rodinu       

     16. června odpoledne začal program slavnostním přivítáním starostou obce a pořadateli : za KIS paní 

Renátou Nelešovskou a za Dům dětí a mládeže Sluníčko Hanou Hlobilovou. 

     Starosta mimo jiné uvedl i pár informací k rekonstruovanému parku: celkové náklady byly 6 700 000 Kč. 

Spoluúčast obce byla přibližně 1 milion a dotace z EU necelých 6 milionů a na závěr řekl: „Park je nás všech a 

bude záležet jen na nás, jak bude vypadat za rok či za pět let“ a citoval heslo Františka Skopalíka, rodáka ze 

Záhlinic: „Jmění obce je svaté a kletba stihne každého, kdo by s ním hříšně nakládal.“  

     Důležitost celé akce podtrhl sám starosta s manželkou a s několika dalšími občany tím, že přišli 

v tlumačovském hanáckém kroji. 

     Ve 3 hodiny odpoledne předvedl úžasnou show ilustrátor a malíř Adolf Dudek, během které byl v neustálém 

kontaktu s dětmi. Děti malovaly, počítaly, zahrály si v pohádkách a všichni se náramně bavili. Na závěr proběhla 

autogramiáda a program pokračoval vystoupením všech skupin aerobiku pod vedením Hany Hlobilové. Děti 

měly také možnost zapojit se do různých her a soutěží, které probíhaly v celém parku. Byly to různé stolové hry, 

skákání na trampolíně, hod kroužkem na čápa, malování na obličej a další. Pro zábavu, a nejen dětí, byla 

přichystána projížďka Tlumačovem na voze taženém koňmi z místního hřebčince a hasiči umožnili dětem projet 

se v jejich hasičském autě. 

     Pak program pro děti vystřídala dechová hudba Hanačka z Břestu. Všechny milovníky lidových písniček 

potěšili jeden a půl hodinovým vystoupením, při kterém si skoro všichni zúčastnění nejen zazpívali, ale i 

zatančili. Večer patřil skupině Milenium. Jejich taneční večer trval až do pozdních nočních hodin a roztančil a 

rozezpíval mladou, střední i starší generaci.  

     Bohaté občerstvení zajišťoval Hostinec u hřebčince a místní hasiči. 

 

 

  

 



 

 

Klub seniorů v Tlumačově 

     Program Klubu seniorů ve 2. čtvrtletí letošního roku byl velmi pestrý. První březnovou schůzku zahájili 

besedou o historii Tlumačova, kterou si pro důchodce připravila paní Jitka Fialová. Po ukončení besedy se na 

pozvání Klubu seniorů dostavili starosta a místostarosta obce, kteří je krátce seznámili o současném dění v obci, 

plánech a problémech, které je nutné vyřešit.  

     Další schůzka byla zaměřena na praktickou činnost a to ubrouskovou techniku. Senioři si nazdobili nejen 

velikonoční tematikou přinesené květináče, misky, kachle, vařečky apod. Paní Hana Brázdilová přinesla ukázku 

tatarů, pomlázek a proutí. Paní Vrtalová si připravila poučení o tradici a vzniku Velikonoc a o velikonočních 

zvycích. Po Velikonocích si senioři vyrazili na první společný výlet autobusem a to do památníku Velké Moravy 

ve Starém Městě a skanzenu v Modré, dále na Velehrad, kde čekání na oběd zpříjemnil hraním na harmoniku 

pan Musil a tím se už všichni dobře naladili na návštěvu vinného sklepa v Polešovicích. Na další schůzce se 

slavily narozeniny a další schůzka pokračovala dalším výletem a to do Holešova, kde byla možnost prohlédnout 

si kapli, Šachovu synagogu a holešovský zámek včetně zámecké zahrady. 

     Na konci června senioři uspořádali větší akci. Protože značná část klubu seniorů jsou součastně i zahrádkáři, 

sešli se všichni v nově upravené moštárně v pálenici. U pálenice na ně čekal připravený oheň, o který se 

postarala mužská část a občerstvení, o které se podělily ženy. 

 

Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov 

     Obec Tlumačov společně se Státním fondem životního prostředí a fondy Evropské unie připravila pro občany 

Tlumačova projekt „Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov“.     

     Hlavní snahou tohoto projektu je zlepšit podmínky nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obci za 

použití potřebné technologie.  V rámci projektu získala obec dotaci ve výši 90% celkových nákladů na pořízení 

komunální techniky v hodnotě 2 083 800,- Kč (traktor s čelním nakladačem a rotační síto s dieselovým 

pohonem).  

     Občané obce tímto získávají možnost ukládat bioodpad bezplatně na sběrový dvůr, odkud bude přepraven 

do obecní kompostárny, která se nachází v lokalitě Slivotín a její plocha je 2584m². 

     Ke kompostování jsou vhodné zeleninové a ovocné odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, 

posekaná tráva, listí, větvičky, třísky, piliny, trus hospodářských zvířat, podestýlka domácích hospodářských 

zvířat, popel ze dřeva, skořápky a sláma. 

     Nejsou vhodné kosti, odřezky masa, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, popel 

z uhlí, papír, plast, kovy, sklo, kamení apod. 

 Biologicky rozložitelné odpady jsou v prostoru kompostárny shromažďovány na hromadě lichoběžníkového 

tvaru tak, aby mohla být umožněna překopávka kompostu, která zabezpečí provzdušnění a dokonalý chod 

procesu kompostování. Zakládání a překopávku provádí zaměstnanec obce, který bude pravidelnými 

prohlídkami dohlížet na bezproblémový chod kompostárny a obec povede provozní deník. 

 

 



 

 

     V letošním roce se dále připravuje projekt s názvem „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci 

Tlumačov“, jehož cílem je získat svozové vozidlo včetně kontejnerů, které by umožnily zajistit pro obyvatele 

obce lepší dostupnost při ukládání a separaci odpadů. 

 

 

Úspěch fotbalové přípravky 

     V sobotu 23. června se naši nejmenší fotbalisté spolu s některými rodiči rozjeli do Němčic na Hané, aby se 

zde zúčastnili turnaje starších přípravek. Družstva byla v turnaji rozdělena do dvou skupin po pěti týmech. 

Tlumačovští dostali velmi silné soupeře, což nevzbuzovalo velké naděje, zvlášť když dál postupovala pouze 2 

mužstva. První zápas prohráli 3:1, ale dál už pokračovali velmi dobře, takže s lepším skórem postoupili do 

semifinále z druhého místa. 

     Nadšení kluků v boji o medaile se odrazilo na jejich výkonu a povzbuzováni rodiči i místními fanoušky 

bojovali, co jim síly stačily, a postup do finále byl na světě. Finálovým soupeřem bylo mužstvo z Holešova. Do 

poločasu hoši drželi ještě nadějný stav, ale nakonec soupeři podlehli, i když se snažili. 

     Stříbrná medaile z takto silně obsazeného turnaje je nesporným úspěchem a určitě také vyvrcholením a 

oceněním celoroční práce kluků a trenérů přípravky. Klukům patří velká pochvala za bojovnost, nasazení a 

reprezentaci Tlumačova. 

 

Slavnostní rozloučení s deváťáky 

     Každý rok opouští naši školu žáci 9. ročníku a ne jinak tomu bylo i letos. Slavnostní rozloučení proběhlo 21. 

června 2012 v prostorách KISka, v obdobném scénáři jako v loňském roce. 

     Na slavnost byli pozváni všichni žáci 9. ročníku, jejich rodiče a členové pedagogického sboru, kteří je po 

celých 9 let učili. Po úvodním slově starosty, který popřál všem deváťákům na nových školách hodně píle i 

vytrvalosti, ale i pěkné prázdniny a úspěšný start, následoval proslov pana ředitele, který vyzdvihl vzpomínky na 

tuto třídu. Pak už následovala aktuální prezentace všech žáků 9. ročníku spojená s poděkováním přítomným 

pedagogům. Mnozí přítomní zatlačili slzu, ať již to byli učitelé, rodiče či samotní žáci. Ti také obdrželi 

upomínkové předměty jako vzpomínku na dnešní den a léta strávená v Základní škole v Tlumačově. Pro všechny 

přítomné bylo na závěr připraveno malé občerstvení. 

V letošním školním roce ukončili povinnou školní docházku tito žáci : 

Patr Beňo, Vojtěch Buček, Denis Hanko, Tomáš Horka, Jakub Janoštík, David Kabát, Michal Kadlčík, Jan Kutra, 

Libor Svoboda, Daniel Šenkyřík 

Nikola Hýbnerová, Bára Juráňová, Denisa Malenovská, Veronika Michalská, Barbora Ščepková, Pavlína 

Tobolíková. 

 

 



 

 

Po deseti letech změna v zubní ordinaci 

     Od 1. dubna 2002 měl nájemní smlouvu v zubní ordinaci MUDr. Staněk. Po deseti letech v dubnu skočil, 

občas sem sice dojížděl, ale ordinace je v podstatě do června uzavřená. Od června je provoz ordinace jen 1 – 2 

dny v týdnu a to jen 2 hodiny, ale od července by znovu ordinace měla začít fungovat v každodenním provozu a 

ordinovat zde bude MUDr. Alžběta Stašková.    

 

Počasí v červnu 

     Začátek června teploty kolem 23°, občas sluníčko, občas pod mrakem, občas hřmí, ale stále téměř bez deště.  

4. června přišel už pořádný déšť, trochu se ochladilo, pár dnů přeháňky, teploty do 20°. 12. června skoro celý 

den jedna bouřka za druhou a další dny to bylo to samé, už začínají opět místní záplavy (v Otrokovicích – 

v Tlumačově zatím naštěstí ne). Od 15. června přišlo konečně sluníčko a pravé letní počasí. Teploty před 30°, 

noční teploty kolem 20°, občas bouřka z horka, ale jinak slunečno a teplo. Konec června se už trochu ochladilo 

na 25°, ale stále letní počasí se sluníčkem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Červenec 
 

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 

     Již na samotném počátku školního roku se v rámci dokončování rozsáhlé investiční akce – zateplení objektu 

školy - musel zvládnout mimořádný rozsah přípravných a úklidových prací, které nešlo zvládnout bez osobního 

pocitu, že je to „naše škola“. Na tuto akci navazovala v říjnu druhá část oslav 100 let od otevření měšťanské 

školy v Tlumačově. Oslavy se staly kulturní a společenskou akcí a událostí, která v průběhu celého víkendu 

nabídla občanům Tlumačova velmi pestrý program. Například Den otevřených dveří s ukázkami aktuálních 

vzdělávacích aktivit, vzpomínkovými bloky a dalším programem byl všemi návštěvníky velmi oceněn a chválen. 

Vyvrcholením víkendových oslav byl slavnostní koncert v KIS, v rámci kterého byli oceněni bývalí pedagogové 

školy, kteří se významně zapsali do její stoleté historie.  

     Souběžně s přípravou na uvedenou náročnou oslavu ve škole se plnily i další nadstandardní vzdělávací úkoly 

související s realizací školního projektu „Škola zdravého životního stylu“. Projekt v objemu 1 130 000 Kč umožnil 

škole poměrně zásadní obměnu vzdělávacích technologií a zlepšení podmínek pro přípravu pedagogů na 

vyučování a jeho realizaci. Nejen zřizovatel, ale i žáci určitě oceňují mimořádný ekonomický přínos projektu, 

který by jen stěží zvládl rozpočet obce. Je však třeba zdůraznit, že finanční efekt projektu je podmíněn 

obrovským objemem práce, kterou musí vykonat v prvé řadě učitelé. Jedná se o stovky hodin práce a 

seznámení se s novými aplikacemi, které se musí naučit ovládat a dál předávat. 

     Kolektiv pedagogických pracovníků je v současné době poměrně stabilizovaný a jak kvalifikačně, tak i  

odborně na vysoké úrovni a vytváří pro ředitele školy velmi dobré podmínky pro naplňování dlouhodobých 

vzdělávacích záměrů, které jsou orientovány do oblasti výuky cizích jazyků a pohybových aktivit. 

     Za další významný úspěch společné práce se dá považovat výsledek zkušebního testování žáků 5. a 9. ročníku 

z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které dopadlo jak pro žáky, tak pro vyučující nad očekávání 

dobře.  

 

Poděkování paní Růženě Vaňharové      

     2. července 2012 po více jak třiceti letech ukončila pracovní poměr u Obecního úřadu v Tlumačověpaní 

Růžena Vaňharová a od 3. července si již užívá zaslouženého důchodu. 

     Paní Vaňharová byla dlouhá léta (od roku 1980) součástí Obecního úřadu a prošla si téměř všemi funkcemi 

(matrikářka, účetní, ekonom…) a od roku 2001 byla jmenována do nově zřízené funkce – tajemník obecního 

úřadu. V rámci této funkce odpovídala za efektivní provoz obecního úřadu a také byla nadřízená pro všechny 

zaměstnance obce. Svým přístupem dokázala vytvořit se svými spolupracovníky funkční a výkonný tým, který 

v rámci své činnosti spočívající ve správě věcí veřejných a výkonu státní správy odváděl nadstandardní práci. 

     Za vykonanou práci pro Obec Tlumačov jí patří velké a upřímné poděkování a přejeme jí mnoho dalších 

spokojených let na zaslouženém odpočinku. 

 

 



 

      

Výstava koní a chovatelů Moravy a Slezska 

     Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska ve spolupráci se Zemským hřebčincem Tlumačov uspořádali v areálu 

hřebčince ve dnech 30. června a 1. července sedmý ročník výstavy koní. 

     Myšlenkou letošní výstavy koní byla prezentace rodin koní. Organizátorům výstavy, chovatelům a majitelům 

koní se podařilo dát dohromady jednotlivé kolekce. Pro návštěvníky výstavy bylo předvádění rodin koní 

zajímavou podívanou. Výstava byla rozdělena do dvou dnů. V sobotu se představovaly kolekce všech 

zúčastněných plemen před odbornou komisí. Ta hodnotila a vybírala vítěze jednotlivých kategorií. 

     V nedělním programu byli tito vítězové vyhlášeni a dekorováni. Nedělní program byl dále zpestřen 

jezdeckými ukázkami využití koní pod sedlem i v zápřahu. 

     Prosluněné letní dny Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska se nesly v duchu přátelské a poklidné 

atmosféry a přilákaly celou řadu diváků. 

 

 

Oslavy v družební obci Ďanová 

     V sobotu 7. července proběhly v družební obci Ďanová na Slovensku oslavy 760. výročí první písemné zmínky 

o této obci. Za naši obec odjelo na tyto oslavy 11 zástupců.  

     Oslavy začaly za překrásného slunečného počasí ve 13 hodin v místním kulturním klubu, kde zástupci naší 

obce předali dar – malou hanačku v kroji. Poté následoval průvod obcí k památníku obětí z II. světové války a 

odhalení dřevořezby „Anděla“. Pak pokračoval kulturní program vystoupením dětí na hřišti. Malé mažoretky 

z Ďanové si získaly svým programem velkou pozornost. Jejich vystoupení bylo opravdu velmi pečlivě připravené 

a bylo vidět, že tančily celým svým srdcem. Vše bylo zakončeno letní veselicí. 

 

Tlumačovský rodák oslavil 100. narozeniny 

     23. července 2012 oslavil sté narozeniny nejstarší obyvatel Otrokovice, rodák z Tlumačova, pan Bohumil 

Kristýnek. Mezi gratulanty nechyběli zástupci naší obce - starosta ing. Jonášek, matrikářka paní Vránová a 

vedoucí KIS paní Nelešovská. Za spoluobčany přišla v hanáckém kroji popřát paní Jitka Fialová. Oslava jeho 

významného jubilea se uskutečnila v místě jeho současného pobytu – v Senioru B v Otrokovicích. Gratulantů 

přišlo opravdu hodně. 

     Pan Kristýnek se narodil 23. července 1912 v Tlumačově.  Do první třídy šel v Tlumačově v září 1918 za Císaře 

pána, za pár týdnů vystřídal monarchu na obraze ve třídě první československý prezident Tomáš Garique 

Masaryk. Velká část jeho profesního života je spojena s Policejním ředitelstvím v Brně, kde strávil od roku 1937 

celých 20 let a to na různch místech Moravy. Po odchodu od policejního sboru pracoval ještě u několika dalších 

firem a poslední dva roky před odchodem do důchodu pracoval jako tajemník Místního národního výboru 

v Tlumačově. 

   



 

 

   V roce 1939 se oženil a celý společný život s manželkou a se třemi dětmi, které se jim narodily, prožil 

v Tlumačově. 

          Pan Kristýnek bylo i mimo svůj profesní život velmi činorodým člověkem. Velkou část svého volného času 

věnoval literární tvorbě. Byl členem Svazu začínajících autorů – za svoji literární tvorbu získal první místo 

v literární soutěži v Kroměříži a ve Zlíně. Od mládí byl velmi dobrým posluchačem, především rád poslouchal 

veselá vyprávění a zážitky starých spoluobčanů. Všechny tyto historky a různé příhody spoluobčanů si několik 

let zapisoval tzv. do šuplíku a až později se rozhodl přepsat je na psacím stroji a uspořádat do brožury, která 

byla vydána tiskárnou v Kroměříži pod názvem „Povídky stréca Oharka“. Brožura obsahovala 46 různých příhod 

psaných hanáckým nářečím a byla vydána s celkovým nákladem 500 svazků. Jednotlivé humorné příhody byly 

otisknuty v mnoha regionálních časopisech a novinách. Dále je spoluautorem knih „Veselosti nikdy dosti“, 

kterou vydal spolek brněnských autorů a „Povídky lidových vypravěčů z Čech a Moravy“. 

     Dalším velkým celoživotním koníčkem pana Kristýnka je malování obrazů, kterému se věnuje téměř od 

dětství a plánuje se mu věnovat, pokud zdraví dovolí, i v dalších letech. Svá výtvarná díla vystavoval na 

veřejných výstavách (např. v Praze v Mánesu) a dostal za ně i řadu ocenění. Například v roce 1951 obdržel za 

své dílo třetí cenu v celonárodní výtvarné soutěži. Maloval olejomalby a akvarely, nejčastěji zátiší, krajiny, 

slovácké a vinné motivy. V současné době stále tvoří, i když už menší dílka, kterými obdarovává široké okolí. 

V Tlumačově měl výstavu vlastní tvorby pod názvem „Tlumačov a okolí“. V rámci svých uměleckých aktivit se 

také věnoval vypalování obrazů a mexických talířů. 

     Pan Kristýnek působil ve svém volném čase i jako konferenciér s přerovským souborem písní ČSD, uváděl 

různé estrády, vyprávěl a zpíval. Své literární i komediální nadání využil při pořádání tradičních zvyklostí kolem 

fašanku – zejména obřadu pochovávání basy. Svůj dar slova uplatnil i při doprovázení zemřelých spoluobčanů 

na poslední cestě jako smuteční řečník v Tlumačově a okolních obcích. 

     Od roku 2011 žije v domě pro seniory SENIORu v Otrokovicích, kde se i nadále věnuje svým celoživotním 

koníčkům – obrazům, literatuře, hudbě a zpěvu. Jak sám říká, řídí se celý život heslem „Veselá mysl půl 

zdraví“... A jeho recept na to, jak se udržet dlouho fit? Po ránu trocho dobré slivovice, veselit se, málo se zlobit 

a vzpomínat na to pěkné. Ve stovce je pořád plný elánu a optimismu. 

 

Počasí v červenci 

     Červencové počasí od začátku měsíce opravdu odpovídá letnímu prázdninovému počasí. Od prvních dnů 

slunečno, teploty 33 - 36°, úplně jasno, noční teploty přes 20°. 7. července přišla bouřka z horka a trochu se 

ochladilo a několik dalších dnů teploty celkem přijatelné – jen kolem 30°, ale pořád přes den sluníčko. Od 

poloviny měsíce až do 26. července oblačno, občas mrak, občas sluníčko, občas nějaká přeháňka, teploty 

příjemné - do 25°. Konec měsíce opět teploty přes 30°a slunečno. 

 

 

 



 

Srpen 
 

Příměstský tábor  ,,Prázdniny se Sluníčkem - tentokrát ve Šmoulově“ 

     

      V srpnu připravil DDM Sluníčko pětidenní pestrý program motivovaný životem kreslených postaviček ze 

seriálu Šmoulové. Kreslení Šmoulové byli všude - na zdech, nástěnkách, jako motivace v soutěžích i hrách, jejich 

písničky zněly z rádia. A aby se dětem z těch Šmoulů nezatočila hlava, vyrazili také na několik výletů.  

První byl do Zlínského muzea, kde si děti vytvořily prstového maňáska a nakoukly pod pokličku divadelních 

zaměstnání, jako je herec nebo kostýmový návrhář. V polovině týdne se rozhodli zchladit na koupališti v Hulíně. 

Mimo oblíbené koupání mnozí odvážlivci vyzkoušeli  ,,Vodní zorbing‘‘ v obří průhledné plastové kouli umístěné 

na vodní ploše. Je v ní možné dělat přemety, kotouly, šlapat vodu, chodit po vodní hladině nebo jen relaxovat a 

nechat se unášet po vodě. Posledním výletem byla návštěva zlínské ZOO. Za jeden den děti podnikly cestu 

kolem světa a seznámily se s zvířaty Afriky, Asie, Austrálie, Střední a Jižní Ameriky. Dětský koutek v ZOO 

nezklamal a dřevěnému hradu s horolezeckou stěnou, žebříky a skluzavkou neodolal snad nikdo z dětí.  

Tábor opět uběhl jako voda a tak snad ještě zbývá popřát všem šťastný vstup do nového školního roku. 

 

Letní pobytový tábor 2012 „Na divokém západě“  

 

     44 kovbojů a kovbojek se sjelo z různých koutů, aby se  vydali do nedalekého města TRNAVA CITY. Společně 

nasedli do divokého oře a ten je ještě před hlavním cílem zavezl na Ranč „Kostelany City“. Zde si pořádně 

prohlédli westernové městečko, vyzkoušeli jízdu na koni, střelbu z luku nebo hod tomahavkem, seznámili se s 

lovcem kožešin a šerifem zdejšího města. Stali se také účastníky loupeže v místní bance. 

     Plni zážitků všichni vyrazili k hlavnímu cíli do města Trnava City. Kovbojové byli rozděleni do 4 skupin, které 

vedli zástupci a pomocníci šerifky. Hlavním úkolem kovbojů bylo získat dolary na vybudování jejich vlastních 

měst, která by sousedila s hlavním městem „Trnava City“. Díky získaným dolarům si mohli zakoupit různé 

budovy a materiál na jejich výrobu. Kovbojové to však neměli vůbec jednoduché. Čekala je spousta složitých 

překážek. Při shánění surovin pro kovárnu museli odolávat divoké zvěři, nebo při sbírání zlata zase místním 

desperátům. Setkali se zde s váženým obchodníkem, pro kterého získali a za dolary prodali vzácná „Orlí vejce“. 

Do „Trnava City“ také dorazil indián, který kovboje a kovbojky učil lovit divokou zvěř lukem.  Týden utekl velmi 

rychle, a i když počasí moc nepřálo, tak si to všichni pořádně užili. 

 

Kysané zelí pana Talaše získalo další ocenění 

     Od soboty 25. srpna se může pyšnit sedm nejlepších potravin regionu oceněním Regionální potravina 

Zlínského kraje a mezi nimi je i v kategorii Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě kysané zelí pana 

Jiřího Talaše z Tlumačova. Vítězné Regionální potraviny Zlínského kraje obdrželi ocenění v Kroměříži z rukou 

náměstka ministra zemědělství Tomáše Šimčíka a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Těchto sedm 

potravin může mít na obale značku Regionální potravina Zlínského kraje.  

 



  

     

      Slavnostní předávání certifikátů vítězům letošního ročníku soutěže bylo součástí Dožínek Zlínského kraje.  

     Značka regionální potravina se již třetím rokem uděluje nejlepším regionálním produktům ve 13 krajích 

České republiky. Za tu dobu ji získalo již 273 potravinářských produktů. 

 

Počasí v srpnu 

     Letní ráz počasí s teplotami nad 30°(6. srpna až 37°)pokračoval i v srpnu až do desátého. Pak se teploty 

trochu umoudřily a klesly k normálu – max. 24°, 14. srpna ráno jen 9°, ale přes den sluníčko, teploty příjemné, 

kolem 26°. Od 18. srpna se znovu vrátily vysoké teploty přes 32°, v noci kolem 20°, zatím celý srpem bez deště. 

Poslední dny v srpnu už teploty nižší – do 24°, ale pořád hezky, jen po ránu se už občas objeví mlha. 31. srpna 

teplota jen 20°a celý den pod mrakem. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Září 
 

 

Zlatá svatba manželů Novákových 

     1. září oslavili 50 let společného života manželé Marie a Jaromír Novákovi z ulice Mánesovy. Paní Nováková 

(roz. Večerková) se narodila v Tlumačově v domě, kde teď bydlí se svým manželem. Pan Novák pochází z Kvasic. 

Seznámili se v roce 1959 a v roce 1962 se konal svatební obřad v Tlumačově na tehdejším místním národním 

výboru. Krátce po svatbě se manželé přestěhovali do bytu v Otrokovicích. Paní Nováková zdědila po smrti svých 

rodičů dům v Tlumačově, kam se po menších úpravách po 3 letech přestěhovali. Žijí zde už 16 let. 

     Pan Novák měl hodně koníčků, hlavně sportovních. Jezdil na kole, hrál volejbal a fotbal, lyžoval. Na vojně byl 

u výsadkářů, což logicky vyústilo v to, že se stal parašutistou. Na letišti v Otrokovicích a v Holešově uskutečnil 

98 seskoků. Nyní je hospodářem u místního svazu zahrádkářů, má hlavně na starosti provoz a chod 

tlumačovské pálenice. Teď se stará o zahradu a o dům, což mu vyplní téměř všechen volný čas. 

     Paní Nováková sice není takový sportovec jako její muž, ale má dodnes ráda projížďky na kole. Ještě nedávno 

chodila cvičit, teď ráda plete.  Bravurně ovládá výpočetní techniku - počítač , internet. V nově vzniklém místním 

Klubu seniorů zastává funkci pokladníka a aktivně se zúčastňuje společenského dění v obci. Letos bude již 

potřetí reprezentovat obec na Hrách seniorů Mikroregionu Jižní Haná. 

     S manželem je spojuje mimo jiné i láska k cestování. Od roku 1989 do roku 2000 procestovali téměř crlou 

Evropu. Teď už jen vzpomínají u cestopisných televizních pořadů. Paní Nováková by se ještě jednou ráda 

podívala do Paříže. 

 

Noční pohádkový park      

     Na pátek, 7. září, připravilo Kulturní a informační středisko ve spolupráci s mateřskou školou už čtvrtý ročník 

„Nočního pohádkového parku“. 

     Do pohádkové říše se vydalo téměř 180 dětí a 150 dospělých. Děti prošly celkem osmi stanovišti, kde na ně 

čekaly pohádkové postavy, které pro ně měly přichystané různé úkoly a sladké odměny. Po startu, kde obdržely 

kartičky na razítka za splněné úkoly, se vydaly k Lišce a Budulínkovi, kde přenášely misku s hráškem. Potom 

pokračovaly ve stopách Jeníčka a Mařenky, kde narazily na perníkovou chaloupku s ježibabou. Ta pro ně měla 

otevřenou svou chýši s pavouky a hady. U vodníka a Rusalky děti chytaly rybičky v nádobě s vodou. Dále na ně 

čekala Beruška s Ferdou Mravencem, u kterých stavěly z dřevěných kostek komíny a hrady. Vlk, který spal v 

posteli a Karkulka, která zapomněla, co to vlastně nesla v košíčku pro babičku, byla ráda, když jí děti poradily. V 

dálce už viděly Fantomase s princeznou Xénií. Ti je pustili dál po trase pohádkového parku, až po projetí 

slalomu na koloběžce či odrážedle.  

 



 

      

     Novinkou pro všechny děti i dospělé byl Shrek a princezna Fiona s úkolem: správně přiřadit kartičky s 

obrázky pohádkových postav. Malí návštěvníci se nakonec vydali do strašidelného pekla, trefovali se kostkami 

do čertovy tlamy a sám Lucifer jim dal razítko do kartičky. Po odevzdání kartičky u cíle dostal každý oplatek a 

propisku. Po náročné stezce pohádkou byl k dispozici bufet s občerstvením.  

     Celá tato akce mohla být uspořádána hlavně díky sponzorům, kteří přispěli buď finančním darem nebo 

sladkostmi. 

 

Nepijte alkohol nejasného původu, hrozí riziko otravy! 

 

     Ve Zlíně a okolí se objevily případy těžkých otrav metylalkoholem. Krizový štáb ve Zlíně vyzývá veřejnost, aby 

se zdržela konzumace rozlévaného alkoholu nebo alkoholu nejasného původu v lahvích, zejména vodky a 

tuzemského rumu. 

 

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná 

 

     V sobotu 15. září 2012 v 9 hodin byly zahájeny v Kvasicích již třetí Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná. 

Senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic přijeli na Sokolskou zahradu změřit své síly v 8 soutěžních 

disciplínách. Naši senioři reprezentovali obec Tlumačov na jedničku třikrát potrženou. Druhé tlumačovské 

družstvo obsadilo s 34 body krásné 7. místo a první družstvo stanulo na stupni nejvyšším.  

     Hry zahájil slavnostní průvod, který vycházel od Husova sboru, dále přes náměstí Antoše Dohnala, aby 

skončil na sportovišti – Sokolské zahradě. Vpředu šly mažoretky Kontrasty Hulín, do svižného kroku všem hrála 

Dechová hudba Hulíňané, následovali soutěžící s vlajkami svých obcí a měst. Pohled to byl náramný, když za 

svitu podzimního slunce pochodovala městečkem červená, modrá, žlutá a bílá trička sportovců.                              

     Po zdravicích čelních představitelů členských měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná se soutěžící odebrali na 

stanoviště jednotlivých disciplín. V každém družstvu bylo pět seniorů, ale soutěžili vždy jen čtyři z nich. Za 

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

Šoltysová. Tlumačov II.: Jiřina Ševelová, Josef Sehnal, Marie Nováková, Marie Kopřivová a Hana Brázdilová. 

Disciplíny byly letos nové: střelba airsoftovou puškou na cíl, skládání známé osobnosti z puzzle, stříkání vodou 

na cíl, minigolf, holandský biliár aj. Organizátorům šlo hlavně o to, aby se všichni pobavili.  

     Zhruba v 10:30 hodin měla všechna družstva disciplíny úspěšně za sebou a nastal čas počítání bodů pro 

hlavního rozhodčího.  Aby nebyla soutěžícím a divákům dlouhá chvíle, přichystaly si pro ně jednotlivé obce a 

města kulturní vystoupení. Za Tlumačov zazpíval pan Ing. Otakar Vaňhara,  chropyňké seniorky zacvičily, Hulín 

reprezentovaly mažoretky a z Kvasic vystoupily s dvěma krátkými tanečky děti a ženy sokolky zatančily coutry 

tanec. 

 

 

 



 

 

     V 13:30 hod. nastal čas vyhlášení výsledků. Starosta Obce Tlumačov Ing. Antonín Jonášek předal nejdříve 

ceny 10 šťastným vylosovaným v diváckém vědomostním kvizu. Pak se už konečně všichni soutěžící dozvěděli 

své umístění. Radost našich seniorů byla velká, když přebírali od svého starosty a předsedkyně mikroregionu 

Ing. Věry Sigmundové medaile a ceny. Pak už hrála k dobré náladě, zpěvu a tanci skupina Tydliboys a v 15:30 

hodin, kdy byly Hry seniorů ukončeny, se nechtělo nikomu jet domů.  

      Příští rok na shledanou u nás v Tlumačově. Bude to těžké, obhajovat první místo. 

 

 

Výsledky: 

1. Tlumačov I. 48 bodů (max. 64 bodů) 

2. Chropyně I. 43 bodů 

3. Kvasice I. 41 bodů 

4. Chropyně II. 39 bodů 

5. Kvasice II. 36 bodů 

6. Hulín II. 35 bodů 

7. Tlumačov II. 34 bodů 

8. Hulín I. 27 bodů  

 

Přebor školy v přespolním běhu 

     27. září uspořádala místní škola pro tlumačovské žáky 6. – 9. ročníku Přebor školy v přespolním běhu. Trasa 

vedla od školy kolem zahrádek podél řeky Mojeny zpět ke škole. Dívky musely uběhnout cca 1100m, což 

představovalo 2 kola a chlapci o jedno kolo více. 

     Všichni zúčastnění nastoupili do závodu s velkou bojovností. Ti, co zrovna nezávodili, tvořili společně s učiteli 

diváckou kulisu a povzbuzovali všechny soutěžící k nejlepším výkonům. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, kde 

bylo oceněno 12 nejlepších. 

 

Změna v zastupitelstvu 

     V měsíci září ukončil mandát člen Zastupitelstva obce Tlumačov ing. Jaromír Jánský, který byl zároveň i 

členem Finančního výboru, z důvodu nástupu na pozici tajemníka obce Tlumačov. Starosta obce předal nové 

Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov paní Pavle Hlaváčové, která bude do 

konce volebního období zároveň i členkou Finančního výboru.  

 

Počasí v září 

     První dva týdny v září pokračovalo super letní počasí i s letními teplotami kolem 25°a sluníčkem. Teprve 13. 

září začalo vydatně pršet a pršelo skoro 2 dny. Další dny teploty už nižší, jen do 20°, oblačno, občas nějaké 

dešťové přeháňky. Ke konci měsíce ranní teploty už jen kolem 10°, přes den ale hezky, slunečno, teploty do 24°. 

 

 



 

Říjen 
 

Týden knihoven 2012 

     V rámci celostátní akce „Týden knihoven 2012“, který proběhl od 1. do 7. října, si mohli čtenáři a všichni 

příznivci knihoven prohlédnout místní knihovnu. 

     Noví čtenáři se mohli zdarma zaregistrovat. Této možnosti využilo osm nových čtenářů. Zapomnětlivcům 

byla udělena čtenářská amnestie a přichystána byla i burza vyřazených časopisů za symbolickou jednu korunu. 

     Na páteční podvečer, 5. 10. 2012 byl pro děti i dospělé připraven Světýlkový průvod Tlumačovem s 

opékáním špekáčků a promítáním pohádek. V 18 hodin se před KIS shromáždilo kolem šedesáti dětí a 

dospělých, kteří přišli akci podpořit. Kdo nevyužil možnosti opékání špekáčků, mohl si prohlédnout výstavu 

DDM Sluníčka „Tenkrát na Západě“. Děti nedočkavě čekaly na setmění, aby se mohly vydat na večerní 

procházku Tlumačovem a konečně rozsvítit své lampióny. Kolem sedmé hodiny se jim přání splnilo a s 

úsměvem na tváři se průvod vydal Sportovní ulicí a  Metlovem, a Dolní ulicí se děti vracely po víc než 

půlhodince zpět ke KIS, kde už bylo připraveno promítání pohádky „Na vlásku“. 

 

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR 

     Ve dnech 12. – 13. 10. 2012 proběhly volby do zastupitelstev krajů, které rozdaly karty pro vytváření koalic 

ve vedení krajů na následující čtyři roky. Volební účast v Tlumačově byla 39,74% (průměr Zlínského kraje 

40,34%).  

1. místo  Česká strana sociálně demokratická  počet hlasů: 239 

2. místo  Komunistická strana Čech a Moravy počet hlasů: 132 

3. místo  KDU – ČSL    počet hlasů: 72 

     Ve stejných dnech se konalo i 1. kolo Voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volební účast v Tlumačově byla 

39,79%. Druhé kolo pak následovalo o týden později a to 19. a 20. 10. 2012. Zde byla volební účast jen 26,74% a 

vítězem se stal pan Tomio Okamura - nezávislý kandidát. 

 

Den otevřených dveří v DDM Sluníčko 

     Začátkem října proběhl v DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, Den otevřených dveří. Pro 

přítomné návštěvníky byla připravena spousta aktivit a to hlavně díky finanční podpoře obce. 

     Nechybělo zde tvoření, deskové hry, taneční kobereček, ale také zdobení perníků, malování na obličej a 

dvouhodinová žonglérská škola. Návštěvníci mohli shlédnout show žonglérů z Fryštáku, kteří pak přítomné děti 

i rodiče učili toto žonglérské umění.  

 

 



 

 

     Na závěr proběhlo vystoupení všech, kteří se v této škole naučili mnoha kouskům. A byla zde opravdu 

spousta šikovných talentů. Program probíhal ve všech místnostech DDM, kde byla připravena i výstava 

fotografií a získaných trofejí kroužků aerobiku. Dále se návštěvníci mohli podívat do budovy KIS na krásné 

modely vláčků a činnost kroužku Modeláři. Přítomní se dozvěděli informace o volných místech v kroužcích DDM 

nebo připravovaných akcích. Pro rodiče bylo také připraveno kafíčko a pro děti sladká odměna. Akce byla velmi 

úspěšná a zúčastnilo se jí okolo 150 návštěvníků. 

     V měsíci říjnu také připravil DDM Sluníčko pro žáky I. stupně Základní školy Tlumačov akci Keramické tvoření, 

která se stává již po několik let tradicí. 

     Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlínou a následně je v listopadu čeká glazování, což je zdobení výrobku 

speciálními barvami na keramiku. Děti velmi těšilo, že si můžou vyzkoušet toto staré řemeslo a vytvořit 

případně netradiční dárek pro své blízké.  

 

Turistický výlet do Vizovických vrchů 

     V sobotu 20. října uspořádalo KIS Tlumačov vycházku do Vizovických vrchů.  

     Za nádherného slunečného počasí se už v 7 hodin ráno vydalo 19 turistů z Tlumačova a okolí na 16 km 

dlouhou podzimní vycházku, jejíž trasa vedla po naučné stezce „Vizovické prameny“. Věkové rozhraní 

zúčastněných turistů bylo velké – nejmladší bylo 7 a nejstarší 67 let. Vycházelo se od Nemocnice milosrdných 

bratří směrem na Janovu horu. Kousek dál čekala na turisty rozhledna Doubrava, která poskytla výhled na 

Hostýn, Javořinu, Lysou horu, Rozsutec a dokonce i část Beskyd a slovenských hor. Dalším cílovým bodem 

naučné stezky byla kaple s pramenem čisté vody – Chladná studna. Význam pramene vzrostl v r. 1900, kdy zde 

došlo k zázračnému uzdravení dětí. Kapli postavili rodiče uzdravených dětí z hluboké úcty a pokory k Matce 

Boží. Dodnes se zde konají poutě k uctění Panny Marie Lurdské, jejíž socha je umístěna na kamenném oltáři 

kapličky. V roce 2004 byl otevřen ve Vizovicích první turistický pramen, který byl další zastávkou na vycházce. 

V prameni teče minerální voda zvaná sirkovice, což je voda, která zcela zaručeně pomáhá k eliminaci stavů po 

nadměrném požití alkoholu. Tato dobrá vlastnost nabízí, obzvlášť ve Vizovicích, velmi široké uplatnění. Poslední 

zastávka byla ve Valašském šenku.  

     V 1/2 5 odpoledne se jelo zpátky vlakem do Tlumačova. 

 

Dětská policie 

     Ve středu 24. října proběhla v Tlumačově ve spolupráci s Dopravně-správním odborem v Otrokovicích akce 

s názvem Dětská policie. Dvě tříčlenné skupinky žáků za 4. ročníku pod dohledem městských a dopravních 

policistů z Otrokovic kontrolovaly na výpadovce z Tlumačova projíždějící vozidla. 

      

 

 

 



 

     Nejprve žáci absolvovali teoretický rychlokurz (jak zkontrolovat platnost technické prohlídky, jak poznat sjetý 

vzorek pneumatiky, co je součástí povinné výbavy auta apod.) a pak následovala praktická silniční kontrola. 

řidiči, kteří prošli kontrolou bez chyby, dostali od žáků malé praktické motoristické dárečky, ti, u nichž kontrola 

nedopadla nejlépe, si kromě blokové pokuty odváželi červeného medvídka jako varování, že je potřeba něco 

zlepšit. Žáci měli i možnost prohlédnout si policejní auto, v němž se ukrývá radar měřící rychlost vozidla. 

     Akce se žákům velmi líbila a bezesporu rozšířila jejich znalosti ze silničního provozu. 

 

Strašidelný Halloween 

     Čtvrteční dopoledne, 25. října, kdy byly ve škole podzimní prázdniny, prožilo 26 dětí v DDM Sluníčko v 

Tlumačově, kde pro ně byla připravena akce Strašidelný Halloween. 

     Děti částečně vyplnily čas tradičním dlabáním dýní a následně pak strašidelné obličeje, které děti do dýní 

vyřezaly, večer vyzdobily a rozzářily prostory před DDM. Během dne se soutěžilo a sbíraly se body do soutěže 

jednotlivců. V pozdním odpoledni se přiblížil čas na přestrojení do strašidelných kostýmů a nalíčení. Po 

společné večeři u KIS  - opečení špekáčků – se děti vydaly do ztemnělých ulic Tlumačova postrašit rodiče, 

sourozence a kamarády a za snahu si vykoledovaly spoustu sladkostí. Unavené děti čekal ještě jablečný koláč, 

příprava noclehu a pohádka na dobrou noc. 

     Páteční dopoledne strávily děti v parku, protože bylo krásné slunečné počasí. Před obědem navštívili KIS a 

prohlédli si fotografie z letního tábora „Tenkrát na západě“. Zakončení akce bylo opravdu strašidelné. Každé 

z dětí muselo sebrat odvahu a poslepu vstoupit do tajemné komnaty plné duchů a strašidel. Akce byla velmi 

úspěšná, děti prožily legraci, napětí i zábavu. 

 

Úprava vstupu do zdravotního střediska 

     26. října byl Městským úřadem Otrokovic vydán kolaudační souhlas k povolení užívání stavby „Úprava 

vstupu a chodníku u objektu zdravotního střediska, ul. Dolní 95, Tlumačov“. Stavbu prováděla na základě 

výběrového řízení společnost PSVS, a. s., odštěpný závod 6 – Morava, se sídlem Skály 870, Tlumačov. 

     Součástí stavebních prací bylo provedení demolice stávající zídky a ploch, které se nacházely u zdravotního 

střediska a následné vybudování nové plochy ze zámkové dlažby včetně jejího odvodnění. Stávající 

mimoúrovňový vstup do zdravotního střediska byl doplněn vybudováním nájezdové rampy, která vyřešila 

možnost bezbariérového přístupu. Celkové náklady na stavbu činily 493 455,- Kč. Celá částka na provedení 

stavby byla hrazena z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

Jmenování nového tajemníka Obecního úřadu Tlumačov 

     V měsíci říjnu byl nově jmenován do funkce tajemníka Obecního úřadu Tlumačov ing. Jaromír Jánský.  

 

 

 



 

 

     Je mu 51 let, v Tlumačově žije se svou rodinou již 47 roků. Je ženatý, vychovává s manželkou tři děti. Pracoval 

v několika obchodních společnostech, posledních osmnáct profesních let pracoval na Magistrátu města Zlína ve 

výkonu státní správy ochrany přírody a veřejné zeleně. Do výběrového řízení se přihlásil, jak sám přiznává, 

nejen z touhy po změně pracovního stereotypu, ale také v dobré víře přiložit ruku k dílu při budování naší obce. 

 

Hasiči mají nový sušák hadic 

     V průběhu měsíce října byl na nádvoří hasičské zbrojnice postaven místo starého nevyhovujícího sušáku 

hadic úplně nový sušák. Starý sušák hadic byl ve velmi špatném technickém stavu, a jelikož jeho rekonstrukce 

by byla velmi náročná, bylo nakonec přistoupeno k jeho zrušení a výstavbě zbrusu nového sušáku. Jeho likvidaci 

provedla firma Výškové práce Zlín horolezeckou technikou. Nový sušák má zcela jinou konstrukci, hadice se na 

něj nevěší, ale jsou postupně ukládány do šikmých roštů. Celý sušák je zastřešen. Konstrukci a realizaci sušáku 

provedla dirma REMO CZ Tlumačov, s. r. o. Na stavbu sušáku byly použity schválené finance z rozpočtu obce 

Tlumačov. 

 

Počasí v říjnu 

     První dny v říjnu počasí skoro letní, teploty až do 24°, dokonce i s letní bouřkou, večer až 19°, skoro celé dny 

sluníčko. 7. října přišlo do rána ochlazení s deštěm a 9. října do rána první přízemní mrazík – sice jen kolem -1°, 

ale už je to tady. Přes den sice pořád slunečno, ale teploty už jen do 15°. V polovině měsíce už přišlo pravé 

podzimní nevlídné počasí s deštěm, které ale vydrželo jen 2 dny a zase se vrátilo sluníčko, i když po ránu už 

mlhy, ale přes den teploty až do 21° a tak to vydrželo až do 25. října. 26. října se začalo ochlazovat, v noci na 27. 

října vydatně pršelo, ráno ještě +5°, ale přes den jen +3° a večer začalo sněžit a tak už to vydrželo až do konce 

měsíce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Listopad 
 

Soutěž v technických dovednostech 

     Žáci tlumačovské školy využili pozvání ZŠ Hulín a zúčastnili se 1. ročníku soutěže v technických 

dovednostech. Šest žáků II. stupně si jelo poměřit svou zručnost s žáky okolních měst a vesnic. Každý soutěžící 

vyráběl svůj výrobek. Výsledky byly víc než dobré, první místo za práci s dřevem si vybojovali hoši, stejně 

úspěšné byly i dívky, které za své elegantní vazby z živých a suchých květin získaly taktéž první místo. Velkým 

potěšením pro účastníky Tlumačova bylo i to, že výrobek Davida Kozumplíka a suchá vazba Renaty Vodicové 

byly označeny za nejpreciznějsí  výrobky celé soutěže. Výsledky této soutěže ukázaly, že mezi žáky naší školy 

jsou i žáci manuálně velmi zruční. 

 

Rezignace zastupitele obce  

     Na jednání zastupitelstva obce dne 7. listopadu 2012 rezignoval na svou funkci zastupitel obce Tlumačov 

JUDr. Radek Dvořák z důvodu trestního stíhání za uplácení. 19. června 2012 byl odsouzen s podmíněným 

odkladem, k rozsudku se sice odvolal, přesto se rozhodl na funkci zastupitele obce Tlumačov rezignovat. 

 

Martinské hody 

     Martinské hody v naší obci letos připadly přesně na neděli 11. listopadu. Hody začaly sváteční mší svatou v 

kostele sv. Martina a kulturním programem na náměstíčku. Na náměstíčku, po svaté mši, všechny přivítal v 

tlumačovském hanáckém kroji starosta obce Ing. Antonín Jonášek a otec Michal. K dobré náladě zazpíval 

mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi a hodovníci mohli ochutnat různé druhy koláčků a ohřát se (i 

když nebyla vůbec zima) výborným svařeným červeným vínem. Program byl tentokrát doplněn o ukázku pověsti 

o sv. Martinovi v podání studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Slavnostní atmosféru Martinských hodů 

umocnili i mnozí občané v hanáckých krojích. 

     O týden později, v sobotu 17. listopadu 2012 si milovníci cimbálové muziky zazpívali a zatančili při cimbálové 

hudbě Dubina a ochutnali 5 vzorků svatomartinského a 2 vzorky letošního vína. Odbornou přednášku o 

mladých vínech přednesl letos Ing. Pšeja z Fryštáku. K jídlu se jako každý rok podávala dozlatova upečená husa s 

dvěma druhy zelí a knedlíky. Nálada v sále byla velmi příjemná a přátelská. Všichni se dobře bavili až do 

pozdních večerních hodin. Výborným zpestřením byla i bubble show a losování vstupenek o ceny v podobě 

lahví vína. 

 

Použité zářivky do popelnice nepatří  

     Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Tlumačov uzavřel s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do 

sběrného dvora v ulici Zábraní umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat 

použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé.  

 



 

 

 

     EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a 

recyklaci. Tím obec Tlumačov ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s 

komunálním odpadem. Obec Tlumačov tyto peníze investuje do rekonstrukce sběrného dvoru v Technickém 

areálu Obce Tlumačov a také do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně, budování 

nových sběrných míst a v neposlední řadě na nákup nových kontejnerů na tento tříděný odpad. 

     Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, 

které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. 

Kolektivní systémy smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím 

sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich 

ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, které obsahuje využitelné či nebezpečné 

látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků jako 

jsou zářivky, žárovky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i 

na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od 

srpna roku 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Systém zpětného odběru a ekologického 

zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo 

odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru 

nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí. 

 

Beseda s cestovatelem 

     V úterý 27. listopadu v 17 hod. se v KIS uskutečnila šestá beseda spisovatele a cestovatele pana Jiřího Máry. 

Tentokrát jsme společně navštívili Jihoafrickou republiku. 

     Tajuplný černý kontinent se stal cílem další výpravy rodiny Márových, která doprovází svého syna Jirku, od 

dětství upoutaného na invalidní vozík. Tentokrát navštívili Jihoafrickou republiku, Namibii, Botswanu a 

Zimbabwe, aby terénním autem zdolali téměř deset tisíc kilometrů na dobrodružné cestě travnatou savanou, 

mezi písečnými přesypy a přes rozvodněné říční brody. S Márovými a jejich přáteli jsme zažili úžasné africké 

safari, dozvěděli jsme se, se kterými divokými zvířaty se setkali tváří v tvář, setkali jsme se s Velkou pětkou, 

poznali, kdy jsou vodopády i pouště nejkrásnější. Návštěva Kapského Města, hliněné vesnice a další úžasná 

místa v Africe v nás zanechali hezké zážitky. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

    V pátek 30. listopadu 2012 byl v naší obci slavnostně rozsvícen na náměstí Komenského vánoční strom, který 

nám společně s betlémem připomíná, že nastává adventní čas.      

     Od 16.45 hodin vyhrávalo vánoční melodie a koledy žesťové trio z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin 

přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská a předala slovo starostovi obce ing. Jonáškovi, který 

přednesl vánoční proslov a přání k blížícím se vánočním svátkům. 

 



 

 

 

     Žáci ZŠ Tlumačov si pod vedením Mgr. Lenky Odložilíkové a Mgr. Leony Jiruškové připravili krátký kulturní 

program složený z básniček, písniček a koled a pak se již rozzářil vánoční strom. Po ukončení programu 

následoval překrásný ohňostroj doprovázený hudbou. 

     Ve staré budově KIS měli modeláři vystavené své železniční modely. Návštěvníci mohli posoudit, co nového 

od minulého roku přibylo a co se změnilo. V nové budově KIS byla k idění výstava panenek v háčkovanýh 

šatech. 

     Mezi návštěvníky akce zavítal i Mikukáš a anděl s čertem, kteří hodné děti odměnili. Tentokrát fungovala 

tato trojice i na zavolání, a tak se dostali i k některým dětem i domů. Pro všechny přítomné bylo připraveno 

bohaté občerstvení v podobě svařeného vína, čaje, vaflí či sendvičů. 

     Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, hasičům za dohled při 

ohňostroji a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při realizaci celé této vánoční akce. 

 

Počasí v listopadu 

     Začátek listopadu poměrně teplý, ranní teploty kolem +5°, denní až do 14°, polojasno, v polovině měsíce 

teploty pořád na listopad dost vysoké, až do 10°, ale už občas nějaká přeháňka a ranní přízemní mrazíky. 

Některé dny je sice mlha, ale jinak celkem hezky, občas vysvitne sluníčko, poslední dny v měsíci teploty 

dokonce až 16°, skoro jasno, ale úplný závěr měsíce už opravdu listopadový, ochladilo se na 6°a je pod mrakem, 

občas trochu zaprší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prosinec 
 

Informace hlavního hygienika 

     6. prosince 2012 započala ve Zlínském kraji mimořádná kontrolní akce, která bude trvat až do odvolání. 

Důvodem tohoto postupu je trvající výskyt otrav metylalkoholem, které se začaly projevovat od září v celé 

České republice, převážně na Moravě a obzvlášť ve Zlínském kraji. 

     S ohledem na trvající bezprostřední ohrožení zdraví osob podezřelými lihovinami uložilo Ministerstvo 

zdravotnictví hygienickým stanicím a zdravotním ústavům provést opatření k zintenzivnění zdravotního dozoru 

a k šetření podnětů ze strany občanů včetně provedení analýz přinesených lihovin o obsahu etanolu nejméně 

20 objemových procent. 

     V této souvislosti Ministerstvo zdravotnictví ČR znovu varuje občany před konzumací alkoholu neznámého 

původu, neoznačených lihovin a vyzývá občany, aby se obraceli na všechna územní pracoviště hygienických 

stanic, které zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření lihovin, které občané na hygienické 

stanice přinesou. 

 

Mikuláš se svou družinou 

     Ve středu dne 5. prosince 2012 procházel Tlumačovem, na objednání rodičů pro své děti, Mikuláš se svou 

družinou. Mikulášský průvod vycházel v 16 hod. z KIS a těchto nabídnutých služeb využilo 30 rodičů. Laskavé 

slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům. Podle staré lidové víry 

sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem, 

rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým. Mikuláš vzbuzoval v 

dětech posvátnou úctu a anděl klid a pohodu, čert měl na starosti nahnat uličníkům něco strachu. Mikuláš se 

nejprve zeptal rodičů, jak bylo jejich dítko hodné a podle toho rozdával společně s andělem sladkosti, hračky 

nebo vlídná slova. Děkujeme dobrovolníkům Mikuláši s celou jeho družinou za služby. Peníze, které se při 

návštěvách rodin vybraly, byly věnovány na zakoupení nových kostýmů do pohádkového parku, který se 

každoročně pořádá v září. 

 

Předvánoční návštěva seniorů žáky ZŠ 

     V polovině prosince, v období adventu, kdy všechny děti již nepřetržitě myslí na Vánoce, rozsvícený stromek 

a plno dárků, se zástupci několika ročníků Základní školy Tlumačov rozhodli navštívit tlumačovské seniory a 

vánočními koledami, básněmi a vánočním příběhem navodit pro všechny přítomné pohodu a kouzlo Vánoc. 

Naše starší spoluobčany potěšili také vlastnoručně vyrobeným přáním a malým dárečkem. Za to jim vřelé díky ! 

 

 

 



 

 

Vánoční dílny ve Sluníčku 

     Stejně jako v minulých letech, tak i letos, připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko akci Vánoční dílny. Po celý 

den si mohli návštěvníci dílen tvořit dárečky a dekorace k blížícím se vánočním svátkům. 

 

Tragédie v Tlumačově 

     Ze čtvrtka na pátek 21. prosince se před půlnocí polil hořlavinou a zapálil Stanislav Skopalík z náměstí 

Komenského v Tlumačově a přivolaní záchranáři mu už nemohli pomoci. Byl několik let psychicky nemocný a 

podle policie se už v minulosti o sebevraždu pokusil. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by ho někdo 

k činu nutil nebo mu pomáhal.      

 

Z předvánočního slova starosty obce 

     Vážení spoluobčané, na adventním věnci nám svítí již tři svíce a to znamená, že Vánoce jsou již docela blízko. 

Advent nás vybízí k zamyšlení a k přípravě na Vánoce. Zatímco děti netrpělivě počítají dny, kdy skončí škola a ty 

menší se ptají, kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, mnozí dospělí říkají: „Už, aby bylo po svátcích, to 

zas bude blázinec“. 

     Slavit je umění, kterému se člověk musí učit. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Kterýkoliv svátek je dnem, 

který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a 

radovat se z toho, co nám přináší. Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny 

nemáme dost času. Svátky ale nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat 

druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. 

     Nechtějme všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak. Nechtějme řídit Vánoce jako 

generál nebo režisér, ale nechme se řídit Vánocemi.  A hlavně nebuďme sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i 

těm druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. 

     Vážení spoluobčané, přeji Vám dobrou adventní přípravu a radostně prožité Vánoce v rodinném kruhu, 

v novém roce 2013 pak přeji naději, optimismus, pevné zdraví a vše dobré.     

                          ing. Antonín Jonášek, starosta obce 

 

Počasí v prosinci 

     1. prosince ještě celkem pěkně, přes den polojasno a teplota 4°. Další dny už oblačné, občas poletuje sníh, 

ale co nasněží, přes den roztaje, protože denní teploty se udržují stále nad bodem mrazu. Od 7. prosince noční 

teploty až -12°, denní teploty také pod nulou -3°, celé dny sluníčko. Je poprašek sněhu, nálada i počasí 

předvánoční. 10. prosince začalo sněžit a sněžilo celý den, napadlo asi 10 cm sněhu a další dny po trochách 

připadalo.  

 



 

     Denní i noční teploty až do 14. prosince pod bodem mrazu – v noci až -12°. 15. prosince přišla obleva a 

začalo pršet a do 20. prosince není po sněhu ani památky. Pár dnů před Vánocemi se znovu ochladilo a až do 

Štědrého dne mrazivé noci, přes den kolem -2°. 23. prosince to vypadá, že letos budou Vánoce bílé, protože od 

rána sněžilo a sníh zůstával, ale večer přešel sníh v déšť a místo sněhu je všude ledovka a vše je obalené ledem. 

Na Štědrý den přes den +2°, skoro všechno roztálo a celé svátky už jen oblačno. Poslední dny letošního roku 

slunečné, přes den mírně nad nulou, v noci -3°, ale v Tlumačově už bez sněhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matrika k 31.12.2012 

 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2012    2.531  
Z toho počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2012      26  
Z celkového počtu obyvatel  -  počet mužů      1.271  
                                                   -  počet žen      1.260  
Z tohoto počtu                          420 – do 15 let              1523 – do 60 let                   588 nad 60 let  
Průměrný věk obyvatelstva       41 let  
Průměrný věk mužů        40 let  
Průměrný věk žen        42 let  
Počet narozených dětí        32 (15 děvčat, 17 chlapců)  
Počet zemřelých občanů        16  
V roce 2012 se přihlásilo k trvalému pobytu     31 občanů  
V roce 2012 se odhlásilo z trvalého pobytu      50 občanů  
V rámci obce se přehlásilo        45 občanů  

V roce 2012 bylo v Tlumačově uzavřeno 5 sňatků, 4 z nich občanské, ( 3 sňatky se konaly v obřadní síni, 1 mimo 
obřadní síň), 1 sňatek byl církevní.  

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2012 oslavili:  

90 let Miloslav Jan  
90 let Milada Jadrníčková  
90 let Alois Navrátil  
91 let Anna Zavadilová  
93 let Olga Stašková  
94 let Zdeněk Ředina  
97 let Marie Sukaná  

 

Nejstarší občan žijící v obci je pan Zdeněk Ředina, paní Sukaná v obci již nežije, ale má zde stále trvalý pobyt.  

 
Zlatou svatbu oslavili :  
 
● manželé Jarmila a Václav Šimkovi, Švermova ul.  
● manželé Marie a Jan Melichárkovi, Dolní ul.  
● manželé Marie a Jaromír Novákovi, Mánesova ul.  
● manželé Libuše a Antonín Dlapovi, Švermova ul.  

 

 

 

 



 

 

Rušení septiků a přepojování kanalizačních přípojek u objektů ve vlastnictví obce Tlumačov 

 

     Na základě uvedení stavby „Odkanalizování obce Tlumačov“ do trvalého užívání, začala obec v souladu se 

zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu řešit rušení septiků a čistíren odpadních vod a 

přepojování kanalizačních přípojek do objektů ve vlastnictví obce Tlumačov přímým připojením na veřejnou 

kanalizaci. 

     K dnešnímu dni bylo přepojení provedeno u objektu Kulturního a informačního střediska na náměstí 

Komenského a u Mateřské školy na ul. U Trojice, které bylo provedeno svépomocí pracovníky oddělení 

životního prostředí, údržby a služeb OÚ Tlumačov již v roce 2011. 

     V roce 2012 bylo přepojení kanalizačních přípojek u objektů zdravotního střediska na ul. Dolní a bytových 

domů na ul. J. Žižky a na ul. U Trojice provedeno dodavatelsky společností PORR a.s (dříve PSVS), odštěpný 

závod 6 – Morava se sídlem Skály 870 Tlumačov. 

     Částka vynaložená na přepojení kanalizačních přípojek činí za rok 2012 hodnotu ve výši 180 375,- Kč vč. DPH. 

Tyto finanční prostředky byly plně hrazeny z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 

Poděkování 

 

     Vážení spoluobčané, ráda bych touto cestou poděkovala všem, zaměstnankyním školní jídelny a zejména 

vedoucí paní Mileně Huráňové. Díky jejich obětavému kolektivu se mohou děti s bezlepkovou dietou stravovat 

už téměř půl roku prostřednictvím jejich zařízení. Spolupráce s rodiči a pochopení, jakého se těmto dětem 

dostává ze strany celého kolektivu, je víc než příkladné a proto jim opakovaně patří můj dík. 

     Se stejným pochopením a perfektním přístupem se setkávají rodiče dětí dodržujících bezlepkovou dietu i v 

naší mateřské škole. Celý kolektiv mateřské školy vedený paní Hanou Janoštíkovou o takové dítě momentálně 

pečuje. Znamená to pro všechny práci navíc, ale přesto perfektně spolupracují s rodiči a ještě jednou jim za to 

mnohokrát děkuji. 

     Dětí s tímto dietním omezením není mnoho, stále jich však přibývá. Vážím si proto lidí, kteří dokážou jiné 

nejenom pochopit, ale i pomoci. A takoví lidé se najdou i v Tlumačově. 

         

                          Blanka Konečná, dětská sestra  

 

 

 



 

 

Nová kniha o Zemském hřebčinci Tlumačov 

 

     Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, je zachycen na stránkách nové knihy. Jedná se o zajímavou 

celobarevnou fotografickou publikaci MVDr. Antonína Černockého, ing. Lubomíra Procházky s fotografiemi ing. 

Dalibora Gregora. Kniha prostřednictvím trojjazyčných textů (čeština, angličtina, němčina) přibližuje čtenářům 

historii a současnost Zemského hřebčince Tlumačov, který byl založen v roce 1925 a v roce 2011 byl prohlášen 

kulturní památkou. 

     Kniha byla vydána pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDR. Stanislava Mišáka. 

     Křest knihy „Zemský hřebčinec Tlumačov“ se uskutečnil ve čtvrtek 22. listopadu 2012 v prostorách Krajského 

úřadu ve Zlíně v Baťově mrakodrapu. Kmotrem knihy je MVDr. Stanislav Mišák. Spolu s autory se tohoto aktu 

zúčastnil starosta obce Tlumačov ing. Antonín Jonášek, bývalý ředitel NH Kladruby ing. Milan Vítek  a bývalý 

ředitel  ZH Tlumačov ing. Leopold Mamica. 

     Kniha je vázaná ve formátu 300 x 240 mm a má 152 stran. Cena je 499,- Kč. Knihu lze objednat v Zemském 

hřebčinci Tlumačov telefonicky nebo mailem. 

 

Pečovatelská služba v Tlumačově   

 

     Již třetím rokem poskytuje Pečovatelská služba Kroměříž služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. 

Pomáhají zejména s osobní hygienou, úklidem a s nákupy nebo dováží obědy. U osob v nepříznivém zdravotním 

stavu poskytují péči i dvakrát denně tak, aby rodinní příslušníci mohli zůstat v práci. 

     Také přispívají k naplnění volného času obyvatel domu s pečovatelskou službou, kteří se věnují výtvarným 

pracím, procvičování paměti nebo také zdobení perníčků na Vánoční besídku. 

     Služby nejsou určeny jen uživatelům domu s pečovatelskou službou, ale i široké veřejnosti. Pečovatelská 

služba Kroměříž nabízí své služby v oblasti péče o seniory a osoby se sníženou soběstačností v oblasti hygieny, 

včetně koupání na středisku v Tlumačově nebo i v domácnostech, úklidy, nákupy, pomoc při podání a přípravě 

jídla, dovoz obědů apod. 

 

Z činnosti skupiny Návraty 

 

     Blíží se konec roku 2012, ve kterém hudebně dramatická skupina Návraty ukončuje již sedmý ročník svého 

působení.  

 

 



 

 

     Do dnešního dne má nacvičeno deset bloků písní z 60. a 70. let, které slovem provází paní Hana Janoštíková. 

Společně s Irenou Janišovou a Marií Pečeňovou se věnují nácvikům nových písní za hudebního doprovodu 

Zdenky Gazdové. Hodiny a hodiny své práce prezentují v okolích obcích, v klubech a domovech seniorů, kde je 

vítají s otevřenou náručí a těší se na písničky svého mládí, které je vrátí o několik let zpět a dají jim vzpomenout 

na jednotlivé úseky jejich života. S velkými díky a mnozí i se slzami v očích děkují za vzácné vzpomínky, které u 

nich písničky vzbuzují a netrpělivě se dotazují, kdy k nim zase přijedou. Návraty k posluchačům jsou členkám 

tohoto souboru velmi milé a vzácné a jsou rády, že se jejich činnost v této oblasti setkává s takovým ohlasem. O 

jejich vystoupení se ozývají stále noví zájemci. Všude je vítají srdeční a milí lidé, kteří jsou vděční za potěšení 

z písničky, kterou jim zazpívají. Vystupují bez nároku na jakýkoliv honorář, ale s potěšením přijímají malé a 

velmi milé dárečky, které jim posluchači sami vyrobí. 

     Zajíždí už do 45 míst, ať už jsou to domovy či kluby seniorů, nebo obcí, které pro své občany připravují 

společná posezení. V letošním roce nacvičili dva nové programy s názvem „Písničky z babiččiny krabičky“ a 

„Písničkáři toulaví“, které v posluchačích vyvolávají nostalgická vzpomínání na mladá a nezapomenutelná léta, 

kdy se tyto krásné melodie hrály a zpívaly.  

     50 až 60 vystoupení za rok – to je bilance skupiny Návraty, kdy reprezentují naši obec a snaží se v písničkách 

přinést příznivcům kousek starých dobrých časů. A důkazem toho, že se jim to daří, je způsob, jak je všude vítají. 

A ví, že hodiny nácviku a sestavování průvodního slova programu nejsou zbytečně promarněným časem. 

 

Nová firma v Tlumačově 

 

     Před odbočkou k zahradnictví pana Talaše na začátku Tlumačova vyrostla nová budova. Jedná se o objekt 

firmy Kámen Tlumačov s.r.o., jejímž majitelem je pan Oldřich Přikryl. 

     Pan Přikryl byl dlouhá léta spolumajitelem hulínské firmy HP kámen s.r.o. Hulín. V roce 2009 si založil vlastní 

firmu a hledal vhodný pozemek na výstavbu výrobní haly. Obec Tlumačov mu vyšla vstříc a pozemek na 

výstavbu haly mu odprodala. Po dvou a půl letech, až si vyběhal všechny potřebné dokumenty, začal stavět a 

v říjnu roku 2012 mohl začít v nových prostorách podnikat. 

     Ve výrobní hale moc strojů nenajdeme, protože kámen se opracovává především ručně. Jeho firma provádí 

kamenické práce, jako jsou obklady stěn, schodů a dlažby. Vyrábí koupelnové a kuchyňské pracovní desky, 

krbová tělesa, parapetní desky, pomníky a zabývá se i zahradní architekturou. 

     Používaný materiál je žula, pískovec a mramor a dá se říct, že firma se specializuje především na pískovec.  

 

 

 

 

 



 

 

Činnost SDH Tlumačov za rok 2012 

     Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov patří neodmyslitelně ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci. 

Členové SDH prováděli například pomoc při organizaci Odpoledne pro celou rodinu, při kulturních a sportovních 

akcích (plesy, taneční zábavy, soutěž v aerobiku) nebo při rozsvícení vánočního stromu požárně bezpečnostní 

dozor. V neposlední řadě zasahovali u mimořádných událostí v obci a okolí. 

     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, 

Milan Žák – vedoucí mládeže, Štefan Hrtús – zástupce vedoucího mládeže, Vladimír Šnajdr – revizní a kontrolní 

komise, Zuzana Vírová – jednatelka, Zdeněk Minařík st., Michal Malár, Miroslav Šedo st., Radek Šedo – členové 

výboru. 

     Zásahová jednotka působila v počtu třinácti členů, velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., zástupcem velitele je 

Michal Šnajdr. 

Přehled činnosti za rok 2012 

Leden – valná hromada SDH Tlumačov, valná hromada SDH Ludslavice, valná hromada okrsku; požár osobního 

auta u vlakového nádraží 

Únor – školení jednotky a členů sboru; čerpání vody Tlumačov, ulice Dolní; požár sazí v komíně Tlumačov, ul. 

Mánesova 

Březen – požár kontejneru u hřbitova, požár trávy a gumového odpadu; prověřovací cvičení obalovna Tlumačov 

Duben – požární dohled na aerobiku; sběr železa 

Květen – okrsková soutěž (1. místo) 

Červen – požár kontejneru Metalšrot Tlumačov, odstranění nebezpečných stavů v kamnech – Tlumačov – 

Metlov 

Červenec – fyzická příprava členů jednotky, kondiční jízdy řidičů; odstranění stromů a větví po vichřici 

Srpen – požár ve výrobě pelet – Záhlinice 

Září – Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici 

Říjen – čištění kanalizační jímky – Tlumačov, ul. Nivy, čištění kanalizace – Tlumačov, náměstí Komenského 

Listopad – požár kontejneru – sběrný dvůr Tlumačov, požární dozor u ohňostroje 

Prosinec – dopsat !!!!!!!!! 

     Celkem na katastrálním území obce Tlumačov bylo v roce 2012 32 událostí včetně cvičení, na R55 v katastru 

obce se staly 4 dopravní nehody. 

 

 



 

 

Zpráva OOP Otrokovice za rok 2012 na teritoriu Tlumačov 

 

     V roce 2012 se policisté Obvodního oddělení policie Otrokovice v Tlumačově opětovně zaměřili na 
preventivní činnost, kdy jedna z priorit Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Bezpečně do školy i ze 
školy“ probíhala v průběhu celého roku 2012 ve školních měsících.  Tato priorita spočívá v zajištění přechodů na 
ulici Dolní a Masarykova, kde hrozí největší riziko dopravních nehod mezi chodci a projíždějícími vozidly. 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 policisty obsazovat. 

     Jako předešlý rok, tak i roce 2012 během prázdninových měsíců se objevily problémy s mladistvými, kteří 
především v parku na ulici Nádražní a blízkém hřišti a nově v prostorách nádraží ČD ve skupinách konzumují na 
veřejnosti alkoholické nápoje apod. Tímto dochází k rušení nočního klidu a poškozování obecního i soukromého 
majetku. Proto se na tomto úseku snažíme o zvýšený dohled především v nočních hodinách, kdy provádíme u 
těchto osob taktéž namátkové kontroly se zaměřením na porušování zákona o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Reagujeme na přeposlaná 
oznámení o konaných kulturních akcích od pana starosty, tím, že se snažíme do Tlumačova v inkriminovaný čas 
vyslat hlídku policie.  

Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2012 v porovnání s rokem 
2011 : 

Trestné činy    evidováno celkem trestných činů     z toho objasněno  

r.2011                                 44                                                         28  
r. 2012                                44                                                          31  

Pro zajímavost:  

- objasněna fingovaná krádež (původně krádež) palivových briket oznámená na přelomu roku 2011/2012, kdy 
později bylo zjištěno, že se jednalo o zpronevěru těchto briket v celkové výši cca. 1,6 milionu korun,  

- objasněn případ smrtelné dopravní nehody na silnici I/55.  

     Dosud zůstává neobjasněný případ krádeže vloupáním na ul. Sokolská, do kanceláře, kde došlo k tomu, že 
dosud neznámý pachatel odcizil krátké střelné zbraně s ostrými náboji.  

Následně je v tabulce uveden přehled přestupků (porovnání roku 2011/2012)  

Přestupky          Celkem přestupků      Majetek      Občanské soužití      Doprava       Ostatní  
r. 2011    69              12                      10                             17                 30  
r. 2012    83                        21                      26                             23                 13  

 

     Poznámka k položce ostatní: Jedná se o drobné internetové podvody, porušení obecně závazných vyhlášek, 
porušení zákona  ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvému, apod.  

 



 

 

     Za rok 2011 evidovala policie 255 čísel jednacích. Naproti tomu v roce 2012 to bylo "pouze" 38 čísel 
jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, 
asistence u RZS Zlínského kraje při převozu agresivního pacienta, asistence u provádění mobiliární exekuce, 
doručenky od soudů, vypracování zpráv pro soudy apod.  

      Uvedené, značně ponížené číslo není dáno úbytkem prověřování oznámení od občanů, firem, ale jinou 
formou evidování. Mohu konstatovat, že počet prověrek (čísel jednacích) je přibližně stejný jako v roce 2011.  

 

Odpadové hospodářství v Tlumačově za rok 2012 

Množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t): 

nápojový karton    0,33 
papír     31,9 
PET     8 
sklo barevné    18,7  
sklo bílé     9,4 
kovy     224,4 
směsný a objemný odpad   610,9 
 
 
 
Množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t): 
 
eternit     4,8 
oleje     0,45 
 
 
Množství vytříděného odpadu zpětný odběr  (v t, ks):  
 
pneumatiky    530 ks 
ledničky, mrazničky   4,07 t 
sporáky, pračky, myčky   2,65 t 
vysavače, žehličky…   1,05 t 
televizory, monitory   271 ks 
radia, videa, PC    1,43 
zářivky a výbojky    93 ks 
baterie, monočlánky   75 ks  
 
 

Zpráva o činnosti ZO ČZS Tlumačov za rok 2012 

     Činnost ZO se odvíjela od schváleného plánu na výroční schůzi, která se konala 3. 3. 2012. Do téhle činnosti 
se ovšem prolínají akce, které v plánu nebyly, ale z důvodu naléhavosti se musely realizovat.  
 

 
 
 



 
 
 
Investiční akce 
 
     Největší investiční akcí za rok 2012 byla generální oprava podlahy, odpadů a stěn u moštárny. Nevyhovující 
popraskaná betonová podlaha byla odstraněna i s podkladem, byla provedena izolace, nový podklad, nové 
odpady a podlaha. Byly odstraněny slabé popraskané kachličky na obložení stěn, dále zazděny venkovní dveře 
do příručního skladu pod schody a vybourány a zazděny nové dveří z přední místnosti moštárny. Celá moštárna 
a pálenice byly vymalovány. Do přední místnosti moštárny byla nainstalována krbová kamna a do moštárny 
nový manipulační regál. Po vymalování výbor svolal brigádu na úklid. Pro zajištění technické údržby odpadu z 
prostoru pálenice byl odkryt svod odpadů do jímky a byl zaregistrován systém odpadů. 
         

Z pěstitelské činnosti  

     Ve spolupráci se zahradnictvím Talaš Tlumačov byla uskutečněna akce„Jarní řez ovocných stromků“ – 
instruktáž spojená s praktickou ukázkou řezu na vysázených stromcích na pozemku zahrádkářů. Bylo zakoupeno 
dalších 30 stromků – švestky, odrůda TOP TASTE  a byla provedena výsadba těchto stromků do zbývajícího 
prostoru oploceného pozemku po zrušení smlouvy o pronájmu s panem Jánským. Pozemek byl poorán, 
povláčen a zaseta tráva. V průběhu celého a suchého a teplého léta byla nutná průběžná zálivka stromků a 
odplevelování.  

Činnost v oblasti služeb občanům  

Moštování ovoce  

     V roce 2012 bylo v nově zrekonstruované moštárně prováděno moštování ovoce nejen pro občany 
Tlumačova, ale i okolních obcí. Přes neúrodu ovoce bylo zpracováno 2012 l šťávy.  

 Pálení ovocných kvasů 

     Pro zajištění provozu pálenice byla odpracována řada brigádnických hodin - oprava míchacího systému na 
kotli číslo 1, vymalování pálenice a následný úklid. Byl proveden zápis pálení na letní kvasy a 2x na pálení 
podzimních kvasů. Z důvodů klimatických podmínek byla velmi malá úroda, což se odrazilo množství 
připravených kvasů a následném pálení. V pálenici bylo v uplynulé sezóně vypáleno 5 465 l pálenky, tj. 3254,94 l 
čistého etanolu. Byl řešen problém za sezónu 2011. Týkal se překročení limitu 30 l etanolu na jednu osobu v 
jednom období pálení celkově. Po překročení limitu je daň z litru podstatně vyšší a doplatek finanční úřad 
vymáhá ne u dlužníka, ale u pálenice, která to vyrobila.  

 

Fotbal 

     V roce 2012 došlo k významné organizační změně v rámci občanského sdružení TJ Sokol Tlumačov. Dne 18. 
02. 2012 se konala valná hromada občanského sdružení TJ Sokol Tlumačov, která rozhodla o zrušení členění 
tohoto občanského sdružení na jednotlivé oddíly a tedy o zrušení oddílu kopané a odbíjené. Současně rozhodla 
o změně názvu občanského sdružení, které nově zní S. K. Tlumačov, což je původní název z roku 1931. Podle 
nově schválených stanov je základním posláním S. K. Tlumačov podpora a rozvoj sportu, a to zejména fotbalu, 
na území obce Tlumačov. Prvním předsedou výkonného výboru S. K. Tlumačov byl zvolen Petr Horka.  

     

 



 

 

     V sezóně 2011/2012 se na činnosti S. K. Tlumačov aktivně podílelo družstvo mužů, které se umístilo na 
konečném 4. místě Okresního přeboru Zlín, dále družstvo dorostu, které v Okresním přeboru Zlín skončilo na 3. 
místě, družstvo žáků, které v Okresní soutěži skončilo na 6. místě, a v neposlední řadě družstvo přípravky a 
družstvo starých pánů.  

 

Radnice 2012 

     V roce 2012 byl ukončen druhý rok čtyřletého volebního období 2010 – 2014. 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, tajemník a další zaměstnanci zařazení do obecního 
úřadu. Součástí organizační struktury jsou organizační složky – Kulturní a informační středisko a Jednota sboru 
dobrovolných hasičů, příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola. 

 

Oddělení sociálně právní 

      Za rok 2012 bylo na úseku evidence obyvatel řešeno 21 návrhů na zrušení údaje o trvalém pobytu 

s následným přidělením úřední adresy na ohlašovně. K 31. 12. 2012 je na úřední adrese přihlášeno 112 občanů.  

     U příležitosti dovršení významného životního jubilea byla provedena u 48 občanů osobní návštěva 
prostřednictvím jednotlivých jmenovaných členů zastupitelstva, členů SOZ a matrikářky. Dalším 238 občanům 
bylo zasláno písemné blahopřání k životnímu výročí. 

 

Oddělení výstavby a majetku 

Úsek stavební 

    Investiční akce v roce 2012 představovaly finanční objem ve výši celkem 3 809 000,- Kč. 

     Byla přidělena 2 čísla popisná novým stavebním objektům. 

 

Úsek majetku 

     Majetek obce Tlumačov měl v roce 2012 hodnotu 214 955 861,- Kč.  

     Úsek majetku má ve své správě i ucelenou agendu výběru místních poplatků, kde se jedná o výběr a evidenci 
poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu. 

 



 

 

V roce 2012 činily příjmy za komunální odpad 1 286 850 Kč, výdaje za komunální odpad činily 1 341 780 Kč, 
příjmy z poplatků za psy (včetně známek na psa) činily 76 243 Kč. 

     V roce 2012 evidoval úsek majetku 25 nájemních smluv na pozemky k zahrádkářskému využití s celkovým 
příjmem za nájemné 3 195 Kč. 

 

Oddělení ekonomické  

     V průběhu roku 2012 byly zpracovány a schváleny 4 rozpočtové změny. Obec hospodařila s vyrovnaným 
rozpočtem. Dále bylo v roce 2012 přijato celkem 5 dotací ze státního rozpočtu v celkové částce 3 679 235,30 Kč. 

Volby do senátu ČR a krajských zastupitelstev       68 700,- Kč 

dotace pro výkon státní správy a školství      868 800,- Kč 

dotace na VPP         317 938,- Kč 

průtokový transfer pro ZŠ        451 666,80 Kč 

zvýšení kapacity komunitní moštárny obce   1 972 430,50 Kč  

 

Úsek práce a mezd  

     Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru činil 20 + 1 uvolněný funkcionář – starosta obce. Oproti 
roku 2011 došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 1 pracovníka. V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti 
ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vytvořila obec 11 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce s využitím 
dotace na tato místa. 

 

Kulturní a informační středisko           

     KIS mimo jiné organizačně zajišťuje pronájem sálu a drobného hmotného majetku, má na starosti i 
tlumačovské hanácké kroje. V roce 2012 byly kroje velmi často půjčovány občanům Tlumačova k prezentaci 
obce. Dále organizuje a materiálně zajišťuje řadu vzdělávacích akcí konaných v rámci knihovny, v roce 2012 
proběhly pod organizačním zajištěním střediska všechny již tradičně pořádané kulturní a společenské akce, jako 
je košt pálenek, stavění a kácení májky, Martinské hody, rozsvěcování vánočního stromku apod. V prostorách 
střediska také pokračuje ZUŠ Otrokovice s výukou hry na hudební nástroje a zpěv.    

     Kulturní a informační středisko je také garantem obsahové a grafické kvality Tlumačovkých  novinek, které 
v roce 2012 vyšly 4x v jednotlivém nákladu 550 ks. 

 

 



 

 

     Knihovna Tlumačov registrovala v roce 2012 celkem 152 dospělých a 47 dětských čtenářů. Knihovnu 
v průběhu roku navštívilo 1 121 čtenářů, 129 občanů využilo internetové služby, kulturních akcí pořádaných 
knihovnou se zúčastnilo 548 lidí. 

     Celkem bylo zapůjčeno 2 601 knih pro dospělé včetně naučné literatury, dětských knih bylo zapůjčeno 497 ks 
a 290 časopisů. Knihovna v roce 2012 uspořádala celkem 9 besed a ostatních akcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Zapsala kronikářka obce Tlumačov 

Sylva Němcová 

Březen 2013 

 


