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Rok 2013 – nejdůležitější změny pro všechny občany  

     S příchodem nového roku začíná platit řada změn a některé z nich se mohou nás všech podstatně 
dotknout. Vládě se nakonec podařilo protlačit zvýšení daně z přidané hodnoty, ale také reformu 
penzí, která v uplynulém roce vyvolávala hodně emocí.  

Bydlení  

     Končí deregulace nájemného a začne nové kolo Zelená úsporám - stát vyčlenil téměř 1,5 miliardy 
korun na pokračování dotačního programu, v jehož rámci lidem přispívá na zateplování rodinných 
domů.  

     Bude se platit vyšší daň z převodu nemovitosti nově ve výši čtyř namísto dosavadních tří procent, 
což může znamenat pro ty, co prodávají třeba dům, rozdíl i desítek tisíc korun.  

     Novou povinností majitelů novostaveb i starších domů určených k prodeji, pronájmu či objektů po 
větší rekonstrukci, je opatřit jim energetický průkaz náročnosti – tzv. energetický štítek. Ten zájemce 
o dům informuje o roční spotřebě a má kupujícímu či nájemníkovi prozradit, kolik v něm utratí za 
vytápění, ohřev vody apod. Energetický průkaz např. pro rodinný dům stojí od tří tisíc korun výše.  

Zaměstnání  

     Minimální mzda zůstává na 8 000 korun. Na nezaměstnaných už úřady nesmí požadovat veřejnou 
službu. Ústavní soud zrušil povinnost pro osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání, 
vykonávat bez nároku na odměnu takzvanou veřejnou službu.  

Penze  

     Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvyšují, i když mnohem méně, než byli 
důchodci zvyklí. Starobní důchod vzroste v průměru o 137 korun. Průměrný důchodce by měl tedy v 
Česku dostávat 10 913 korun.  

     Starobní důchodci přicházejí o nárok na slevu na dani z příjmu fyzických osob.  

Penzijní reforma  

     Novinkou, která přichází s penzijní reformou, je možnost čerpat předdůchod. Ocení ho lidé, kteří 
ztratí práci nedlouho před odchodem do penze. Nejdelší doba pobírání předdůchodu je pět let, 
nejkratší 2 roky. V případě čerpání předdůchodu se řádný důchod po dosažení penzijního věku 
nesnižuje. Možnost požádat o předdůchod má každý, komu chybí nejvíce pět let do vzniku nároku na 
starobní důchod. Nezáleží na tom, zda je to žena s dětmi či bez nebo muž. Přerušit nebo ukončit 
vyplácení předdůchodu předčasně není možné, rozhodnutí o výplatě této dávky je nevratné. 



 

 

 

      

     Aby se člověk mohl o předdůchod ucházet, musí mít našetřeno nejméně 30% platné průměrné 
mzdy (ta je nyní 24 514 korun), tedy 7 354 korun a to pro každý měsíc trvání předdůchodu. U 
dvouletého předdůchodu tato částka představuje 176 500 korun, pokud by ho zájemce chtěl pobírat 
pět let, musí mít na účtu 442 000 korun. Potřebné peníze nemusí být jen na účtu u penzijního fondu, 
lze je doplnit třeba ze spořícího účtu, z termínovaného vkladu nebo z jakýchkoliv finančních 
prostředků. Výhodou je, že stát za předdůchodce platí zdravotní pojištění. Při předdůchodu lze 
neomezeně pracovat a vydělávat. 

 

Vyšší DPH  

     Od ledna začíná platit vyšší daň z přidané hodnoty. Snížená sazba bude historicky nejvyšší – 15% a 
základní sazba se zvyšuje z 20 na 21%. Vyšší daň tak zatíží potraviny, školní obědy, léky, zdravotní 
pomůcky, dětské pleny, dodávky elektřiny a plynu, benzin apod.  

Daň pro bohaté  

     Zvláštní sedmiprocentní daň od roku 2013 musí začít platit lidé, jejichž měsíční příjem přesáhne 
sto tisíc korun. Lidí s vyššími příjmy se dotkne i zrušení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leden 

 

Soutěž ve stolním tenise 

     V sobotu 5. ledna 2013 odpoledne to vypadlo ve velké tělocvičně v ZŠ Tlumačov jako při vrcholové 
soutěži stolního tenisu. Sešlo se zde 38 hráčů a 4 hráčky, kteří sehráli celkem 104 zápasů na 4 herních 
stolech.        

     Turnaje se zúčastnili nejen místní borci, ale i hráči z okolních obcí a měst. Dá se říct, že místní a 
přespolní byli v poměru 1:1. Většinou byly odehrány výborné zápasy, nikdo nikomu nic „zadarmo 
nedaroval“. O zajímavé a dobré výměny nebyla nouze. 

     Ženy se letos sešly v počtu 4. Každá sehrála kvalitní zápasy. Ženám předával ocenění starosta obce 

ing. Antonín Jonášek. Muži byli rozděleni do 9 skupin. Z těchto základních skupin postoupilo 32 hráčů, 

kteří byli rozepsáni do tzv. pavouka. „V pavoukovi“ z každého zápasu postupoval dopředu jen vítěz. 

Na závěr se utkali ti nejlepší: mladí muži Josef Chlud a Václav Randůšek svedli 5 setový boj o třetí 

místo – vítězem se stal V. Randůšek. Náš tlumačovský borec pan Jiří Krčma ml. si opět „střihl“ zápas o 

první místo. Letos byl jeho soupeřem pan Pavel Mancl z Otrokovic. Oba borci předvedli krásnou hru, 

ze které vyšel jako vítěz pan Mancl. Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou této sportovní 

akce. Děkujeme všem hráčům za fair-play chování a předvedené výkony. Obci Tlumačov a místní ZŠ 

děkujeme za bezplatné poskytnutí prostor tělocvičny a panu Aleši Judasovi za technickou podporu.   

Výsledky mužů: 1. místo: Pavel Mancl; 2. místo: Jiří Krčma ml.; 3. místo: Václav Randůšek 

 

 

Tříkrálová sbírka 
 

     V sobotu 5. ledna vyrazili koledníci (Tři králové) se zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem 

Charity, aby popřáli lidem šťastný nový rok, podarovali je zpěvem i drobným dárkem a poprosili o 

příspěvek do zapečetěné pokladničky. 

     Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří 

potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou naše charita 

pořádala již čtrnáctým rokem. 

 



      

 

Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše 

dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. 

     Přestože počasí koledníkům zrovna nepřálo, statečně koledovali. Ať už jde o něco k snědku, kousek 

cukroví či jiné laskominy, v chladnějším počasí pak hrnek horkého čaje, či něco ostřejšího – vše je 

nabízeno s dobrým úmyslem a velkou dávkou upřímnosti. Děkujeme všem koordinátorům, 

koledníkům za jejich pomoc a dárcům za štědrý příspěvek. 

     V Tlumačově koledovalo 12 skupinek a na charitu se vybralo 43.349,- Kč 

 

 

První kolo prezidentských voleb v Tlumačově 
 

     Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhlo v celé České republice 1. kolo prezidentských voleb, 

kterých se zúčastnilo celkem 9 kandidátů. Do druhého kola postoupili první 2 kandidáti, a to ing. 

Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.  

Jak jsme v Tlumačově volili v prvním kole: 

1. místo ing. Miloš Zeman  324 hlasů 
2. místo  Dientsbier Jiří   218 hlasů 
3. místo Ing. CSc. Jan Fišer  202 hlasů 
4. místo Schwarzenberg Karel  142 hlasů 
5. místo Prof. JUDr. Vladimír Franz 103 hlasů 
6. místo MUDr. MBa. Roithová Zuzana   79 hlasů 
7-8. místo ing Jana Bobošíková    31 hlasů 
                            Taťána Fischerová    31 hlasů 
9. místo MUDr. Přemysl Sobotka   21 hlasů   
 

     Volební účast v obci ve dvou okrscích byla 57,37 % (v celé České republice 61,31 %). Voličů 

v seznamu bylo 2 022, vydaných obálek 1 160, odevzdaných obálek 1 158, platných hlasů 1 151. 

 

Výsledky prezidentských voleb 2013 v Tlumačově 
 

     25. a 26. ledna se konalo druhé kolo prezidentských voleb, kde už se vybíral ze dvou kandidátů 

postupujících z prvního kola prezident České republiky. 

     

 



 

 

 Vítězem historicky prvních přímých prezidentských voleb se stal Miloš Zeman, který ve druhém kole 

porazil protikandidáta Karla Schwarzenberga.  

     Volební účast v Tlumačově ve druhém kole byla 53,47 %, vydaných obálek bylo 1078, platných 

hlasů 1 074. Miloš Zeman získal 67,13 % hlasů a Karel Schwarzenberg 32,87 % hlasů. 

 

 

Obec Tlumačov zpracovává rozvojový dokument  
 

     Obec Tlumačov v současné době nemá žádnou komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení 

obce při rozhodování o otázkách jeho rozvoje zcela nezbytná. Z tohoto důvodu využívá možnosti, že 

byla zařazena do pilotního programu zpracování metodiky tvorby Programu rozvoje obce. Nositelem 

tohoto grantu je ministerstvo pro místní rozvoj. Pilotní program je financován z prostředků Evropské 

unie. 

     Zpracování strategického plánu, jako základního plánovacího dokumentu obce, je zakotveno 

v zákoně o obcích a je důležité zejména z důvodů potřeby praktického podkladu, například pro 

čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie a dále z důvodů potřeby 

získání relevantních podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce v základních otázkách rozvoje 

obce. 

     Proces jeho tvorby je rozdělen do několika fází. Nejdříve bude zpracována analytická část, 

zahrnující charakteristiku, popis a rozbor stavu jednotlivých oblastí života obce, přičemž bude kladen 

důraz na zachycení hlavních současných problémů obce s vyhodnocením jejich příčin. 

Následně budou formulovány závěry z analytické části a v návrhové části stanoveny skutečnosti, jichž 

má být dosaženo realizací programu a určena opatření, která povedou k naplnění cílů včetně 

časového harmonogramu a financí. 

     Pro zpracování tohoto dokumentu budou vytvořeny pracovní skupiny, jejímiž členy jsou pracovníci 

obecního úřadu a také členové zastupitelstva obce. S konečnou podobou dokumentu bude veřejnost 

seznámena při veřejném projednání ještě před jeho zařazením na program Zastupitelstva obce 

Tlumačov.  

 

     V průběhu pořizování strategického plánu bude provedeno dotazníkové šetření názorů, poznatků 

a návrhů, setkání s veřejností a další terénní šetření v rámci jednotlivých pracovních skupin. Občané 

budou seznamováni o průběhu jeho pořizování prostřednictvím Tlumačovských novinek a také 

průběžně na webových stránkách obce Tlumačov. 

 



 

 

Reprezentační ples Obce Tlumačov 
 

    26. ledna pořádala obec Tlumačov po pětileté odmlce Reprezentační ples,  který zajišťovaly 

pracovnice KIS Tlumačov. 

     Ples byl zahájen starostou obce Ing. Antonínem Jonáškem a Renátou Nelešovskou, vedoucí KIS 

Tlumačov. O předtančení se postarala mládež z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko, pracoviště 

Tlumačov pod vedením p. Hany Hlobilové. K tanci hrála skupina "Tydliboys band" s výbornou 

zpěvačkou Janou Mrazíkovou. Repertoár hudby byl rozmanitý, takže si každý přišel na své a taneční 

parket byl neustále plný. Po celou dobu bylo k dispozici bohaté občerstvení, připravené na 

profesionální úrovni chropyňskou firmou. 

     Poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům za věcné dary do 

tomboly. 

     Letos se ples obce poprvé uskutečnil mimo Tlumačov. Velký sál v Otrokovické besedě je velmi 

kulturním a reprezentačním prostorem ke konání společenských akcí, ke kterým se řadí i plesy. Ti, 

kteří na Reprezentační ples Obce Tlumačov přišli či přijeli (byla zajištěna zdarma autobusová 

doprava), jistě nelitovali. Jejich spokojenost nás těšila. 

 

Poplatky za komunální odpad 
 

     Od 21. ledna 2013 do 30. dubna 2013 se vybírají poplatky za komunální odpad a psy. Poplatek za 

komunální odpad činí pro letošní rok 550,- Kč /osobu  (v.  r. 2012 to bylo 450,- Kč/osobu), poplatek za 

psa 200,- Kč/pes, důchodci si zaplatí oproti loňskému roku, kdy platili 100,- Kč za psa, stejně jako 

všichni  ostatní tedy také 200,- Kč/pes. 

 

Počasí v lednu 
 

     První lednový den počasí celkem dobré, ráno -1°, přes den sluníčko, trochu vítr, teplota +3°, další 

dny obdobné počasí, sněhové přeháňky, teploty kolem nuly, 4. a 5. ledna počasí jak na jaře, denní 

teploty 8°. Pak se zase trochu ochladilo, začalo sněžit, občas do toho zaprší, trochu taje, trochu sněží, 

noční teploty až do -7°, přes den max. +2°. Sníh se vždycky chvíli drží, pak roztaje, napadne další, do 

toho občas vítr. 26. ledna ráno -14°, ale přes den sluníčko a -5°, pak další dny průběžně sněžilo a 

napadlo 15 cm sněhu, ale už 29. ledna sněžení přešlo v déšť a silnice a chodníky se do konce ledna 

proměnily v ledovku. 

      



 

 

Únor 

 

 

Košt pálenek   
 

     V sobotu 2. února 2013 proběhl v Klubu obce Zábraní již 11. ročník Tlumačovského koštu pálenek, 

který letos navíc obohatil košt škvarkových pagáčků. Pro dobrou náladu všem zahrál na harmoniku 

pan Musil, se kterým si všichni zúčastnění zazpívali. 

      Na koštu se sešlo 30 vzorků pálenek a 9 vzorků škvarkových pagáčků. Na velmi špatný minulý rok, 

kdy na jaře pomrzly některé ovocné stromy, to byl slušný počet vzorků. I kuchařky nás mile překvapily 

počtem soutěžních pagáčků.  

     Degustátorů z řad veřejnosti se sešlo méně, než jsme byli zvyklí z minulých ročníků, ale nebylo to 

vůbec znát na přátelské náladě nesoucí se klubem. 

     Košt pálenek a pagáčků byl ukončen v 17 hodin a o hodinu později byly známy výsledky.  

První místo za škvarkové pagáčky si odnesla paní Helena Němcová, druhé paní Marie Nováková a na 

třetím místě se umístila slečna Nela Kasálková. Cenu za ni převzala její babička paní Šoltysová. Všem 

třem kuchařkám blahopřejeme. 

     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. Košt aktivně podpořil i 

starosta obce Ing. Antonín Jonášek. Přinesl vzorek své pálenky (skončila na 11. místě) a poctivě 

ochutnal všechny vzorky pálenek i pagáčků. 

     Letošním vítězem Tlumačovského koštu pálenek 2013 se stal pan Antonín Kunčar se 102 body. V 

těsném závěsu za ním skončili se svým vzorkem místní zahrádkáři se 100 body a 90 bodů za svou 

pálenku dostal třetí v pořadí pan Petr Hýbel. 

     Další cenu získali pan Alexandr Novák a paní Marta Němcová za rozpoznání své pálenky mezi 30 

vzorky. Na závěr byly vylosovány i tzv. ceny útěchy. 

 

TOP 10 pálenek 2013 

1. Antonín Kunčar 102 bodů 
2. zahrádkáři Tlumačov 100 
 



 

 

3. Petr Hýbel 90 
4. Vratislav Dufek 90 
5. Alexandr Novák 89 
6. Zdeněk Brázdil 89 
7. Renáta Nelešovská 89 
8. Irena Masařová 87 
9. Miroslav Šoltys 84 
10. Jaroslav Zezula 83,5 
 
 

Zápis dětí do prvního ročníku 
 

     5. února 2013 proběhl zápis budoucích prvňáčků. K zápisu se dostavilo celkem 26 dětí. 

     Děti braly svou roli nesmírně vážně. Paní učitelky ve školkách i rodiče je velmi svědomitě připravily 

na tento důležitý okamžik. Za pár měsíců zazní těmto malým předškolákům první zvonění a začnou 

jim na 9 let základní školní povinnosti. Přejeme všem hodně štěstí! 

 

Mladý nadějný sportovec z Tlumačova 
 

     Dvaadvacetiletý nadějný sportovec z Tlumačova Martin Stašek dosáhl letos v únoru na 39. ročníku 

republikového šampionátu mužů a žen v pražské hale Otakara Jandery vynikajícího výsledku ve vrhu 

koulí. Svým hodem dlouhým 20,73 metru vytvořil nový rekord šampionátu, nenž jej řadí na čtvrté 

místo ve světě a na druhé místo halových dlouhodobých tabulek ČR. 

     Martin v současné době studuje na VUT v Brně – obor strojírenská technologie a proto doma, 

v Tlumačově, není moc často vidět. 

     Sportovat začal už na základní škole a stejně jako každý kluk začínal s fotbalem. Jeho první 

zkušenost s atletikou byla v 16. letech v Otrokovicích, za které několik let závodil. K profesionálnímu 

sportu se dostal po ME do 22 let v Ostravě, kdy mu byla nabídnuta spolupráce s ASC Dukla Praha. 

     Vrh kouli si vybral proto, že ze všech disciplín, které si vyzkoušel, byla právě tato nejzajímavější. 

Vrh koulí je specifický tím, že koulař musí relativně po krátké dráze vyvinout největší sílu v co 

nejkratším čase. Trénuje dvakrát denně, a proto nemá ani jeden den v týdnu volný. 

     Zatím největším úspěchem je právě 4. místo z ME do 22 let v Ostravě, medaili zatím nemá žádnou, 

ale jeho snem je vyhrát olympiádu. V nejbližší době (v březnu) ho čeká halové Mistrovství Evropy 

v Göteborgu a pak začne s přípravou na léto na Mistrovství světa v Moskvě a na Univerziádu. 

 



 

 

 

Poděkování hasičům 
 

     Vážený pane starosto, 

     chtěl bych Vám osobně poděkovat za zásah Vašich jednotek požární ochrany při hašení požáru, ke 

kterému došlo dne 10. února 2013 v objektu skladu kaučuku společnosti Continental Barum 

Otrokovice. 

     Požár linky na předehřev kaučuku vypukl v neděli v dopoledních hodinách. Rychlost jeho rozvoje a 

vývin zplodin hoření znamenaly výrazné ohrožení zdraví našich zaměstnanců. Vzniklý požár byl 

rovněž významnou hrozbou pro naši výrobní činnost. Díky rychlému zásahu přivolaných jednotek 

požární ochrany se podařilo požár velmi rychle lokalizovat a následně uhasit. 

     Vážený pane, dovolte mi Vaším prostřednictvím poděkovat hasičům Vašich jednotek požární 

ochrany z Otrokovic, Kvítkovic a Tlumačova za pomoc při uhašení tohoto nebezpečného požáru, který 

představoval významné riziko ohrožení zdraví a životů našich spolupracovníků. 

       

                                Libor Láznička, jednatel společnosti 

                  Continental  Barum s .r. o. Otrokovice 

 

Pan Karel Strýc 
     

     bytem Machovská 537, Tlumačov, obdržel od ČČK Zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského za 40 

bezpříspěvkových odběrů krve. 

     Děkujeme! 

 

 

Tlumačov se konečně dočká protipovodňových hrází 
 

     Dlouhých pět let se s majiteli dotčených pozemků projednávala stavba protipovodňové hráze 

v Tlumačově. Nyní se Povodí Moravy se všemi 155 vlastníky konečně dohodlo a na západním okraji 

obce díky tomu v budoucnu vyroste ochranná hráz v podobě zemního valu o délce asi 3,8 kilometru. 



     

 

 

 

     Výstavba hráze vázla dlouhé roky na tom, že se Povodí Moravy nemohlo dohodnout s majiteli na 

výkupu potřebných pozemků. Průtahy způsobily požadavky na vyšší ceny pozemků, jejich exekuce i 

dědická řízení u soudů. Tato překážka teď konečně padla. Kvůli průtahům ale Povodí Moravy přišlo o 

přislíbené dotace a proto zatím neexistuje termín zahájení výstavby. 

      Zemní val ochrání Tlumačov před stoletou vodou. Stavba za 100 milionů počítá s převýšením 

koruny ochranných hrází 50 cm nad úroveň předpokládané hladiny vod rozlitých do levobřežního 

území nad Otrokovicemi. 

 

Děti se starají o zvířátka 
 

     I když už v kalendáři se blíží jaro, paní zima stále kraluje pevnou rukou. Stále je kolem plno sněhu a 

zvířátka žijící ve volné přírodě hledají každý den něco dobrého k snědku. Děti vidí ze zahrady 

mateřské školy přes Morávku na lesík, ze kterého je pravidelně navštěvují srnky a zajíci a okusují túje, 

které stojí v rohu zahrady. Proto se rozhodli zvířátkům pomoct a připravili jim na seno, tvrdé pečivo, 

mrkev a jiné dobroty. Každý den bylo všechno do posledního drobečku pryč a tak se zrodil nápad, 

postavit přímo na zahradu krmelec a zvířátka pravidelně v zimě krmit.  

     Díky panu Chujacovi, který ochotně jejich přání zrealizoval, stál do týdne krmelec na plánovaném 

místě. Do aktivit se zapojily všechny děti i s rodiči a pravidelně nosí pro zvířata něco k snědku. 

     Mateřskou školu navštívil i myslivec- pan Vladimír Vlček, od kterého se děti dozvěděly spoustu 

zajímavých věcí. Mezi kamarády na školní zahradě patří vedle srnek a zajíců i sýkory, strakapoudi, 

vrabci a spousty jiných ptáků, kteří se slétávají ke krmítkům. 

     Těmito aktivitami a činnostmi se děti učí poznávat živou přírodu, starat se o zvířata a ptáky, kteří 

jejich pomoc zvláště přes zimu uvítají a současně tak plní i cíle školního vzdělávacího programu, kde 

jedním z hlavních úkolů je právě environmentální výchova. 

 

Počasí v únoru 
 

     1. února počasí vypadá, jakoby se blížilo jaro, přes den teplota +9°a sluníčko, ale hned následující 

dny se vrátilo nevlídné počasí s občasným sněžením nebo deštěm se sněhem, teploty mírně nad 

nulou denní i noční. Od 10. února každý den sněžilo, napadlo kolem 20 cm sněhu, ale protože denní 

teploty jsou pořád kolem +2°, tak přestože denně sněží, sníh pořád průběžně taje. 



 

 

 

     22. února silné sněžení až do dalšího dne (napadlo 20 cm sněhu), ale už v neděli 24. února denní 

teploty +5° a zase pro změnu začalo pršet. Konec února celkem slunečno, sníh už téměř roztátý, 

denní teploty až +7°a dokonce se ukázalo po dlouhé době i sluníčko.                        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Březen 

 

Rozpočet obce na rok 2013 je schválený 
 

     V pondělí 11. března na mimořádném jednání zastupitelstva obce došlo ke schválení rozpočtu 

obce na rok 2013. Většina zastupitelů podpořila návrh. 

     Schválený je rozpočet s celkovými příjmy a výdaji ve výši 32 710 600 Kč. 

 

Příjmy: 

Zůstatek k 31. 12. 2012             284 000 

Daňové příjmy (daně, poplatky za KO, správní a místní poplatky)   26 538 000 

Přijaté transfery – dotace           2 838 600 

Nedaňové příjmy (nájmy, pronájmy, služby)        4 320 000 

Kapitálové příjmy (prodej pozemků)           100 000 

Financování (splátky úvěrů)                    -  1 370 000 

Příjmy celkem pro rok 2013       32 710 600 

 

Výdaje: 

Deratizace                 30 000 

Místní komunikace              885  000 

 



 

 

 

Pozemní komunikace (chodníky, zastávka)            320 000  

Dopravní obslužnost             177 000 

Kanalizace               205 000 

Mateřská škola              400 000 

Základní škola                         2 914 000 

Knihovna                   40 000 

Kronika                  29 000 

Registrované církve                  4 000 

Místní rozhlas                  36 000 

Tlumačovské novinky                62 000 

KIS               1 494 000 

Sbor pro občanské záležitosti              162 000 

Tělovýchovná činnost – práce s mládeží             182 000 

Zdravotní středisko                154 000 

Bytové hospodářství                  1 441 000 

Nebytové hospodářství                   67 000 

Veřejné osvětlení                824 000 

Pohřebnictví                     49 000 

Územní rozvoj                   10 000 

Komunální služby (mzdové prostředky+odvody,oprava + rekonstrukce ZŠ…)        5 297 000 

Nebezpečný odpad                      5 000 

Komunální odpad               1 555 000 



 

 

Veřejná zeleň (sekačka 350 000)                          1 578 000 

Ochrana krajiny                    50 000 

Dům s pečovatelskou službou (2 935 000 realizace úspor)           3 512 000 

Domovy                    566 000 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů                294 000 

Zastupitelstvo obce (mzdové prostředky + odvody, běžné výdaje…)          1 232 000 

Volba prezidenta republiky                    54 000 

Místní správa (mzdové prostředky + odvody, rekonstrukce elektro, topení…                       8 440 600    

Služby peněžních ústavů                   190 000 

Finanční operace + finanční vypořádání minulých let               399 000 

Ostatní činnosti                      65 000 

Výdaje celkem pro rok 2013       32 710 600 

 

Hodina země 

 

      Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody, 

která se pořádá vždy v březnu. Při ní domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné 

kulturní památky vypnou své osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny, na podporu 

zvýšení informovanosti o změnách klimatu. 

     Celosvětová ekologická akce znovu zasáhla i Zlínský kraj a tím pádem i naši obec. Do projektu 

Hodina Země se 23. března od 20 do 21 hodin zapojily obce, školy i domácnosti. V minulém roce se 

ponořením do tmy zapojilo přes 160 obcí, více než 110 firem a restauračních zařízení a na tisíce 

jednotlivců. V mnoha městech probíhaly kulturní a vzdělávací akce a v kavárnách a restauracích bylo 

možné zažít večery při svíčkách. V happeningu chtějí její zakladatelé symbolickým vypnutím proudu 

podpořit ochranu životního prostředí. 

 

 



 

 

 

Velikonoční dílny  
 

     Přestože počasí za okny ještě příchod jara nenaznačovalo, v Domě dětí a mládeže Sluníčko, 

odloučené pracoviště v Tlumačově, proběhla v březnu tradiční jarní akce – Velikonoční dílny. 

     Mnoho návštěvníků si přišlo vytvořit dekorace k výzdobě, například mramorované vajíčko nebo si 

zasadili obilí či řeřichu a vytvořili si tak velikonočního vlasáče. Ve Velikonočních dílnách nabízeli ke 

tvoření mnoho dalších výtvarných technik a nápadů s jarní a velikonoční tématikou – taštičku na 

pomlázku, svícen, kraslice a jiné. Akce se velmi vydařila a účastníci si domů přinesli spoustu pěkných 

výrobků. Děkujeme tímto za spolupráci vedení základní školy a také všem pomocníkům, kteří se na 

realizaci akce podíleli. 

 

Počasí v březnu 
 

    Začátek měsíce jasno, ranní teploty mírně pod nulou, odpoledne i nad 10°a sluníčko, sem tam se 

ukáže mrak, ale počasí přesně jak má na začátek března být. Od 11. března ale přišlo ochlazení a 

k tomu se přidaly i sněhové přeháňky, teploty se pohybují kolem -2 až +2°, 17. března ranní teplota -

10°, večer začalo sněžit a do rána napadlo asi 5 cm sněhu, který během následujícího dne zase roztál 

a 20. března znovu jarní počasí, sluníčko, +12°, ale bohužel jenom jeden den. První jarní den 

zataženo, déšť, teplota do +3°, další 2 dny pak slunečno, ale ráno až -10°, přes den max. +2°a další 

dny zataženo, sněhové přeháňky, teploty kolem 0 a poslední březnový den, na neděli Velikonoční, 

napadlo 15 cm sněhu! Jaro letos ne a ne přijít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Duben 

 

     Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ 
 

     V dubnu proběhlo vyhodnocení celostátní výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“, kterou pořádala 

správa Národního parku Podyjí. XIII. ročník této soutěže má nejen připomenout dětem naši 

chráněnou přírodu, ale i pomoci se zamyslet nad vztahem k přírodě kolem nás.  

      Tlumačov se této soutěže zapojil již druhým rokem a vedoucí DDM Sluníčko odeslala již v lednu 

práce několika dětí, které této výzvy využily. Mezi nimi byl i „Ledňáček říční“ od Dominika Poláška, 

který je členem výtvarného kroužku Keramiky, je nadějným talentem a rád soutěží. 

     Jeho obrázek byl jedním z 947 prací dětí z celé ČR, které byly do této soutěže zaslány a získal 1. 

místo! 

     Dominiku Poláškovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů! 

 

Noc a Andersenem 
 

     V pátek 5. dubna 2013 se sešlo celkem 17 dětí, aby prožily již šestou pohádkovou noc v knihovně. 

Program začal v 17 hodin a domů se rozcházely v sobotu 6. dubna 2013 v 9 hodin. 

     Po příchodu děti přivítaly pracovnice KIS Tlumačov. Po rozložení lehátek a „ ubytování se“ 

v knihovně se všichni společně vydali do školy, kde je přivítala paní Daňková z DDM Sluníčko. 

Umožnila jim přístup do čajovny, kde si děti mohly zahrát kulečník, stolní fotbal a jiné stolní hry. Po 

hodině strávené v čajovně se společně vrátili do místní knihovny, kde na ně čekala společná večeře. 

Po večeři se pak děti pustily do oblíbených tvoření výrobků. Tentokrát to byla zvířátka z rolí od 

toaletních papírů,  záložka do knihy a skládaný Mikuláš na špejli. Ani tentokrát nechyběly různé hry a 

testy. Děti si na počítači vyplnily pohádkový kvíz. Potom se usadily v sále, kde se na plátně promítala 

kreslená pohádka. Po skončení promítání se přiblížil čas na spaní. Nastala večerní hygiena a uložení 

do spacáků. Před spaním nechyběla pohádka na dobrou noc. Starší děti si půjčily do postýlek 

časopisy, které jsou v knihovně. Ty mladší usnuly během čtení pohádky, starší děti si špitaly do 

pozdních nočních hodin 

    Budíček všechny probudil kolem půl osmé a čekala na ně snídaně v podobě buchet, které napekly 

maminky. Všem maminkám děkujeme.  



 

 

 

Soutěž v aerobiku „O pohár starosty obce Tlumačov“ 
 

     v sobotu 6. dubna se konal již 9. ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií „O pohár 

starosty obce Tlumačov“. I letos se tato soutěž konala v hale Štěrkoviště v Otrokovicích. Soutěže se 

zúčastnilo 24 klubů z celé Moravy a celkem bylo k vidění 54 soutěžních sestav ve 4 věkových 

kategoriích. Soutěžící sledovalo 6 porotců, kteří hodnotili daná kriteria (náročnost, technika, 

synchron, originalita a choreografie). 

     Jako hlavní porotce v tomto ročníku byla Hanka Kynychová – cvičitelka a autorka charitativního 

projektu „Hejbejte se“ a dalším porotcem, který hodnotil i slovně, byl David Holzler, trojnásobný MS 

ve sportovním aerobiku trojic.   

     Soutěž probíhala na velmi vysoké úrovni, atmosféra v hale byla skvělá a soutěžící si odváželi nejen 

spousty dárečků a nových zkušeností, ale i cenných rad d profesionálů z poroty. Nejlepší družstva 

získala poháry a medaile, které věnovala na tuto soutěž Obec Tlumačov a dále pizzy nebo vítězové 

super dokonce maxi pizzy, které pro ně připravila pizzerie Vasallo z Otrokovic. 

     Pro všechny soutěžící byl zajištěn firmou Ondrášovka pitný režim. 

 

Výsledky: 

Kategorie do 7. let: 

1. místo Aerobic Kostelec, 2. místo K.I.S. Hodonín, 3. místo Akropolis Uherské Hradiště. 

Kategorie 8 – 10 let: 

1. místo AS Valašské Meziříčí, 2. místo DDM Sluníčko AT Tlumačov, 3. místo Velká nad Veličkou 

Kategorie 11 – 13 let: 

1. místo Aerobic Kostelec, 2. místo AC Uherský Brod, 3. místo DDM Sluníčko AT Tlumačov 

Kategorie 14 a více let 

1. místo DDM Sluníčko AT Tlumačov, 2. místo K.I.S. Hodonín, 3. místo DDM Orlová 

 

 

 



 

 

Jarní vycházka aneb Cesta za prvním puchýřem 
 

     Deset statečných turistů z Tlumačova a z Kvasic se vydalo v sobotu 13. dubna 2013 na Jarní 

vycházku aneb na Cestu za prvním puchýřem. 

     Vycházka vedla z Malenovic do Napajedel. Začátek byl u obchodního centra a trasa vedla dál, po 

zelené značce, přes zahrádkářskou kolonii až k lesu. V lese na turisty čekalo zastavení u poutního 

místa u pramene zvaného Kaménka či Svatá voda. Studánka je nadkrytá kamennou klenbou. Pramen 

má po širém okolí pověst léčivé vody a vyhledávají ji jak zbožní poutníci, tak turisté. Nad studánkou je 

vybudována skalní jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. Místo doplňuje kaplička z roku 1854. 

Voda ze studánky vytéká do hlubokého žlebu a vlévá se do říčky Dřevnice. Dále minuli památník smrti 

tří žen, prošli obcí Karlovice a krátce se občerstvili v areálu dětského tábora a lesíkem Obora klesali k 

rozcestníku Prusinky a překročili silnici z Topolné do Napajedel. A to už byly Napajedla na dohled. 

Kolem ohrad s koňmi napajedelského hřebčína a podél slepého ramene řeky Moravy, v pohodě došli 

k rekreačnímu středisku Pahrbek. Tam bylo další a delší občerstvení, po kterém účastníci vycházky 

nahlédli do hřebčína a zámku. Pak už jen zbývalo dojít na vlakové nádraží a dojet zpět do Tlumačova. 

Příjemnou vycházku dlouhou cca 14 km s malým převýšením (nejnižší bod - 185 m, nejvyšší - 345 m) 

zvládli, v aprílovém počasí a v místy blátivém terénu, všichni na jedničku. A bez puchýřů! 

 

 

 

Přátelské setkání dárců krve s představiteli obce 
 

     Ve čtvrtek odpoledne 18. dubna 2013 se sešli v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov 

na přátelské setkání tlumačovští bezplatní dárci krve a představitelé obce. 

     Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce umožňuje zachránit ohrožený život 

člověka. Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv 

nahradit. 

     Zastupitelstvo obce v čele se starostou ing. Antonínem Jonáškem si velmi váží těch, kteří jsou 

ochotni darovat nejcennější tekutinu, jakou lidská krev je, z dobré vůle. Proto pozvalo 13 občanů, 

kteří byli v rozmezí let 2010 – 2012 oceněni českým červeným křížem Zlín plaketami profesora 

doktora Jana Jánského. 

      

 

 



 

 

  

     Pozváni byli: paní Bronislava Pavlovská a pánové Petr Šeďa, Lukáš Vlček, Zdeněk Budinka, Milan 

Ščepka, Jaroslav Kutra, Vlastimil Kytlica ml., Vítězslav Zuzaník, Davis Hronek, Stanislav Hapal, Viktor 

Hlavica, Zdeněk Hejda a Karel Strýc. Osobní poděkování od starosty obce společně s malým dárkem 

převzali Bronislava Pavlovská, Milan Ščepka, Vítězslav Zuzaník, Viktor Hlavica a Karel Strýc. Ostatní 

pozvaní se zejména z pracovních důvod, omluvili. 

     K příjemné atmosféře přispěli svým kulturním vystoupením žáci ze Základní umělecké školy 

Otrokovice, pobočka Tlumačov. Na závěr zbyl čas i na malé pohoštění a neformální diskuzi. 

      

 

Den Země v tlumačovské škole 
 

     23. dubna si naše škola připomněla Den Země. Při ranním nástupu byly ohodnoceny a vybrány 

nejnápaditější ekovlajky s motivem odevzdání a znovuvyužití elektrozařízení a těmi bylo vyzdobeno 

atrium školy. 

     Hlavní náplní dne byl však sběr, odnos a zajištění recyklace občany připravených tříděných 

odpadů. Žáci do školy přinesli pytle s plasty, vysloužilé elektro, vybité baterie apod. Zaměstnanci obce 

pak zajistili odvoz a správnou recyklaci větších kusů elektra.  

     Všem obyvatelům, kteří si našli čas a vytřídili a pro děti připravili odpadky, patří poděkování.  

     Den Země měl pak pokračování u hřiště školy, kde na děti čekala výuková prezentace záchranné 

stanice  Seiferos, při které děti zjistily spoustu zajímavých informací o sovách a dravcích. Někteří si 

dokonce vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je trénovat a pracovat s dravci.     

      

Cyklistická soutěž v Otrokovicích 
 

     23. dubna 2013 se zástupci tlumačovské školy zúčastnili tradiční dopravní soutěže mladých cyklistů 

v Otrokovicích, kde probíhalo okrskové kolo. Tlumačov reprezentovalo čtyřčlenné družstvo mladších 

a taktéž čtyřčlenné družstvo starších žáků. Soutěžilo se v několika disciplinách, jako je jízda po 

dopravním hřišti, znalost pravidel silničního provozu, jízda přes překážky, či základy první pomoci. 

     

 

 



 

      Naši žáci se svého úkolu ujali opravdu velmi svědomitě. Výsledkem bylo vítězství v obou 

kategoriích, které tlumačovské žáky posunulo do vyššího oblastního kola, které se bude konat 

v Malenovicích. Všem účastníkům soutěže přejeme hodně úspěchů! 

 

Stavění májky 
 

     Od 26. dubna 2013 znovu krášlí náměstí Komenského tradiční tlumačovská májka, která je zatím 

nejhezčí, jakou jsme kdy v obci měli. Jelikož místní fotbalisté nemají oddíl dorostenců, museli májku 

postavit silní muži z Tlumačova a s plným nasazením všech sil se jim to zdárně zdařilo. Májka bude 

v obci stát do pátku 31. května. 

 

Fotosoutěž na téma Domácí mazlíčci 
 

     Soutěž probíhala od 25. března do 30. dubna a zúčastnit se mohl každý, kdo poslal fotografii na 

dané téma. Celkem se do fotosoutěže přihlásilo 29 amatérských fotografů se 67 snímky. 

     Stejně jako minulý rok o třech fotografiích, které nejvíce zaujaly, rozhodla odborná porota složená 

ze dvou profesionálních fotografů z fotoateliéru Lucie Napajedla. 

    Vítězem se stala slečna Michaela Manová z Tlumačova s fotkou „Kobylka Jessy“, na druhém místě 

se umístil snímek „Pes na houpačce“ od paní Jiřiny Mišákové z Tlumačova a třetí místo patří paní 

Jiřině Čadové z Holešova za fotografii „Roky“. 

     Oficiální vyhlášení výsledků proběhne 29. května v KIS Tlumačov za účasti starosty obce ing. 

Antonína Jonáška. 

Všechny zaslané fotografie budou vystaveny od 17. června v sále KISTlumačov. 

 

Počasí v dubnu 
 

     1. dubna v pondělí Velikonoční ráno -5°, všechno zasypané sněhem, kterého je asi 20 cm, všechno 

jako v pohádce. Už dopoledne ale začalo svítit sluníčko, takže sníh průběžně tál, ale max. teplota ve 

stínu jen +2°.  Další dny ale pořád poletuje sníh nebo prší nebo je aspoň zataženo a denní teploty 

nepřekročí +4°, přes noc pod nulou. Od 10. dubna se to už trochu zlepšilo, je polojasno,občas 

sluníčko,  teploty až do 18°, v polovině měsíce  teploty až 21°a další dny až do konce měsíce hezké 

jarní počasí s teplotami až do 25°. 

      



 

 

Květen 

 

Anketa „Osobnost Tlumačova za rok 2012“ 
 

     Tlumačovské novinky vyhlásily čtenářskou anketu „Osobnost Tlumačova za rok 2012“. Cílem je 

přiblížit občanům osobnosti, které dávají svůj um, síly a zkušenosti ve prospěch obce Tlumačov. 

Přestože žijí v našem blízkém okolí, veřejnost o nich často ani neví. Je to proto, že jsou většinou velmi 

skromní a po obdivu a uznání netouží. 

Pravidla nominace: 

- návrhy na „Osobnost Tlumačova za rok 2012“ mohou podávat občané se sídlem v Tlumačově 

- navržené osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Tlumačovem: na území obce 

se narodily, žijí, s Tlumačovem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání 

reprezentuje v určité oblasti Tlumačov 

- „Osobnost Tlumačova za rok 2012“ může být pouze žijící fyzická osoba (bez omezení věku). Ocenění 

in memoriam může být udělené pouze v případě, dojde-li u fyzické osoby k náhlému úmrtí v době od 

schválení do slavnostního předání 

     Formulář k nominaci, který se dá vyzvednout v KIS Tlumačov nebo stáhnout z webu obce, je 

k nominaci nutný vyplnit a podepsat. Formulář lze buď zaslat na adresu KIS Tlumačov nebo ho 

odevzdat osobně. Nominace lze zasílat do 31. srpna 2013. 

     Z doručených nominací bude vytvořen seznam a o vítězi čtenářské ankety rozhodnou čtenáři 

pomocí hlasovacího lístku, který bude vytištěn v zářijových Tlumačovských novinkách. 

 

Český den proti rakovině 
 

     Stalo se již tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do kampaně „Český den proti rakovině“.  

     Letos proběhl 15. května již 17. ročník této akce. Každým rokem je kampaň zaměřena na jiný druh 

této zákeřné nemoci. Letos bude informovat především o nebezpečí rakoviny tlustého střeva. Je 

smutnou skutečností, že České republice patří celosvětově přední příčky v počtu onkologicky 

nemocných. 

 



 

 

     V tento den jsme mohli viditelně označené dobrovolníky z řad žáků naší školy potkat nejen ve 

škole, ale i na veřejných místech po celém Tlumačově. Koupí žluté kytičky v hodnotě 20 Kč jsme tak 

mohli všichni přispět na léčbu této nemoci. 

 

Adolf Dudek v knihovně 
 

     V pátek dne 24. května 2013 uspořádala místní knihovna pro děti první a druhé třídy základní školy 

vystoupení s ilustrátorem Adolfem Dudkem. 

     Pan Dudek ukázal dětem, které knihy a časopisy ilustroval a seznámil je s tím, jak dlouho trvá, než 

kniha vznikne. Ve svém vystoupení předvedl, jak snadné je nakreslit obrázek pomocí čtyř 

geometrických tvarů. Svým vtipným a hereckým číslem dokázal vtáhnout děti do děje tak, že se celým 

sálem ozýval bouřlivý smích. Během hodiny zabavil nejen všechny děti, ale i paní učitelky takovým 

způsobem, že se ani na chvíli nedokázali nudit. Během celého vystoupení kladl otázky a děti se 

předháněly v tom, kdo na ně co nejrychleji odpoví. Za správnou odpověď je odměnil svými obrázky. 

Nakonec proběhla autogramiáda kresbou na obličej, ruku či papír.  

Pan Dudek prodal tři miliony knih se svou ilustrací a mezi jeho tvorbu patří také ilustrace do známého 

dětského časopisu Sluníčko. 

 

Kácení májky 
 

     V pátek 31. května v podvečerních hodinách šla májka, která zdobila měsíc náměstí před KIS, k 

zemi. Byla pořád jako čerstvá (oproti loňskému roku), protože počasí bylo celý květen studené a 

deštivé. 

     O program se postaralo občanské sdružení Mapaj z Přerova, které vzniklo na podnět neustále 

rostoucího problému kriminality u nezletilých. Sdružení se zabývá prevencí kriminality, poradenstvím, 

pomáhá obětem násilí ve formě výuky sebeobrany. Dále se soustřeďuje na děti sociálně 

znevýhodněné, především mentálně a tělesně postižené, děti traumatizované násilím, se kterým se 

setkali. Vytváří strukturu pro podporu sítě, která má za cíl předcházet těmto situacím a dále pomoc 

ve formě povzbuzení sebevědomí ve chvíli, kdy už nastala kritická situace. Viděli jsme ukázku zadržení 

pachatele psem, základní chvaty a triky při sebeobraně a zadržení pachatele se zbraní. Mnozí z řad 

občanů si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, když vás někdo přepadne na ulici. Ale hlavně se   

dozvěděli a bylo jim názorně ukázáno, jak se mají útočníkovi ubránit. Členové o. s. Mapaj za své 

vystoupení nechtěli žádnou odměnu, ale bylo vybíráno dobrovolné vstupné, které bylo věnováno 

zdravotně postižené Michalce Láníkové z Holešova.  

 



 

 

    Byli jsme moc rádi, že rodiče Láníkovi přijali naše pozvání a na kácení májky přijeli i s Michalkou a 

jejím bratrem. Mohli jsme jim tedy společně s o. s. Mapaj předat vybranou částku, která činila 2 584 

korun. Rodiče Michalky peníze použijí na nákup umělé výživy a na příslušenství k odsávacím cévkám, 

jak nám sdělili v děkovném mailu. 

     Na závěr programu proběhla tradiční soutěž dětí v jízdě na odrážedlech a kolech. Občerstvení bylo 

zajištěno v podobě špekáčků, klobásek a alko i nealko nápojů. Po bečce piva zdarma, kterou věnoval 

starosta, se opět „jenom zaprášilo“. Děkujeme manželům Moukovým a chlapům z obecní údržby za 

pomoc. 

 

Počasí v květnu 
 

     Od začátku května pokračuje počasí v jarní podobě, teploty kolem 20°, občas trochu poprší, přesně 

jak to má být.  9. a 10. května už se teploty blíží k letním, ale protože mají přijít zmrzlí muži, tak jsou 

všichni po zkušenostech z loňska velmi opatrní. A jak se předpokládalo, ochlazení přišlo, ranní teplota 

ale není pod nulou (min. +6°), denní teploty max. 18°a vítr, sem tam i déšť. Do 20. května se počasí na 

pár dnů sice zlepšilo, teploty vystoupaly až na 25°, ale po bouřce přišlo znovu ochlazení , ranní teploty 

jen kolem +5°a přes den maximálně 13°a skoro denně prší (na Šumavě napadlo 30 cm sněhu !) a do 

konce května se to prakticky téměř nezměnilo. 31. května se sice trochu ukázalo po téměř 14 dnech 

na chvíli sluníčko a teplota se vyšplhala až na 17°, ale květen se letos opravdu nevyvedl.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Červen 

 

 

Povodně 2013 
 

     Začátkem června letošního roku zasáhly téměř polovinu naší vlasti povodně, které přinesly spousty 

starostí, ale také vlnu solidarity. Humanitární organizace, které pomáhají při mimořádných 

událostech již naplno pracují, aby zmírnily následky letošních povodní. Tlumačov byl v letošním roce 

naštěstí záplav ušetřen. 

     Vzhledem k současné situaci také Rada obce Tlumačov schválila poskytnutí finančního daru ve výši 

20 000 Kč, který bude poukázán na účet humanitární organizace ADRA jako pomoc postiženým 

občanům na zmírnění následků ničivých povodní z června 2013. 

     Také Základní škola Tlumačov uspořádala finanční sbírku na pomoc zatopené Základní škole 

v Kralupech nad Vltavou. Částka sesbíraná ve škole i od dárců z Tlumačova činila 12 400 korun a díky 

příspěvku SRPDŠ byla navýšena na konečnou částku 20 000 Kč.  

 

Víčka z PET lahví pro Michalku Láníkovou 
 

     Další akcí na pomoc těžce postižené Michalky Láníkové bylo sbírání víček z PET lahví. DDM Sluníčko 

tuto sbírku vyhlásil již na konci září roku 2012. Průběžně bylo do konce května letošního roku na 

sběrném místě v Tlumačově nabíráno 550 kg víček. Všem, kteří se této akce zúčastnili, patří velký dík. 

     Celkové množství nasbíraných víček bylo 45 400 kg. Rodiče Michalky mohou díky této sbírce své 

dceři koupit speciální kočárek a další zdravotní potřeby. 

     Ve sběru se pokračuje dál, tentokrát se víčka sbírají pro Romana Trefila, který je po těžkém úrazu a 

finance získané za víčka mu umožní pobyt v rehabilitačním ústavu. 

 



 

 

Den dětí   
 

     Na 3. června byl pro děti připraven u příležitosti Dne dětí celodenní program, který ale musel být 

vzhledem k nepříznivému počasí upraven. 

     Záchranná stanice Ikaros připravila pro děti ve dvou programech poutavou formou vyprávění o 

chameleonech, ježcích, leguánech apod. 2. stupeň měl v původním plánu vyrazit na exkurzi 

k Záhlinickým rybníkům, kde byli pro děti zajištěni průvodci z Českého svazu ochránců přírody na 

stanovištích věnovaných rostlinám, ptákům a obojživelníkům, kteří se vyskytují v této významné 

lokalitě. Náhradní program tedy probíhal s těmito průvodci ve škole, kde byli žáci seznámeni s mnoha 

velmi zajímavými fakty ze světa ptáků a s typy na jejich ochranu. 

     V návaznosti na aktuální situaci v Čechách (záplavy) si žáci také zahráli výukovou strategickou hru, 

ve které budovali protipovodňová opatření, činili rozhodnutí o zásazích v přírodě tak, aby jejich 

krajina nebyla stižena povodní.  Na celou akci finančně přispíval Obecní úřad Tlumačov.   

 

Odpoledne pro celou rodinu 
 

     8. června proběhla v Tlumačově největší kulturní akce celého roku „Odpoledne pro celou rodinu“. 

V parku v Sokolské ulici se na této významné společenské akci sešla velká část tlumačáků a 

návštěvníků z přilehlých obcí. 

     Krátce po čtrnácté hodině přivítal všechny přítomné starosta obce ing. Antonín Jonášek a 

informace o programu přidaly vedoucí KIS paní Renáta Nelešovská a za DDM Sluníčko paní Hana 

Hlobilová. 

     Odpolední program byl připraven převážně pro děti. Začal vystoupením klauna Šikuly, s kterým si 

děti užily spoustu zábavy a soutěží. Po jeho vystoupení patřilo podium Domu dětí a mládeže Sluníčko, 

respektive tlumačovskému aerobiku. Po celém parku byly pro děti připraveny stanoviště s různými 

soutěžemi, kde si mohly vylosovat i nějakou cenu, dále byly připraveny projížďky na voze taženém 

koňmi z místního hřebčince či projížďky hasičským autem. Odpolední program pro mladší a střední 

generaci zakončila od pěti do šesti hodin rocková skupina Kabát Seconhand a večer se pro dospělé 

pořádala v parku taneční zábava. 

      Stejně jako vloni, 14 dní před akci téměř denně pršelo, ale ve čtvrtek 6. června před akcí, se počasí 

umoudřilo, a v sobotu jako na objednávku, celý den svítilo sluníčko, které dokonce i opalovalo, takže 

atmosféra celé akce byla velmi příjemná. 

     

 



 

 

     Občerstvení na celé akci zajišťovali místní hasiči a Hostinec u Hřebčince. Akci podpořila spousta 

sponzorů a dobrovolníků z řad SRPDŠ a pracovníci údržby obce. 

 

Fotbalový turnaj mladších žáků 
 

     V neděli 23. června se v Hulíně uskutečnil pod záštitou Místní akční skupiny (MAS) Jižní Haná 

fotbalový turnaj mladších žáků. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Ve vzájemných zápasech se 

utkali borci z Hulína, Chropyně, Skaštic, Břestu, Tlumačova a Kvasic. Fotbalové klání oživilo vystoupení 

hulínských mažoretek ze souboru Kontrasty. I přes krátkou průtrž mračen, která přerušila 

předposlední utkání, se celý nedělní den vydařil a po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen na 

fotbalové benjamínky čekala autogramiáda s rodákem a odchovance SK Spartak Hulín, který nyní  

působí jako brankář v SK Sigma Olomouc. 

Konečné pořadí: 

1. FC Kvasice 

2. SK Hulín 

3. SK Tlumačov 

 

Pasování prvňáčků na malé čtenáře 
 

     Na konci školního roku se sešly děti z první třídy Základní školy Tlumačov v místní knihovně, kde 

byly slavnostně pasovány na „Malé čtenáře“. 

     S pracovnicemi KIS si povídaly, jak se půjčují knihy, co se s nimi nesmí dělat a jak se zaregistrovat 

do knihovny. Oblíbené vaření knihy pomocí obrázků, které děti vkládaly do hrnce, nesmělo chybět ani 

tentokrát. Děti vyplňovaly test, kterým prokázaly znalost čtení a tak mohly být pasování na „ Malé 

čtenáře“. Byly odměněny nejen šerpou, omalovánkou, záložkou či pexesem, ale nakonec si odnesly i 

krásnou knihu, která se mezi různými aktivitami „uvařila v hrnci“. Vše bylo  zakončeno slavnostním 

přípitkem a zmrzlinou. 

 



 

 

Koncert na závěr školního roku 
 

     Na závěr školního roku 27. června se na naší škole uskutečnil pro děti koncert Ziggyho Horvátha, 

který vystoupil společně se svou skupinou na zadním nádvoří školy. Počasí tentokrát přálo a koncert 

pod širým nebem byl velmi příjemným zpestřením v chaosu, který s sebou vždy konec školního roku 

přináší.  

     Ziggy děti provedl historií rockové hudby a zahrál několik písniček od slovenských a českých 

interpretů. Finální píseň od skupiny Mandrage "Šrouby a matice" zvedl ze židlí všechny děti i učitele. 

Společným tancem a zpěvem tak zakončili letošní předposlední školní den, který byl díky Ziggymu 

obohacen o pěkný kulturní zážitek. 

 

Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu 
 

     V současné době proběhla II. etapa rekonstrukce místního rozhlasu, která byla předmětem plnění 

veřejné zakázky, a jejímž výsledkem je kompletní digitalizace a bezdrátové provedení místního 

rozhlasu v celé obci. 

     V roce 2010 byla v Tlumačově provedena částečná rekonstrukce místního rozhlasu na bezdrátový 

rozhlas s digitálním kódováním na zadávací pracoviště integrovaného záchranného systému. 

Rekonstrukce rozhlasu (I. etapa) na bezdrátový rozhlas byla tehdy zrealizována zejména v místech, 

která se nacházejí v povodňovém území. Byl také zrealizován bezdrátový rozhlas v místní části Skály. 

Ve zbývající větší části obce zůstal místní rozhlas rozveden pomocí drátů. 

 

          Na realizaci tzv. II. etapy byla obcí Tlumačov podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Zlínského kraje na rok 2013, která byla Zlínským krajem akceptována. Celkové investiční náklady 

spojené s touto realizací II. etapy bezdrátového rozhlasu jsou ve výši 553 121,- Kč, z čehož 

Zlínskýhttp://www.tlumacov.cz/cz/%3Ca target= kraj poskytl na tuto akci účelovou dotaci ze svého 

rozpočtu ve výši 280 000,- Kč. 

      Bezdrátové provedení místního rozhlasu v naší obci odpovídá jednotnému systému varování a 

vyrozumění obyvatelstva podle zákona o IZS a umožňuje informování obyvatelstva 24 hodin denně i v 

nepřítomnosti odpovědných osob ze zadávacího pracoviště, vyrozumění obyvatelstva 

prostřednictvím telefonní linky nebo mobilního telefonu přímo z místa havárie, zálohování v případě 

výpadku elektrické energie a časově naprogramované spuštění nahraných mluvených zpráv. 

 

 

 



 

 

Počasí v červnu 
 

     Začátek června neobvykle chladný a deštivý, ranní teploty 7 – 10°, denní 12 – 16°, oblačno, téměř 

denně přeháňky nebo i trvalý déšť. Občas se sice ukáže sluníčko, ale jenom na chvíli, ale k tomu fouká 

čerstvý severní vítr. V pátek 7. června se počasí už snad umoudřilo a od rána svítí sluníčko, denní 

teplota až 24°.  Celý víkend konečně téměř letní počasí, občas se sice honí mraky, ale teplota 28°. 

V pondělí odpoledne přišla bouřka a počasí opět nic moc, ochladilo se na 20°,celý následující týden 

občas poprší, občas se ukáže sluníčko. Od poloviny měsíce konečně letní počasí, sluníčko, ranní 

teploty už letní, přes den až 34° a tak to vydrželo po zbytek.  

     V posledním červnovém týdnu se po nedělní večerní bouřce zase ochladilo a denní teploty 

poklesly jen na 15° a skoro celý týden propršel. V Čechách začaly opět záplavy, v Tlumačově tentokrát 

vše bez větších problémů. Poslední červnový víkend se počasí sice už trochu zlepšilo, ale i tak občas 

prší a neděle propršela téměř celá. To ty prázdniny hezky začínají… 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Červenec 

 

Uplynulý školní rok 2012/2013 
 

     Školní rok 2012/2013 byl na naší škole pro učitele rokem vysoké pracovní zátěže. Byl to totiž již 

druhý rok zapojení do „Operačního programu – Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, v rámci něhož 

učitelé v něm zapojení vytvořili a v jednotlivých třídách ověřili 660 výukových materiálů. Zapojením 

do tohoto projektu se škola vybavila novými digitálními technologiemi, jako jsou interaktivní tabule a 

interaktivní diaprojektory, které přispěly k atraktivnosti výuky a budou využívány i v následujících 

letech. Díky tomuto projektu mohly být v rámci vzdělávání zrealizovány preventivní programy 

směřované ke zlepšení klimatu a vztahů a to v 5. a 8. ročníku. 

     Výuka v průběhu roku probíhala dle školního vzdělávacího programu – „Škola zdravého životního 

stylu“. Téměř 50% žáků získalo na konci školního roku vyznamenání. Děti se zúčastnily často i s velmi 

dobrým umístěním různých olympiád a soutěží, pozadu nezůstali ani sportovně založení žáci, kteří 

bodovali v odbíjené, fotbalu či florbalu. Letošní premiérou byla i nová sportovní aktivita – a to 

uspořádání cyklokurzu v Lednicko-valtickém areálu. 

     Za zdařilé lze považovat i mnohé ekologické aktivity, jakým byly např. sběry papíru či sběr, odnos a 

zajištění recyklace plastového odpadu a drobného elektroodpadu občanů Tlumačova, který škola 

uspořádala v rámci Dne Země. 

 

Výstava koní chovatelů Moravy a Slezska 
 

     Chovatelé a majitelé koní v letošním osmém ročníku vystavovali pestrou přehlídku plemen.  

Velmi zajímavá byla kolekce plemene wels cob. Vystavovali se hřebci koně lipického, kůň kinský, 

český, belgický a holandský teplokrevník, koně holštýnští, Shagya-Arabové, kůň starokladrubský, 

fríský kůň, welsh pony a shetlader.        

     Z chladnokrevných plemen českomoravští belgici, slezský norik, huculský kůň. Nedělní program byl 

doslova zaplněn pestrými ukázkami využití koní pod sedlem i v zápřahu. 

     Šampiónem výstavy byl vyhlášen již druhým rokem plemenný hřebec 6062 Scyris. Šampiónkou 

výstavy koní se stala klisna 54/606 Jurista po 2997 Aristo Z. Majitelem klisny je MVDr. Josef Lysák z 

Ivanovic na Hané. 



 

 

 

Novelizace vyhlášky o kácení stromů 
 

     Od 15. července vstoupila v platnost novelizace vyhlášky o zákonných podmínkách pro kácení 

dřevin rostoucích mimo les. 

     Zásadní změnou je skutečnost, že již není třeba povolení ke kácení dřevin v zahradách (tím se 

rozumí pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce). Podle vyhlášky se 

kácení zpravidla provádí v době vegetačního klidu. 

 

Loupežné přepadení pošty v Tlumačově 
 

     Ve čtvrtek 25. července 2013 krátce po 17 hodině přepadl s pistolí v ruce dosud neznámý pachatel 

pracovnici pošty v obci Tlumačov. Událo se tak ve chvíli, kdy skončila provozní doba této pošty.   

     U dveří se pracovnice pošty potkala s mužem, který ji pod pohrůžkou zbraně vyzval k výdeji všech 

peněz a to i těch, které byly uloženy v trezoru. Ženu pachatel následně připoutal k železné mříži 

nedaleko od trezoru. 

     Policisté po pachateli usilovně pátrají a o pomoc žádají i veřejnost. Je totiž možné, že si někdo 

všimnul muže, který po páté hodině odpolední odcházel z budovy pošty nebo se naopak ještě před 

přepadením okolo pošty pohyboval. 

      Všechny údaje týkající se například směru jeho pohybu či toho, jestli v blízkosti pošty neměl 

zaparkovaný vůz, jsou pro policii velmi cenné. Takto získané poznatky týkající se uvedené loupeže 

(pachatele) policie uvítá. Přijme je na tísňové lince 158. 

Popis pachatele loupeže: Muž vysoký asi 170 cm, pevnější postavy ve věku mezi třiceti a čtyřiceti lety 

s hrubým výrazem ve tváři a několikadenním strništěm. Na očích měl sluneční brýle a na hlavě 

tmavou kšiltovku. Vlasy měl tmavé a krátce střižené. I přes teplé počasí měl oblečeno více vrstev 

tmavého oblečení, tmavé kalhoty a s sebou měl i tmavězelený sportovní batoh.  

 

Vyhlášení hejtmana Zlínského kraje   
 

     Dne 25. července 2013 vyhlásil hejtman Zlínského kraje období nepříznivých klimatických 

podmínek. Vzhledem dlouho trvajícímu suchému a velmi teplému počasí je do odvolání zakázáno 

spalovat hořlavé látky (jako je např. odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství a 

v lese. Dále je zakázáno provádět ohňostroje nebo pyrotechnické efekty, včetně tzv. lampiónů štěstí. 



 

 

Počasí v červenci 
      

     Hned od prvního červencového dne počasí skutečně letní jak má být. Od rána sluníčko, 1. července 

sice ranní teplota jen 7°, ale přes den už hezky, 22°. V dalších dnech se jak ranní, tak i denní teploty 

postupně zvyšovaly až na příjemných 29°. V polovině měsíce několik dnů jen polojasno, ale bez deště, 

teploty do 30°, ale poslední týden v měsíci teplota nadprůměrná, v noci přes 20°a ve dne až 35°, na 

 mnoha místech v Česku padaly teplotní rekordy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Srpen 

 

Umístění nových kontejnerů na textil 
 

     Pracovníci údržby Obecního úřadu Tlumačov rozmístili na katarálním území obce 3 kontejnery na 

zpětný odběr oděvů, obuvi a textilu. 

     Do těchto kontejnerů je možné ukládat suchý a čistý textil (veškeré oděvy, bytový textil – tzn. 

záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy) a použitou obuv. Použité oděvy je nutné vkládat do 

sběrných kontejnerů zabalené v igelitových pytlích či taškách. 

Umístění kontejnerů: náměstí Komenského, stávající hnízdo na separovaný odpad, ulice Švermova – 

stávající hnízdo na separovaný odpad před obchodem potravin a místní část Skály. 

     Textil je po vyjmutí z kontejnerů v několika fázích protříděn. Zachovalé oděvy a textil je následně 

distribuován k dalšímu použití. Zbytek je zpracován na čistící tkaniny nebo jako palivo. 

 

Z tlumačovského klubu seniorů 
 

     V prostorách KIS probíhala velmi poutavá a úspěšná výstava s názvem „Z babiččina šuplíku“. 

Senioři nezaháleli ani v kultuře a navštívili filmy Babovřesky a hlavně dokumentární film Šmejdi, který 

byl velmi poučný hlavně pro tuto starší generaci. Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté 

kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory a co se opravdu děje na populárních 

zájezdech s obědem zdarma. Praktiky, ze kterých mrazí; zvrácenost, která se stává normou. Lži a 

promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého 

zboží. Senioři ze svých nuzných důchodů splácejí horentní sumy za často nekvalitní produkty. 

     Autorky tohoto filmu rok v převleku navštěvovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde 

mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených 

seniorů, přináší dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Film tak poprvé 

komplexně mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. 

 

 

 



 

 

     Spolu s filmem byla také spuštěna „Petice proti šmejdům“, která dodnes nasbírala již přes 170 000 

podpisů. Jedna z dominantních firem, které se tímto druhem podnikání u nás živí, oznámila konec 

činnosti v ČR. Česká obchodní inspekce začala udělovat výrazně vyšší pokuty. Ale hlavně – seniorů na 

předváděcích akcích skutečně výrazně ubylo. 

     Senioři navštívili mimo jiné muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích, kde navštívili výstavu „Skrytá 

krása aneb něco z historie spodního prádla“. Další z akcí proběhla na pálenici, a to opékání špekáčků 

spojené s prohlídkou nově upravených prostorů. V Klubu obce proběhla letos poprvé výstavka s 

názvem „Kulinářské výrobky z naší kuchyně“, kde se objevila spousta zajímavých zavařenin, salátů, 

pomazánek nebo velmi zajímavá dekorace z melounů a ovocných špízů. 

     Naši senioři se zúčastnili vernisáže výstavy umělců z Otrokovic občanského sdružení Rozumění. 

Celá akce probíhala na velmi vysoké úrovni včetně průvodního slova vedoucího sdružení pana Jiřího 

Holuba. 

 

Místní akční skupina (MAS) obdržela dotaci na rozjezd 
 

     Místní akční skupina (MAS) Jižní Haná o. p. s. je nově vzniklou společností, která se připravuje na 

rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER v novém programovacím období let 2014 

– 2020. MAS působí na území 9 obcí: Chropyně, Skaštice, Břest, Hulín, Tlumačov, Kvasice, Karolín a 

Bělov. Rozloha MAS Jižní Haná je 103,06 km², počet obyvatel v území je 19 015. 

     Státní zemědělský intervenční fond schválil Žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. 

MAS Jižní Haná bude poskytnuta dotace v celkové výši 500 000 Kč. 

     Finanční prostředky budou čerpány na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření 

aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. Jedná se o nové 

opatření Programu rozvoje venkova. Projekt se zaměřuje na kvalitní přípravu podkladů Integrované 

strategie území a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou. Součástí projektu je také navázané 

partnerství s podpořenou Místní akční skupinou, v našem případě s MAS Hornolidečsko o. s. a MAS 

Východní Slovácko. 

 

Příměstský tábor Madagaskar 
 

     Stejně jako v předešlých letech, tak i letos připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené 

pracoviště Tlumačov, pro děti mladšího školního věku příměstský tábor. Po velmi horkém létě, kdy 

byl každý nejraději u vody, se naštěstí trošku ochladilo, a proto děti mohly podniknout naplánované 

výlety a pořádně si je užít. 



     

 

      Na programu byla návštěva ranče v Tlumačově, kde si děti mohly zajezdit na koních a kde pro ně 

byly připraveny vědomostní a pohybové soutěže. 

     Další den děti navštívily hasiče ve Zlíně, kde si mohly prohlédnout auta, vysílačky, termokamery a 

také oblečení a různé pomůcky, které musí mít hasič při výjezdu u sebe. Ve středu následoval výlet do 

Zoologické zahrady v Hodoníně a čtvrtek patřil návštěvě Kroměříže. Pro děti byla největším zážitkem 

dopolední návštěva zrcadlového bludiště. Odpoledne se všichni vypravili do Podzámecké zahrady na 

lodičky a k tomu ještě na cestu vláčkem se zajímavým výkladem o historii budov nebo stromů, které 

se v Podzámecké zahradě nacházejí.  

     V průběhu celého týdne děti získávaly body do celotáborové hry Madagaskar a v pátek odpoledne 

proběhlo závěrečné vyhodnocení. Všichni dostali odměny a přáním úspěchů do nového školního roku 

byl tábor zakončen. 

     Poděkování patří panu Štefanu Hrtúsovi a manželům Juráňovým za ochotu a přípravu programu 

pro děti. 

 

Čtenářská anketa osobnost Tlumačova za rok 2012 
 

     Do konce srpna mohli obyvatelé Tlumačova podávat návrhy na Osobnost roku 2012. Cílem této 

ankety bylo přiblížit občanům osobnosti, které dávají svůj um, síly a zkušenosti ve prospěch obce 

Tlumačov. Přestože žijí v našem blízkém okolí, veřejnost o nich často ani neví. Většinou jsou to 

skromní a po obdivu a uznání netoužící lidé. 

Nominováni byli : 

Bc. Hana Hlobilová – trenérka tlumačovského aerobiku. Nominována byla za reprezentaci obce 

Tlumačov na mnoha soutěžích aerobikových skupin nejen po celé Moravě, ale i v Praze. Je nejen 

dobrá trenérka, ale také člověk s velkým srdcem a mezi dětmi a mládeží je velmi oblíbená. 

Zdenka Gazdová – členka hudební skupiny návraty, kde hraje na klávesy. Nominována byla za 

reprezentaci obce Tlumačov na kulturních vystoupeních. Je také dlouholetou členkou Sboru pro 

občanské záležitosti, kde hrou na varhany doprovází vítání občánků a svatby. 

Irena Janišová – je nominována za celoživotní práci s dětmi (mateřská škola). V několika posledních 

letech vystupuje jako zpěvačka s hudební skupinou Návraty, čímž velmi dobře reprezentuje 

v okolních obcích obec Tlumačov 

 

 

 



 

Miroslav Jonášek – je nominován za nezištnou pomoc všem, kteří ji potřebují. Nikdy neváhá přiložit 

svou ruku k dílu a je velkým příkladem člověka se srdcem na svém místě. 

Vladislava Šoltysová – vedoucí Klubu seniorů v Tlumačově. Je nominována za práci pro seniory. 

Připravuje pro ně besedy, výlety a kulturní akce. Podařilo se jí, díky své veselé a vstřícné povaze a 

organizačním schopnostem, zapojit do činnosti klubu hodně spoluobčanů, kteří tak prožívají i ve stáří 

radostné chvíle. 

     V Tlumačovských novinkách bude umístěn hlasovací lístek, který je nutné odevzdat nejpozději do 

20. října 2013 do KIS. 

 

Počasí v srpnu 
 

     Teplé slunečné počasí pokračovalo i celou první srpnovou dekádu, teploty lámaly rekordy, noční i 

ranní teploty tropické – až 25°, denní teploty až 37°, večer 30°. Celé dny jasno, bezvětří. V pátek 9. 

srpna přišla bouřka, v noci další a konečně pršelo. Od 11. srpna už počasí normální letní, ranní teploty 

ale už jen kolem 13°, přes den 30 až 33°, od 20. srpna denní teploty kolem 25°, občas pod mrakem, 

občas sluníčko. Poslední srpnový týden skoro denně přeháňky, už i teploty maximálně jen 21°a máme 

po létě…             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Září 

 

Noční pohádkový park 
 

     Kulturní a informační středisko ve spolupráci s mateřskou školou Tlumačov připravilo na pátek 6. 

září od 18 hodin pro děti letos již pátý ročník Nočního pohádkového parku.  

     O tuto akci je každým rokem neobyčejný zájem a na účasti se to potvrdilo i letos. V parku na 

Sokolské ulici se sešlo téměř 160 dětí a skoro stejný počet dospělých. Na startu dostalo každé z dětí 

kartičku, na které bylo značeno, jakým stanovištěm musí projít. V pohádkovém parku se setkaly 

s velkým množstvím pohádkových postav, jako jsou např. Budulínek, Shrek s Fionou, Červená 

Karkulka, Šmoulové a podobně. Závěrem museli malí účastníci projít strašidelným peklem. Za odvahu 

a statečnost dostal každý razítko a bonbon od samotného Lucifera. Ti, co měli splněné všechny úkoly, 

dostali sladkou odměnu a všichni se mohli občerstvovat v bufetu, o který se postarali místní hasiči. 

   Všem účinkujícím, kteří při této akci dobrovolně pomáhali, patří velký dík. Poděkování patří také 

všem sponzorům, kteří přispěli finančním darem nebo sladkostmi. Bylo to: Pohostinství na křižovatce, 

klempířství Mouka, paní Chujacová, Psí Hubík, REMO CZ Tlumačov, Tesakryt Ladislav Pekárek, 

prodejna Slunečnice, cukrárna, řeznictví, Hospoda u Hřebčince a Area Trade. 

 

Moštování jablek 
 

     Od středy 11. září 2013 probíhá v pálenici každé pondělí, středu a pátek od 14 do 17 hodin 

moštování jablek. 

 

Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici 
 

    14. září od 13 hodin byl pro širokou veřejnost připraven „Den otevřených dveří“ s bohatým 

programem, jako je např. výstava současné a historické techniky, výstava kronik a fotoalb z historie 

spolku, ukázka hasičského praporu, ukázka činnosti mladých hasičů s náborem do kroužku mladých 

hasičů, výstava modelů hasičských aut nebo tombola pro děti. 

 



 

 

Hry seniorů Mikreregionu Jižní Haná 
 

     Čtvrtý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná byl zahájen v pátek 13. září 2013 v 10 hodin. 

Vzhledem k nepříznivému počasí hry probíhaly v tělocvičně základní školy v Tlumačově. Seniorům z 

Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic to ale vůbec nevadilo a soutěžili se 100 % nasazením. 

     Tlumačovští senioři reprezentovali naši obec na výbornou. Druhé tlumačovské družstvo obsadilo 5. 

místo a první družstvo se umístilo, se ztrátou jednoho bodu za Kvasicemi II, na místě druhém. Takže 

celkem za 4 roky nasbírali 1 x zlatou, 3x stříbrnou a 1x bronzovou medaili. 

     Hry zahájil, tak jako v minulých letech, slavnostní průvod. Seniorům, kteří pochodovali tělocvičnou, 

hrála do pochodu Dechová hudba Hulíňané. 

     Po zdravicích čelních představitelů členských měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná a po vystoupení 

mažoretek „Kontrasty“ z Hulína, se soutěžící odebrali k 8 soutěžním disciplínám. V každém družstvu 

bylo pět seniorů, ale soutěžili vždy jen čtyři z nich. Za Tlumačov soutěžili: Tlumačov I.(stejná sestava 

jako loni): Jaroslav Němec, Helena Němcová, Jiřina Vrtalová, Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová. 

Tlumačov II.: Zdenka Kryštofová, Josef Sehnal, Marie Nováková, Vladimír Vrtal a Hana Brázdilová. 

Letošní disciplíny byly všechny nové, např. slabiková skládačka, přenos luštěnin přes překážkovou 

dráhu, skládání komínů z kostek, atd. Naši senioři, aniž by nějak zvláště trénovali, podali mnohdy 

velkolepé výkony. Družstvu Tlumačov I. se nejlépe dařilo u poznávání koření a nejvíce naházeli 

hracími kostkami. 

     V 12:30 hod. začal všechny výsledky zpracovávat hlavní rozhodčí. Aby nebyla soutěžícím a divákům 

dlouhá chvíle, přichystaly si pro ně jednotlivé obce a města kulturní vystoupení. Za Tlumačov zacvičily 

svoji skladbu děti z aerobiku při DDM Sluníčko Tlumačov. Skladba pod názvem „Cínoví vojáčci“ měla 

velký úspěch. Kladný ohlas mělo i další tlumačovské vystoupení, tentokráte zazpívaly hezké písničky 

zpěvačky ze skupiny „Návraty“. Diváci i soutěžící měli možnost si zasoutěžit i v luštění rébusů. Ze 

správných odevzdaných odpovědí bylo vylosováno 10 šťastlivců, kteří si domů odnesli drobné dárky. 

Krátce po 14 hodině se všichni soutěžící dozvěděli svá umístění. Radost našich seniorů byla velká, 

když přebírali od svého starosty Ing. Antonína Jonáška a předsedkyně mikroregionu Ing. Věry 

Sigmundové medaile a ceny. Sice tlumačáci neobhájili loňské první místo z Kvasic, ale na celkové 

dobré náladě to nikomu neubralo.  

     V průběhu Her seniorů dorazila návštěva z družební obce Ďanová ze Slovenska. Naši slovenští 

přátelé přivezli krásný dort, který se hned na místě rozkrájel a snědl. Aktivně se zapojili do volné 

zábavy, která následovala po vyhlášení výsledků. Navštívili také naši pálenici. Družební návštěva 

pokračovala i v sobotu. Dopoledne si všichni prohlédli hasičskou zbrojnici a šli i krátce nakouknout na 

soutěž ve voltiži. V odpoledních hodinách se slovenští přátelé rozloučili a odjeli zpátky domů.  

 

 



 

 

Výsledky: 

1. Kvasice II. 48 bodů 

2. Tlumačov I. 47 bodů 

3. Chropyně I. 44 bodů,  

4. Hulín II. 40 bodů 

5. Tlumačov II. 37 bodů 

6. – 7. místo Hulín I. a Chropyně II. 32 bodů 

8. Kvasice I. 27 bodů. 

 

Pohádkové kreslení 
 

     Ve čtvrtek 19. září 2013 navštívil ilustrátor dětských knih a časopisů Adolf Dudek naši knihovnu a 

připravil pro děti z mateřské školy opravdu skvělou zábavu.  

     Na úvod se ilustrátor s dětmi seznámil a krátce popovídal o svých knihách. Letos k nám pan Dudek 

přijel s novým pohádkovým vystoupením, kterým vtáhl děti do děje několika známých pohádek. U 

každé pohádky si pozval malého diváka k tabuli a ten mu pomáhal s jeho ilustrací (zájemců bylo tolik, 

že nemohl všechny uspokojit). 

     Každá pohádka má svůj konec a děti se jen nerady smiřovaly s tím, že už vystoupení končí. Na 

konci pořadu si každý odnášel na památku podpis, který mu autor věnoval na ruku či čelo. 

 

Dětská policie 
 

     I v letošním roce se zúčastnili vybraní žáci naší školy akce Dětská policie.27. září 2013 měla děvčata 

čtvrtého ročníku možnost dohlížet na řidiče jedoucí z Hulína do Tlumačova. Spolupodílela se na 

kontrole rychlosti i dokladů jednotlivých řidičů. Do akce v terénu, kterou pro naše žáky připravují 

zástupci Policie ČR, Městské policie a Celní správy, se zapojili také chlapci z téže třídy. Jejich program 

nebyl o nic méně zábavný - vážily se nákladní automobily. V prostorách u vlakového nádraží byla 

rozprostřena mobilní váha napojená na počítačovou techniku Celní správy. Ze tří vážených 

automobilů dva váhu překračovaly a řidiči dostali pokutu. Samozřejmostí byla i kontrola dokladů. 

Nejzábavnější podle odpovědí chlapců byla možnost prakticky si obléci těžkou neprůstřelnou vestu, 

potěžkat zbraň, obušek, navléknout si pouta, či salutovat v pravé policejní čepici. Příjemně strávené 

dopoledne završilo i malé překvapení v podobě propagačních materiálů. 

 

 

 



 

 

Počasí v září 
 

     Teploty hned od začátku září už věští přicházející podzim. Ráno jen kolem 7°, přes den do 10. září 

maxima 24°, polojasno, občas dešťová přeháňka. Od 11. září se ochladilo, začalo pršet a k tomu se 

přidal vítr. Přes den celkem chladno, teploty jen do 15°, ráno už se dokonce objevují první mlhy a 

teplota se pohybuje jen kolem 8°. Stejně chladné a deštivé počasí vydrželo až do konce září, ranní 

teploty se v posledních zářijových dnech snížily jen na 3°a denně fouká studený vítr. Na mnoha 

místech v Česku se už objevily první přízemní mrazíky. Léto máme definitivně za sebou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Říjen 

 

Přespolní běh ve škole 
 

     V rámci podzimní atletické přípravy a regionálních soutěží uspořádala naše škola další ročník 

"Přeboru školy v přespolním běhu". 

     Soutěž o přeborníky  školy v přespolním běhu v kategoriích  4. – 9. r. proběhla za ideálního počasí 

ve čtvrtek 3. října v prostoru za Tlumačovem směrem k D1. Žáci byli rozděleni do šesti kategorií podle 

věku a samozřejmě odděleně dívky a chlapci. Trať nebyla délkově náročná, ale kombinovala několik 

povrchů a výškových profilů. Závodníci vybíhali do mírných stoupání po polní cestě, probíhali 

ovocným sadem a také překonávali pole po sklizené řepce. 

 

Volby do školské rady 2013 
 

     Uplynutím funkčního období členů školské rady vznikla potřeba uskutečnit volby na dobu 

následujících 3 let. Volby do školské rady rozhodnou o 2 zástupcích z řad zákonných zástupců a 2 

zástupců z řad pedagogických pracovníků. Poslední 2 členové ze šestičlenné školské rady tvoří 

zástupci zřizovatele.  Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k naplňování školního vzdělávacího 

programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů 

rozvoje školy. Funkční období školské rady jsou 3 roky. 

    Z řad zákonných zástupců žáků ZŠ Tlumačov byli navržení tito zástupci: p. Blanka Gärtnerová, 

Simona Hrtúsová, Blanka Konečná, Renata Podroužková a Jitka Zaoralová. 

     Volby proběhly 24. a 25. října 2013 a výsledky jsou následující: 

Zástupce zřizovatele školy: Mgr. Aleš Kouřil, ing. Štefan Hrtús 

Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Blanka Konečná, Jitka Zoralová 

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Lenka Odložilíková, RNDr. Martina Železná 

 

 

 



 

 

Hliník pro charitu 
 

     Naše škola zapojila do projektu Charity sv. Anežky Otrokovice a ve škole je umístěna popelnice 

určená pro alobal, víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, víčka od zavařenin a lahví (kromě pivních 

vršků), obaly od paštik, sprejové nádobky, staré žaluzie, hliníkové nádobí a veškeré obaly označené 

trojúhelníčkem s heslem ALU nebo číslem 41.  

     Žáci tak pomůžou potřebným a navíc šetří životní prostředí. Sběr bude ukončen a vyhodnocen ke 

Dni Země (22. 4. 2014). 

 

Strašidelný Halloween 
 

     Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov připravuje pro děti již několik let v 

době podzimních prázdnin, které letos následovaly po státním svátku 28. říjnu a to v úterý a ve 

středu 29. a 30. října, Strašidelný Halloween. Stejně tak tomu bylo i letos. Dvoudenní akce s 

přespáním byla plná soutěží, her a kreativního tvoření a zúčastnilo se jí 26 dětí z Tlumačova a Kvasic. 

     Dlabání a vyřezávání dýní vyplnilo úterní dopoledne. Děti se snažily vymýšlet různé strašidelné 

obličeje, které do dýní vyřezaly. Večer hotové dýně, osvětlené svíčkami, vyzdobily a rozsvítily 

prostory před DDM. Odpoledne nechyběl táborák s opékáním špekáčků, u kterého děti sice trochu 

zmokly, ale to neubralo na jejich dobré prázdninové náladě. Počasí se ale nakonec umoudřilo a 

večerní strašidelný rej v maskách mohl začít. Cestou postrašily několik kolemjdoucích a hlavně rodiče 

dětí a jejich sourozence. Za to si vykoledovaly plno sladkostí do košíčku. Večer před spaním se děti 

podívaly na pohádku na dobrou noc a pak už rovnou do spacáků a spát. Po probuzení a vydatné 

snídani se opět tvořilo a soutěžilo. Po oba dny děti získávaly při hrách a soutěžích body, za které na 

závěr získaly odměny. Všichni si domů odnášeli halloweenský balíček a malý dáreček. 

 

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Tlumačově 
 

     V pátek 26. a v sobotu 27. října 2013 proběhy v celé České republice volby do Parlamentu ČR. 

Voliči v Tlumačově dosáhli celkové volební účasti 57,93%, což je o necelé 2,5% méně než v celé České 

republice. 

 

 

 



 

 

Výsledky voleb v Tlumačově : 

1. Česká strana sociálně demokratická   - 259 hlasů 

2. ANO 2011       - 239 hlasů 

3. Komunistická strana Čech a Moravy      - 184 hlasů 

4. Úsvit přímé demokracie T. Okamury    - 141 hlasů 

5. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová   - 100 hlasů 

6. TOP 09       -   70 hlasů 

7. Občanská demokratická strana    -   51 hlasů 

8. Strana svobodných občanů     -   30 hlasů 

9. Strana zelených     -   21 hlasů 

10. Česká pirátská strana    -   19 hlasů 

10. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI    -   19 hlasů 

 

Výsledky voleb v České Republice: 

1. Česká strana sociálně demokratická  1 016 829 hlasů tj. 20,45% 

2. ANO 2011        927 240 hlasů tj. 18,65% 

3. Komunistická strana Čech a Moravy     741 044 hlasů tj. 14,91% 

 

MAS Jižní Haná o. p. s. 
 

     MAS Jižní Haná vyhlásila koncem října roku 2013 tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Obec Tlumačov (KIS) obdržela na projekt: II. ročník turnaje ve 

stolním tenise 6 300,- Kč  a ZO ČSZ obdržela 7 650,- Kč na Tlumačovský košt pálenek 2014. 

 

Tlumačovská voltiž 
 

     V říjnu skončila další náročná sezóna českého voltižního sportu. V roce 2013 sice chyběly 

mimořádné úspěchy, ale i přesto jsou letošní výsledky příslibem pro budoucnost. 

     

 

 



 

 

      Nejvýraznější postavou byl junior Marek Hablovič. Před evropským šampionátem si při 

nominačních závodech vybojoval vždy medailové umístění. Na Mistrovství ČR v Chomutově, kde 

obhajoval loňské první místo, se mu už dařilo méně, ale přesto krásné třetí místo svědčí o jeho 

kvalitách. Další tlumačovská juniorka měla letos také o něco slabší sezónu, než jsme zvyklí, a tak přišla 

těsně o účast na Mistrovství Evropy. Na Mistrovství ČR skončila na čtvrtém místě. V seniorské 

kategorii závodila za Tlumačov jen Margita Urbanová. Bohužel ji po celou dobu sezóny omezovalo 

zranění ruky a po delší době se jí nepodařilo nominovat na ME. Na Mistrovství ČR získala počtvrté 

v řadě bronzovou medaili. 

     Další členové TJ voltiž Tlumačov patřící mezi ty méně zkušené, startují většinou v juniorské skupině 

a na svou příležitost zatím čekají. Oddíl se dále pokouší po delší době sestavit seniorskou skupinu. 

 

Počasí v říjnu 
 

     Hned od prvních říjnových dnů noční mrazíky až do -4°, ale přes den ale jasno, sluníčko, teplota 

kolem 10°. Od 6. října už začaly ranní mlhy, ale teploty 8-12°, denní až do  19°, slunečné počasí se 

střídá občasnými dešťovými přeháňkami, překrásné podzimní počasí, ale bohužel, už jen velmi krátké 

dny. Od 22. října denní teploty až 21°, večer 18°, stále polojasné počasí, až poslední tři dny v měsíci se 

už po dešti trochu ochladilo na maxima 14°. Letošní říjen se opravdu velmi vydařil. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Listopad 

 

1. Tlumačovské hudební odpoledne 
 

     První listopadovou neděli, 3. 11. 2013 přivítali v Kulturní a informačním středisku Tlumačov 15 

odvážných účinkujících z řad tlumačovských občanů, kteří potěšili svým hudebním vystoupením 

bezmála plný sál posluchačů. Od měsíce června byli občané informováni o této akci, do které se mohl 

přihlásit každý, který umí zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. V žádném případě se nejednalo 

o hudební soutěž. Řečeno ve zkratce, kulturní zážitek připravili tlumačovští občané svým 

spoluobčanům, přátelům, hostům. 

    Součástí hudebního programu bylo také vyhodnocení čtenářské ankety „Osobnost Tlumačova za 

rok 2012“. Cílem projektu bylo přiblížit občanům osobnosti, které dávají svůj um, síly a zkušenosti ve 

prospěch obce Tlumačov. 

     Všech 5 nominovaných přijalo pozvání na hudební odpoledne. Pan M. Jonášek se bohužel nemohl 

zúčastnit osobně, byl v rekonvalescenci po operaci, ale zastoupila jej vnučka Nela Skopal-

Procházková.  

      Čtenáři Tlumačovských novinek rozhodli pomocí hlasovacích lístků, že osobností Tlumačova za rok 

2012 se stala paní Bc. Hana Hlobilová. Nejen Haně Hlobilové, ale všem nominovaným patří  velké 

uznání a obdiv. Starosta obce Ing. Antonín Jonášek a místostarosta Ing. Jan Rýdel předali všem malou 

pozornost od obce Tlumačov a květinu.  

     Po krátké přestávce pokračovalo 1. Tlumačovské hudební odpoledne. Paní Marie Pečeňová a Irena 

Janišová nám, za doprovodu Zdenky Gazdové na klávesy, zazpívaly 3 písně. Stylově, zpěvem v 

hanáčtině, uzavřely celý program paní Jitka Fialová, Marie Machálková, Ludmila Machálková a Jana 

Václavíková.  

 

Martinské hody 
 

     Tento rok jsme v naší obci oslavili Martinské hody v neděli 10. listopadu 2013 na náměstíčku a 16. 

listopadu 2013 v Klubu obce Zábraní. 

 

 



 

 

     V neděli 10. listopadu dopoledne proběhla v kostele sv. Martina Sváteční mše svatá, kterou 

celebroval P. Stanislav Jonášek. Po mši se občané Tlumačova sešli na náměstíčku, kde na ně čekal 

krátký kulturní program. Nejdříve všechny pozdravil starosta obce Ing. Antonín Jonášek a pak se už 

obcí nesl zpěv mužského pěveckého sboru Hlahol z Mysločovic. Nechybělo ani malé občerstvení v 

podobě koláčků, cukroví, svařeného vína a čaje. Slavnostní atmosféru Martinských hodů, tak jako 

každý rok, umocnili i občané v hanáckých krojích. 

     Za týden, v sobotu 16. listopadu 2013, proběhla v Klubu obce Zábraní degustace mladých 

Svatomartinských vín. K tanci a poslechu hrála, všem již dobře známá, cimbálová muzika Dubina. Ta 

využila naše hody k tomu, aby u nás v Tlumačově, pokřtila své nové, v pořadí druhé, hudební CD. 

Něco málo o letošním vínu, přesněji o vinařstvích, kde se vinná réva pěstuje, nám přednesl pan Pavel 

Ocknecht z Chropyně. Od jeho firmy byla i pečená husa, zelí a knedlíky. Opět byla vynikající. 

Na hostech, kteří na Martinské hody do klubu přišli, bylo vidět, že se výtečně baví. Program tentokrát 

doplnila venkovní ohnivá show a losování vstupenek o ceny v podobě lahví vína. 

 

Týden zdraví   
 

     V návaznosti na Školní vzdělávací program Škola zdravého životního stylu probíhalo vyučování od 

11. 11. do 15. 11. v pozměněném režimu – probíhala zde totiž soutěž žáků a jejich rodičů v pečení 

moučníků a přípravy jídel, které by splňovaly kritérium zdravé stravy. Soutěže se zúčastnilo 51 

soutěžících. V prostorách školní jídelny se sešly rozmanité výtvory: mrkvové a cuketové buchty, 

jablečné řezy, sušenky z ovocných vloček, zeleninový koláč, domácí chleba a zeleninové saláty. 

     Devítičlenná porota složená ze zástupců každé třídy měla nelehký úkol: spořádat v krátkém čase 

51 vzorků se ukázalo být náročným úkolem a ještě horší pak bylo rozhodnout, co je z toho 

nejchutnější. Pro dětské porotce nebylo tak podstatné kritérium zdravého složení, ale chuť, a podle 

dětských chutí bylo umístění následující: 

1. místo – D. Dvořáková, 5. ročník                                 

2. místo -  T. Forejtková, 1. ročník                                 

3. místo -  M. Skácel, 4. ročník     

     Ani ostatní žáci školy však nepřišli zkrátka. Vzorků bylo tolik, že se degustace nakonec zúčastnili 

všichni žáci školy a jejich spokojené výrazy dokazovaly, že soutěž měla smysl. 

   

 



 

 

     Protože mottem soutěže byl „zdravý výrobek“, byla sestavena druhá odborná porota, tentokrát ze 

všech pedagogických pracovníků, kteří se degustace vzorků zúčastnili rovněž. Ti ocenili originalitu 

receptu, výtečnou chuť, ale hlavně složení. Jejich hodnocení bylo následující:  

1. místo – E. Odstrčilová – 3..ročník 

2. místo – K. Hejdová – 3. ročník  

3. místo – K. Rulfová, 3.r., O. Kűhr  3.r. a K. Stušková 5.r. 

     Týden zdraví pokračoval úterními a středečními přednáškami a také praktickým školením Českého 

červeného kříže z oblasti poskytování první pomoci. Instruktorky s žáky prošly nejběžnější úrazy a 

stavy ohrožující zdraví, důležitá telefonní čísla a ošetřující materiál v lékárničce automobilu. Čtvrteční 

třetí hodinu přerušilo vyhlášení cvičného poplachu, po kterém následovala kompletní evakuace školy. 

Všechny třídy v pátek absolvovaly také přednášku Zdravé zuby. Týden zdraví ve škole zakončili 

vynikajícím rautem, který byl složen z bohaté nabídky potravin, z kterých lze připravit zdravou snídani 

či svačinu nejen do školy. Žáci ochutnali bílý jogurt s cornflaky, müsli či s ovocem, vícezrnné pečivo 

s celerovou nebo sýrovou pomazánkou, ovocné a zeleninové špízy. Za přípravu vynikající tečky celého 

týdne patří poděkování vyučujícím praktických činností a děvčatům z 8. a 9. třídy. 

 

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov 
 

     V sobotu 16. listopadu pořádal DDM Sluníčko za finanční podpory Obce Tlumačov I. ročník Soutěže 

v aerobiku jednotlivců. Již od brzkých ranních hodin se tlumačovskou tělocvičnou ozývaly známé 

hudební hity, které zněly až do pozdních večerních hodin. 

     Na soutěž se sjelo asi 320 soutěžících. Soutěžilo zde 29 klubů z celé Moravy. Samotná soutěž byla 

zahájena v 10 hodin starostou Tlumačova a ředitelkou DDM Sluníčko, kteří popřáli všem soutěžícím 

hodně štěstí. Soutěžícím předcvičovala na podiu lektorka aerobiku sestavu určenou pro danou 

věkovou kategorii. Cílem soutěžících bylo předvedenou sestavu co nejlépe zacvičit. Na vše dohlížela 

pětičlenná porota, která se skládala z profesionálních cvičitelek aerobiku. Všichni soutěžící si odváželi 

nějaké dárečky a vítězové hodnotné ceny. Atmosféra v tělocvičně byla skvělá a určitě se příštím 

rokem sejdeme na II. ročníku této soutěže. 

 



 

 

Cestovatelská přednáška Jiřího Máry 
 

     V pondělí 23. listopadu se v KIS uskutečnila cestovatelská přednáška Jiřího Máry, tentokrát na 

téma Austrálie. Jiří Mára chce naplnit cestovatelské sny svého postiženého syna Jirky a co nejvíce mu 

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

nejvzdálenější zemi – Nový Zéland. O rok později studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel, jak se 

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

Následovala cesta na Island a do Grónska, a když se pak následně dostali i do Afriky, stal se Jirka 

prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené světadíly. Dokonce byl zapsán do České 

knihy rekordů. Necestuje však kvůli slávě, ale chce vlastním příkladem dokázat, že zdravotním 

handicapem život nekončí a také motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních snů. 

     Australská projekce rodiny Márových je téměř neuvěřitelná. Objeli celý kontinent kolem dokola. 

Cestou krmili z ruky klokany, krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, žasli v poušti mezi 

tisícovkou skalních jehel Pinnacles, šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů a dokonce se 

vydali do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. Všichni návštěvníci přednášky 

prožili společně s nimi příběh plný radosti, dobrodružství a napětí a na závěr si mohli zakoupit nejen 

knihy Jířího Máry (je autorem 7 cestopisných knih), ale i DVD nebo kalendář. 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
 

     Tradiční „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ proběhlo v naší obci i letos. Tentokráte v pátek 

29. listopadu 2013 u KIS Tlumačov. Přiblížili jsme se tak k pravé vánoční atmosféře. 

     Od 16:45 hod. jsme se zaposlouchali do vánoční hudby v podání žesťového tria z kroměřížské 

konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská. Poté pronesl 

vánoční proslov starosta obce Ing. Antonín Jonášek a přání k blížícím se svátkům vánočním přidal P. 

Michal Šálek. Krátký kulturní program si pro nás připravily děti z Mateřské školy Tlumačov. Po jejich 

milém vystoupení byla oceněna vítězka soutěže „O nejlepší linecké cukroví“ paní Marie Kopřivová. 

Svým cukrářským uměním se sice pochlubily jen 3 ženy z Tlumačova, které odevzdaly do soutěže 

celkem 7 vzorků cukroví, nicméně vybrat opravdu to nej bylo pro degustátory těžké.  

K sváteční náladě přispěl i zpěv v podání mužského pěveckého sboru Chlapčiska ze Spytihněvi.  

No a pak už jen všichni čekali, až se za tónů fanfár slavnostně rozsvítí vánoční strom. Stromek krásně 

svítí společně s tlumačovském betlémem. Kulturní program byl zakončen velkolepým ohňostrojem. 

 

 

 



 

    

  Ve staré budově KIS si mohli velcí i malí prohlédnout mnohaletou usilovnou práci vlakových 

modelářů při DDM Sluníčko. Děti dostaly, tak jako každý rok, drobné sladkosti od Mikuláše s čertem a 

andělem. Od 16 hod. byla zpřístupněna výstava dřevěných plastik pana Otakara Jakubčíka. Autor byl 

také u výstavy osobně přítomen. 

     Velké poděkování patří pracovníkům údržby Obecního úřadu a všem dobrovolníkům, kteří 

každoročně při přípravě a realizaci akce pomáhají. 

 

Počasí v listopadu 
 

     První dny v listopadu slunečné počasí, teploty do 12°, rána sice už chladná, ale přesto počasí pořád 

přijatelné. 6. listopadu přišla dokonce bouřka s pořádným deštěm, další dny oblačno, občas prší a 

denní teploty už jen kolem 8°a k tomu fouká vítr. 25. listopadu dopoledne přišel první sníh, ale 

protože teplota byla nad bodem mrazu, vše, co napadlo, roztálo. Další dny zase sice sněžilo, ale opět 

sníh roztál. 30. listopadu slunečno, teplota až +10°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prosinec 

 

Mikuláš se svou družinou 
 

     Svatý Mikuláš se podle předem připraveného seznamu dětí vydal se svým doprovodem ve čtvrtek 

5. prosince 2013 kolem 16 hod. na pochůzku Tlumačovem.  

     Tentokrát Mikulášské návštěvy využilo celkem 22 rodičů. Čtyřčlenná skupina budila opravdu velký 

respekt u všech dětí, které při své pouti navštívila. Mikuláš s Andělem obcházel postupně dům od 

domu, a za básničku či písničku obdarovával děti nadílkou v podobě nejrůznějších pamlsků. Vzal si s 

sebou i pomocníky z říše pekelné a to samotného Lucifera s čertem. Předčítali dětem z knihy hříchů a 

posléze si čerti vzali na paškál nehodné děti. Aby se nezbedníci nedostali do pekla, museli předčítat z 

knihy pekelné slib a tím přísahat, že se polepší. Svůj slib potvrdili otiskem prstů. I když zlobivci uronili 

tu a tam nějakou slzičku, vše nakonec dopadlo dobře a čerti odcházeli s prázdnou. Pod kotlem se 

opět zatápělo zbytečně. 

     Děkujeme dobrovolníkům z řad rodičů za ochotu a strávený volný čas pro tuto pochůzku. Vybrané 

peníze byly darovány na zakoupení nových kostýmů či sladkostí do pohádkového parku, který se 

každoročně koná v září.  

 

Zimní ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov 2013 
 

     V sobotu 7. 12. 2013 se uskutečnil Zimní ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov. V tomto roce nastala určitá 

změna a to ta, že tradiční a velmi oblíbený školní ples se nekonal na sokolovně v Tlumačově, ale v 

otrokovické Besedě, prostředí velmi krásném a reprezentativním. Jako již tradičně se i tento rok sešel 

velký počet hostů a zábava se velmi rychle rozproudila. Zazněla zde hudba v podání kapely CLASSIC, 

která se na ples po pěti letech vrátila, za což jsme rádi, jelikož její vystoupení bylo pozitivně přijato 

napříč všemi generacemi. Také jsme mohli zhlédnout další vystoupení, pro pravidelné účastníky 

školních plesů již dobře známých sokolek ze Žlutavy, s názvem Japonečka. Opět zatančili žáci z 8. a 9. 

třídy v polonéze s názvem Popelka. Vystoupení se jim velmi povedlo, mělo skvělý nápad a sklidilo 

obrovský ohlas. Velké poděkování patří Ivaně Kolomazníkové a Petru Zlámalovi, že se pustili do 

náročného nácviku s dětmi a zajistili i vše ostatní potřebné k tomuto vystoupení. Zároveň patří velký 

dík všem, kteří se na pořádání plesu podíleli a samozřejmě také všem sponzorům, díky nimž byla 

možnost hostům nabídnout velmi bohatou tombolu. 



 

 

 

Vánoční čtení a zpívání 
 

     Na pondělní odpoledne, 16. prosince, si naše škola nachystala pro rodiče předvánoční posezení s 

písničkami, básničkami, čtenými pohádkami a příběhy ze života kolem nás.  

   Všichni se sešli v prostorách školní družiny, kde děti recitovaly a zpívaly. Rodiče   dostali na stolky 

texty písniček, aby si mohli také zazpívat a na ochutnání perníčky, napečené dětmi, a také čaj na 

zahřátí. Několik ukázek čtených příběhů všem připomnělo, že bychom na čtení neměli zapomínat a 

měli je občas vyměnit za sledování televize či počítače.  

   Všem, kteří toto odpoledne navštívili, děti zpříjemnily jedno předvánoční odpoledne a dýchly na ně 

vánoční atmosféru. 

 

Zubní ordinace nově otevřena 
 

     Od 2. prosince2013 je znovu obnoven po několika měsících provoz zubní ordinace na zdravotním 

středisku. Lékařskou praxi zabezpečuje MDDr. M. Kabicová. 

 

Poděkování 
 

     Pan Pavel Malenovský bytem Dolní 151, Tlumačov, daroval již po 70. krev na oddělení Transfuzní 
služby a hematologie Nemocnice v Kroměříži. 
 

Počasí v prosinci 
 

     Letošní prosincové počasí připomíná blížící se jaro. Ani noční teploty se téměř, až na pár výjimek, 

nedostaly pod bod mrazu, po sněhu ani památky, jediné, co připomíná, že je prosinec, je výzdoba 

domů a betlém postavený v parku u KIS, ale který byl letos díky silnému větru, bohužel, zničen. Denní 

teploty dosahovaly hlavně v období Vánoc až +13°, do toho svítilo občas i sluníčko, jen během 

vánočních svátků foukal silný jižní vítr. Začátek prosince byl sice o něco chladnější, ale stále se silným 

větrem, který dokonce někde dosahoval až síly orkánu,  ale i tak letošní prosinec s nadprůměrnými 

teplotami zařadil mezi jeden z nejteplejších za posledních 20 let a dokonce teploty ke konci prosince 

byly vyšší, než na začátku letošního června. 

 



 

 

Radnice v roce 2013 
 

Zpráva z matriky a evidence obyvatel za rok 2013 

 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2013  2.542  

Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31.12.2013        25  

Z celkového počtu obyvatel - počet mužů     1.258  

           - počet žen                 1.259  

Z tohoto počtu   400 – do 15 let  

                                              1543 – do 60 let  

                                               574 - nad 60 let  

Průměrný věk obyvatelstva    41 let  

Průměrný věk mužů     40 let  

Průměrný věk žen      42 let  

Počet narozených dětí     22 (13 děvčat, 9 chlapců)  

Počet zemřelých občanů     20  

V roce 2013 se přihlásilo k trvalému pobytu 47 občanů  

V roce 2013 se odhlásilo z trvalého pobytu   36 občanů  

V rámci obce se přehlásilo     65 občanů  

V roce 2013 byly v Tlumačově uzavřeny 2 sňatky, oba v obřadní síni. Mimo Tlumačov 9 
sňatků.  

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2013 oslavili:  

90 let Vojtěch Mika  
90 let Miloslav Fialka  
90 let Karel Strýc  
 
 



 
 
91 let Miloslav Jan  
91 let Milada Jadrníčková  
91 let Alois Navrátil  
 
92 let Anna Zavadilová  
94 let Olga Stašková  
 
95 let Zdeněk Ředina – nejstarší občan Tlumačova  
 

Obecní úřad pracuje ve složení: 

- starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V tomto roce 

nedošlo k žádným personálním změnám. Součástí organizační struktury jsou organizační složky – 

Kulturní a informační středisko a Jednotka sboru dobrovolných hasičů, příspěvkové organizace – 

Základní škola a Mateřská škola 

 

Oddělení sociálně-právní 

     K datu 31. 12. 2013 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 2.542 občanů. Z toho bylo 25 

spoluobčanů cizí národnosti. Na úseku evidence obyvatel bylo v roce 2013 řešeno 24 návrhů na 

zrušení údaje o trvalém pobytu s následným přidělením úřední adresy na ohlašovně. V současné 

době je na úřední adrese přihlášeno 121 občanů.  

     Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s úsekem obřadnictví obecního úřadu zajišťoval konání 

8 obřadů vítání dětí do života, při nichž bylo přivítáno 24 nových spoluobčánků, 1x přijetí nejlepších 

žáků ZŠ, 1x slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ, 2 svatební obřady, 1x obřad diamantové svatby.  

     U příležitosti dovršení významného životního jubilea byla provedena u 65 občanů osobní návštěva 

prostřednictvím jednotlivých jmenovaných členů zastupitelstva, členů SOZ a matrikářky. Dalším 241 

spoluobčanům bylo zasláno písemné blahopřání k životnímu výročí. 

 

Oddělení výstavby a majetku 

Úsek stavební  
 
     Investiční akce obce v roce 2013 představovaly finanční objem ve výši 9.080.000,- Kč., z toho 

dotace z veřejných rozpočtů (SFŽP, ROP, Zlínský kraj) představovaly částku 4.336.000,- Kč. Byly 

realizovány tyto akce - Oprava komunikace ul. Krátká, Regulace topení ZŠ – stará budova, 

Rekonstrukce elektro č. p. 440 (budova obecního úřadu), Rekonstrukce elektro č. p. 630,  

 

 



 

Rekonstrukce topení č. p. 630, Úprava vnitřní plynoinstalace Nádražní 440, Demolice objektu č. p. 

209 ul. Sportovní, Zavedení separace a svoz bioodpadu, Oprava odvodnění MK Skály, Rekonstrukce 

objektu dílen II. etapa, Zrušení septiku u č. p. 440 a ČOV u č.p. 848, Dopravní značení Skály, 

Bezdrátový varovný systém (obecní rozhlas).V uplynulém roce byla přidělena 2 čísla popisná novým 

stavebním objektům 

 

Úsek majetku 
 
     Majetek obce Tlumačov měl v roce 2013 hodnotu 219 585 362 Kč, oproti roku 2012 došlo k 
navýšení majetku o 4.629.501,- Kč. 
 
     Úsek majetku má ve své správě i ucelenou agendu výběru místních poplatků vyplývající z obecně 

závazných vyhlášek obce. Jedná se o výběr a evidenci poplatků za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.  

Příjmy za komunální odpad v roce 2013     1.334.635,- 

Výdaje za komunální odpad v roce 2013    1.345.494,- 

Poplatky za psy + známky v roce 2013 (počet psů  – 464)            92.112,-  

        

     V roce 2013 evidoval úsek majetku 26 nájemních smluv na pozemky k zahrádkářskému využití s 

celkovým příjmem za nájemné 3.205,- Kč.  

Oddělení ekonomické 

     V roce 2013 bylo zpracováno a schváleno 5 rozpočtových změn v průběhu roku. Obec hospodařila 

s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2013 bylo přijato celkem 10 dotací ze státního rozpočtu.  

 
Přijaté dotace v roce 2013 
Účel 
 
Volba prezidenta republiky        54 400,- 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR      54 200,- 
Dotace na výkon státní správy       691 600,- 
Dotace na VPP      1 036 651,- 
Ošetření významných stromů         17 200,- 
Výdaje spojené s činností JSDH         10 000,- 
Výdaje vzniklé JSDH v roce 2013        25 000,- 
Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci  1 964 002,- 
Úspora energie budovy DPS    1 760 807,- 
Podpora varovných systémů       280 000,- 
 
 
 



 
 
 
Úsek práce a mezd 
 
     Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru činil 20 + 1 uvolněný funkcionář – starosta obce. 

V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vytvořila obec 12 

pracovních míst pro veřejně prospěšné práce s využitím dotace na tato místa.  

Náklady na mzdy celkem   1.037.976,- 
Příspěvek ÚP     1.036.651,- 
Mzdové náklady obce            1.325,- 
 

 

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb 
 
     Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu obce, tj. sečení a údržbu zeleně, kácení stromů, ořezy, 

výsadby a následná péče o provedené výsadby, údržba cest a chodníků, údržba nemovitého majetku, 

strojního vybavení, vozového parku, provoz sběrného dvora včetně organizace zpětného odběru 

vytříděného odpadu. Dále poskytuje na základě živnostenského oprávnění různé služby, především 

sečení pozemků v jiném než obecním majetku, zámečnické práce, doprava a převoz materiálu atd. V 

rámci údržby zeleně má oddělení ve správě cca 32 hektarů travnatých ploch, které udržuje v různé 

třídě intenzity v závislosti na lokalizaci pozemku.  

Zpráva o odpadovém hospodářství obce Tlumačov 

V roce 2013 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1.360,458 tun odpadu. 
 
Plastové obaly PET – LAHVE        9,27 t 
Sklo barevné         17,03 t 
Sklo bílé          9,40 t 
Beton        74,98 t 
Cihly        36,28 t 
N – odpad         4,26 t 
Papír a lepenka     52,60  t 
Biologicky rozložitelný odpad               380,00  t 
Směsný komunální odpad (svoz)                         384,14  t 
Objemný komunální odpad (dvůr)                      228,35  t 
Kovy                 163,61  t 
Nápojový karton      0,54  t 
 
ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící zařízení)                                              2,634 t 
velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)                                                       2,775 t 
malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.)      0,712 t 
ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů                  221 ks 
 malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)       2,502 t  
 
 



 
 
 
 
EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky)     112 ks 
EKOBAT – zpětný odběr malých baterií        87 ks 
Zpětný odběr pneu – likvidace       580 ks 
 

Sekretariát starosty 

Hřbitovní agenda: k 31. 12. 2013 bylo na místním hřbitově evidováno 496 hrobů, což představuje 737 

hrobových míst. Z uvedeného počtu je 21 hrobů, tj. 29 hrobových míst volných – nepronajatých. 

Nájemné se historicky uzavírá na dobu 10 let. Tlecí doba je rozhodnutím krajského hygienika 

stanovena na 13 let.  

 

Zpráva OÚ za rok 2013 
 

     Snahou obecního úřadu bylo efektivně využívat prostředky obce a na akce, kde je možné získat 

dotaci, uskutečnit maximální možnou přípravu. 

     Rok 2013 byl odstartován pořízením nové dieselové sekačky se zvýšeným výkonem a kvalitnější 

hydraulikou celkovými náklady cca 302 000 Kč. Následovaly akce v bytovém domě na ulici Jana Žižky 

č. p. 630, který je v majetku obce. Během letních měsíců byla provedena kompletní výměna 

elektroinstalace v rozsahu 338 000 Kč, rovněž proběhla výměna topných těles v celém domě 

v rozsahu 139 000 Kč. Od června do konce listopadu 2013 probíhala akce s názvem „Úspora energie 

budovy DPS“, což představuje celkové zateplení budovy a celkové náklady byly 3 783 000 korun, 

z toho financování obce činilo 1 807 000 Kč. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem 

životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí. Druhý velký projekt, který má 

stejný druh financování je „Zavedení separace svozu bioodpadů v obci Tlumačov“. V průběhu 

listopadu byl pro tento účel pořízen nákladní automobil s kontejnery. Celkové náklady činí 2 234 000 

korun, z toho náklady obce jsou 229 000 Kč. V červnu byla dokončena celková digitalizace místního 

rozhlasu v částce 553 121 Kč, přímá dotace Zlínského kraje byla 280 000 Kč. 

     Během letních měsíců byla ve staré budově Základní školy Tlumačov nainstalována regulace topení 

v rozsahu 234 000 korun, která umožňuje vytápění jednotlivých učeben školy a DDM podle daného 

rozvrhu a není tedy nutné vytápět celou budovu v době, kdy nejsou jednotlivé učebny obsazeny. 

V letošním roce proběhla také rekonstrukce budovy OÚ. Nejprve v srpnu došlo k osamostatnění 

vytápění ve dvou bytových jednotkách, které jsou součástí budovy OÚ v částce 289 000 Kč, následně 

v září byla stará hliníková elektroinstalace nahrazena novými měděnými vodiči a celkově byla 

zmodernizována elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů, proběhlo vymalování a pokládka 

nových podlahovin. Celkově tyto náklady dosáhly částky cca. 612 000 Kč. Proběhlo také výběrové 

řízení na dodávku nového serveru a doplňujících prvků v ceně cca 100 000 Kč. 

     



 

 

      V průběhu měsíce září proběhlo přepojení splaškové kanalizace v objektech DPS a OÚ v celkových 

nákladech 115 000 Kč. Tímto krokem byly přepojeny objekty v majetku obce na jednotnou kanalizaci 

ukončenou na ČOV Otrokovice. 

   Už koncem roku 2012 rozhodlo ZO o odstranění stavby dočasného ubytování č. p. 209 na ulici 

Sportovní. Jelikož o tuto budovu neměl nikdo zájem, bylo rozhodnuto, že konstrukční prvky (buňky) 

budou využity oddělením zeleně a údržby obce. V rámci rekonstrukce dílen byla vypracována 

projektová dokumentace změny stavby před dokončením na realizaci přístřešků v technickém areálu 

obce na ulici Zábraní. V průběhu letošního roku byla tato budova rozebrána, instalována na nové 

místo a po novém zastřešení bude sloužit pro uložení mechanizace, či jako přístřešky pro palivové 

dříví. 

      Koncem června byla dokončena oprava odvodnění místní komunikace Skály pod mostem tratě ČD 

v nákladu cca 60 000 Kč. Začátkem října proběhla oprava povrchu místní komunikace na ul. Krátká 

v celkových nákladech cca 312 000 Kč. 

     Při tom všem probíhala také projektová příprava na akce: Úspora energie budovy zdravotního 

střediska Tlumačov, Regionální biokoridor v k. ú. Tlumačov a Rozšíření sběrného dvora obce 

Tlumačov z OPŽP. Dále je projekčně připraveno a proběhlo i výběrové řízení na zhotovitele 

zpevněných ploch v ulici Metlov v rozsahu asi 150 m². V běhu je rozsáhlá příprava na celkovou opravu 

střechy základní školy. Při této akci dojde ke statickému posílení střešní konstrukce a nevyhovující 

bonský šindel, který je zdrojem častého zatékání do půdního prostoru školy, bude nahrazen klasickou 

střešní taškou. Projekční přípravy probíhají také na opravu chodníku podél silnice I/55. Jedná se o 

úseky v ulicích Masarykova a Dolní. Pokud tento projekt bude akceptován Státním fondem dopravní 

infrastruktury, lze očekávat na tuto akci rovněž finanční dotaci a realizaci v roce 2014. 

 

Hospodářství v Tlumačově 
 

Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů v obci: 

DURA-LINE CT s. r. o. 

METALŠROT Tlumačov a. s. 

Zemský hřebčinec Tlumačov 

PSI Hubík s. r. o. 

V roce 2013 zanikly v Tlumačově významné firmy: Továrna na hračky Stodůlka (dřívější TOFA) a 

Kolečkárna Stodůlka, které na vrcholu výroby zaměstnávala až 130 lidí převážně z Tlumačova. 

 



 

 

Další zaměstnavatelé v obci: 

Metsä Wood s. r. o. (Skály, bývalý Finforest) 

RIM CZ s. r. o. 

PORR, a. s. (Skály, bývalé VSPS, odštěpný závod 6) 

V-Print s. r. o (Skály) 

Obalovna SKANSKA a. s. 

ADIMA Brázdil s. r. o. (Skály) 

Vodárna Tlumačov 

 

Drobní zaměstnavatelé a podnikatelé: 

LESNICTVÍ Kohoutek s. r. o 

REMO Tlumačov s. r. o. 

Autoservis Ředina 

KÁMEN Tlumačov s. r. o. 

KOKK  

Sádrokartony Kühr 

Oplocení Tlumačov 

Zahradnictví Talaš 

 

Přehled služeb v obci 
 

- samoobsluha s potravinami a menším sortimentem drogistického zboží v centru obce (bývalé                

nákupní středisko), zde je rozšířen prodej o železářství, papírnictví, domácí potřeby a zahrádkářské 

potřeby, textil ( Hruška), dále samoobsluha na ulici Jiráskova (ENAPO) a samoobsluha se smíšeným 

zbožím u sokolovny (COOP) 

- řeznictví  2x(z toho jedno pouze uzeniny bez prodeje masa) 

 



 

 

- večerka 

- vinotéka 

- cukrárna 

- slunečnice (dárkové zboží, víno, čaje, pochutiny) 

- trafika (prodej novin a tabáku) 

- zahradnictví 2x (Talaš + Hotařík – prodej zemědělských výpěstků a květin) 

- prodej pletiva a oplocení 

- stavebniny (3x) 

 

Služby občanské vybavenosti: 

- pošta 

- lékárna 

- zdravotní středisko 

- školská zařízení (základní škola + 2x školka) 

- KIS Tlumačov (knihovna) 

- kadeřnictví, masáže 

 

Drobné služby a podnikatelská činnost: 

- autoservis (3x) 

- pneuservis 

- stolařství 

- čalounictví 

- klempířství a pokrývačství 

 

 



 

 

Restaurace: 

Černý kůň, Restaurace Na Rožku, Restaurace U hřebčince, sezónní restaurace na fotbalovém hřišti a  

v místní části Skály je restaurace s denním menu na benzinové pumpě. Restaurace Donín je dočasně 

asi 2 roky uzavřena 

 

Sociální péče 

      V obci je Dům s pečovatelskou službou s kapacitou 20 bytových jednotek, z toho 4 bezbariérové. 

DPS poskytuje služby občanům dle potřeby na požádání a placeno za služby je podle ceníku. Je v nich 

zahrnuta denní péče, dovoz a podávání jídla, donáška receptů, léků, koupání a používání auta na 

odvoz a doprovod k lékařům specialistům do Otrokovic, popřípadě KNTB Zlín. Na DPS dochází 

pravidelně 1x měsíčně praktický lékař, 1x měsíčně diabetolog, DPS má dále k dispozici 2 terénní 

sestry (1x soukromá, 1x ČČK) zajišťující odbornou péči jako jsou odběry, injekce, převazy apod. Pro 

obyvatele DPS je 1x týdně pedikúra. 

 

Bydlení 

     V současné době je oblast bydlení v obci v celku stabilizovaná. Bytový fond je zastoupen 

především rodinnými domy v různém stáří výstavby. Podíl rodinných domů ve struktuře zástavby 

představuje 93%, zbylá část jsou bytové domy buď ve vlastnictví obce, nebo jiných soukromých 

vlastníků. V období od roku 2001 bylo v obci dokončeno a zkolaudováno 16 rodinných domů. 26 

rodinných domků využívají jejich majitelé pouze k rekreaci. 

     V majetku obce je v současnosti 41 obecních bytů, které jsou plně obsazeny. 

 

Sport a tělovýchova 

     Organizovaná a volnočasová sportovní činnost je v Tlumačově realizována jednak různými 

organizacemi, spolky a uskupeními a také aktivním přístupem jednotlivých občanů jako 

neregistrovaní a rekreační sportovci – hráči malé a sálové kopané, rekreační stolní tenis, rekreační 

tenis, cykloturistika, plavání, lední hokej apod. 

     Současná vybavenost obce v oblasti sportu a sportovního vyžití je průměrná. Obec má tato veřejná 

sportoviště: fotbalové hřiště, velkou a malou tělocvičnu v budově ZŠ (pro veřejnost placený 

pronájem), házenkářské hřiště u sokolovny (volně přístupná asfaltová plocha) a víceúčelové 

sportoviště u ZŠ (placený pronájem), dětské travnaté oplocené hřiště na Zábraní (veřejně dostupné) a 

pro aktivní trávení volného času pro rodiče s dětmi jsou vybudována v obci dvě dětská hřiště. 

      



 

 

Aktivně v obci provozují svoji činnost členové SK Tlumačov, kteří se účastní soutěží v kategoriích muži, 

dorost, žáci a přípravka. Další velmi aktivní skupinou, která se zúčastňuje soutěží na místní i 

republikové úrovni jsou děti z DDM Sluníčko (aerobik) a členové voltiže, kteří se účastní soutěží i 

mezinárodních.  

 

Zemědělství 

     Zemědělská výroba v obci má zejména charakter převážně rostlinné výroby – kukuřice, řepka 

olejná a obiloviny. 

      Na půdě hospodaří soukromí zemědělci a zemědělské podniky, kteří půdu buď vlastní nebo si ji 

pronajímají. V obci je evidováno celkem devatenáct zemědělských podnikatelů. Největším 

pronajímatelem půdy vlastněné obcí je společnost Lukrom s. r. o., Plemenářské služby Otrokovice a. 

s., Zemet, spol. s r. o. a Agrocorp s. r. o. 

     Živočišná výroba je v malé míře soustředěna v areálu bývalého družstva Agrotonz. Plemenářské 

služby Otrokovice a. s. zde mají ve třech objektech umístěny teletníky pro chov hovězího dobytka. Ve 

zbytku bývalého družstva Agrotonz jsou různé výrobní subjekty (pronajaté nebo v soukromém 

vlastnictví), které nesouvisí s živočišnou či jinou zemědělskou činností.  

 

Zpráva Obvodního oddělení Policie ČR 
 

     Obec Tlumačov patří do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích. K 

datu 1.1 2013 se podařilo fyzicky navýšit počet policistů Obvodního oddělení na stávající stav 28 

policistů. 

     V roce 2013 se policisté Obvodního oddělení Otrokovice v Tlumačově v rámci běžného výkonu 

služby opět zaměřili na jednu z priorit Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Bezpečně do školy 

i ze školy“. Tato priorita je trvalá a počítá se s ní i v kalendářním roce 2014. V rámci personálního 

stavu policistů Obvodního oddělení Otrokovice spočívá v zajištění přechodů na ulici Dolní a 

Masarykova, kde hrozí největší riziko dopravních nehod mezi chodci a projíždějícími vozidly. 

     V roce 2013 během prázdninových měsíců se objevily problémy s mladistvými především v okolí 

Základní školy Tlumačov. Na tuto problémovou lokalitu byli upozorněni policisté v přímém výkonu 

služby, aby se na ni více zaměřili. Vzhledem k předpokladu konzumace alkoholu mladistvými se na 

tomto úseku trvale snažíme o zvýšený dohled především v nočních hodinách, kdy provádíme u těchto 

osob taktéž namátkové kontroly se zaměřením na porušování zákona. Reagujeme na přeposlaná 

oznámení o konaných kulturních akcích od pana starosty tím, že do Tlumačova v inkriminovaný čas 

vysíláme hlídku policie zdejšího obvodního oddělení. 



 

 

 

 

Statistika přestupků a trestných činů  spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2013  

v porovnání s rokem 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zajímavost: 

- Odborem krajské kriminální služby a vyšetřování šetřen případ pokusu vraždy – ukončeno, již 

proběhlo líčení na krajském soudě, 

- stále v šetření smrtelná dopravní nehoda na silnici I/55 u Slivotína ze dne 19. 11. 2013. 

 

V tabulce uveden přehled přestupků (porovnání roku 2012/2013), které zpracovávalo Obvodní 

oddělení Otrokovice. 

 

Přestupky 
Celkem 

přestupků 
Majetek 

Občanské 

soužití 
Doprava Ostatní*) 

2012 83 21 26 23 13 

2013 71 19 17 23 12 

 

*) Jedná se o drobné internetové podvody, porušení obecně závazných vyhlášek, přechovávání drog v 

malém množství, porušení zákona ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvému, apod. 

      

 

 

Trestné činy 
Evidováno celkem 

trestných činů 
Z toho objasněno 

2012 44 31 

2013 31 21 



 

 

     Mimo OOP Otrokovice působil v průběhu kalendářního roku v katastru Obce Tlumačova i Odbor 

služby dopravní policie a Dopravní inspektorát Zlín. Tyto složky v rámci zjištěných přestupků na úseku 

dopravy evidovaly celkem 252 protiprávních jednání. 

     Za rok 2013 eviduje OOP ČR Otrokovice 36 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit 

prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínského kraje při převozu 

agresivního pacienta, asistence u provádění mobiliární exekuce, doručenky od soudů, vypracování 

zpráv pro soudy, apod.  

 

Základní údaje o hospodaření školy – příspěvkové organizace  
 

     Základní škola od 1. 1 .2003 hospodaří formou příspěvkové organizace. Prostředky na provozní 

náklady poskytuje škole zřizovatel zálohově (měsíčně) na základě schváleného rozpočtu.  

     Prostředky na platy drtivé většiny pracovníků školy poskytuje příspěvkové organizaci MŠMT ČR 

prostřednictvím závazných rozpisů realizovaných z úrovně KÚ Zlínského kraje. Spolu s prostředky na 

platy poskytuje „kraj“ škole i prostředky označené jako ONIV, ze kterých jsou hrazeny odvody, tvorba 

FKSP, zákonné pojištění Kooperativa, výuka plavání žáků 2. a 3.r. a částečně náklady na nákup 

školních potřeb, učebních pomůcek a učebnic apod..  

     V rámci hodnoceného školního roku 2012/2013 byl objem poskytnutých finančních prostředků z 

obou úrovní snížený.  

     Přesto škola v rámci finanční podpory SRPDŠ při ZŠ a zřizovatele dokázala dílčím způsobem udržet 

stav fondu učebnic na přijatelné úrovni. Rozhodně však škole chybí prostředky na inovativní zásahy, 

kterými může být nákup interaktivních učebnic, vícerozměrných pomůcek a nových materiálů 

podporujících názorovou složku vzdělávání. 

Zhodnocení školního roku 2012/2013 

     Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 190 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. 

Dlouhodoběji je málo radostný trend poklesu počtu žáků školy, konkrétně i v tomto školním roce se 

jedná o mírný pokles o 4 žáky.  

 

Celkový prospěch žáků školy na konci školního roku 2012/2013  

 

 



 

 

I. stupeň 

celkem počet žáků 118: prospělo s vyznamenáním – 75, prospělo – 41, neprospělo - 2  

II. stupeň 

celkem počet žáků 72: prospělo s vyznamenáním – 15, prospělo – 54, neprospělo - 3  

 

Údaje o zameškaných hodinách  

Průměrná absence žáka I. st. za šk. r. 2012/2013 – 69 zameškaných hodin/šk.r.  

Průměrná absence žáka II. st. za šk.r. 2012/2013 – 116 zameškaných hodin/šk.r.  

      V průběhu uplynulého školního roku bylo vyučujícími uděleno 181 dílčích pochval třídního učitele 

za vzorné a svědomité plnění školních povinností, vzornou reprezentaci školy v soutěžích, za plnění 

úkolů nad rámec školních povinností a další aktivity  

     Za období uplynulého školního roku byly uděleny ředitelem školy 2 významnější pochvaly za 

vysvědčení, za celoroční soustavné a kvalitní plnění školních povinností, vzorné chování a za 

reprezentaci školy  

     V návaznosti na předchozí dobré zkušenosti bylo 9 nejlepších žáků jednotlivých tříd oceněno 

starostou obce při příležitosti zakončení školního roku. Kritériem pro ocenění starostou obce zůstává 

žákův komplexní přístup ke školní práci. Slavnostní přijetí oceněných žáků starostou obce proběhlo 

na půdě obecního úřadu v prostorách obřadní síně. Žáci spolu s oceněním jejich kvalitní práce 

obdrželi i drobné dárky na památku pro ně tak významného okamžiku.  

     Školní rok 2012/2013 můžeme hodnotit jako rok statistického zlepšení stavu běžné každodenní 

kázně našich žáků, kdy mírně ubylo běžných drobných přestupků  

     Ve školním roce 2012/2013 škola pokračovala v integraci žáka s kombinovaným postižením a v 

zajištění péče o žákyni s tělesným handicapem.  

     Pro žáky s dyslektickými nápadnostmi škola organizovala dyslektický (12 žáků) a logopedický (8 

žáků) kroužek, který formou nápravných cvičení a aktivit pomáhal diagnostikované vady zmírňovat a 

v některých případech i částečně napravovat.  

     Škola se dlouhodobě snaží vzdělávací potíže výše zmiňovaných žáků řešit a s jejich handicapem jim 

pomáhat.  

 

 



 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů :  

Spolupráce školy se zřizovatelem :  

- v hodnoceném období školního roku 2012/2013 došlo k ustálení komunikačního prostoru mezi 

zřizovatelem a příspěvkovou organizací  

- řada záležitostí týkajících se provozu školy byla analyzována a diskutována, což zajistilo naplnění 

předpokladu pro jejich případně úspěšné řešení  

-  bohužel ani rozpočtové období roku 2013 neumožnilo p.o. zrealizovat některé koncepční představy 

ředitele školy o rozvoji školy  

Spolupráce školy a SRPDŠ :  

- dlouhodobá velmi kvalitní spolupráce se stálými členkami výboru SRPDŠ měla i v hodnoceném 

školním roce pozitivní vliv na naplňování hlavních cílů výchovně - vzdělávací práce školy a 

uskutečňování nadstandardních školních aktivit  

- vzhledem k velmi napjaté ekonomické situaci v oblasti nákupu učebních pomůcek, školních potřeb, 

učebnic, DVPP, zajištění plavecké výuky a další škola i v tomto roce mimořádně ocenila finanční dar 

sdružení, ze kterého mohla financovat výše zmiňované náklady  

- členky výboru SRPDŠ připravovaly řadu akcí nejen pro žáky školy jako např. Dětský karneval, oslavu 

Dne dětí a Dne matek, Školní ples, sběry papíru a železného odpadu a dal.  

- stejně jako v předchozím období i v tomto školním roce sdružení finančně podporovalo řadu akcí 

pořádaných školou  

- škola obdržela finanční dar od sdružení na podporu zkvalitnění podmínek pro vzdělávání ve stejné 

výši jako v předchozím období - 128 590,-Kč  

Spolupráce školy a DDM Otrokovice Sluníčko – pobočka Tlumačov :  

- obě organizace spolupracují a komunikují velmi efektivně a ve velmi přátelském duchu  

- stejně jako v letech předchozích někteří pracovníci školy zajišťovali odbornou metodickou i 

praktickou pomoc při vedení kroužků DDM  

- škola velmi úzce spolupracuje s DDM v rámci projektů (Vánoce, Velikonoce a dal.), kdy se žáci učí 

různé netradiční výtvarné techniky a postupy 

- poslední dobou se kroužky DDM orientují zejména na taneční a pohybové aktivity, o které je zájem  

      

 



 

 

     Školní rok 2012/2013 můžeme na naší škole hodnotit jako rok, kdy došlo k výraznější inovaci 

plánovaných aktivit směřujících nejen k samotnému vzdělávání, ale rovněž k rozvoji aktivit 

podpůrných.  

     Škola se výrazněji účastnila projektů a soutěží pořádaných jinými subjekty, ale zejména plánovala 

akce vlastní, které se určitě stanou nejen inspirací do dalších let.Konkrétně se jednalo o obnovení 

tradice kurzu základního lyžování, který se uskutečnil po třech letech a ukázal, že i spojení několika 

ročníků může vést k úspěchu. Žáci úspěšně zvládli výukovou část kurzu a navíc vytvořili se svými 

vyučujícími klima kamarádství, tolerance a vzájemné pomoci mezi staršími a mladšími spolužáky. 

Přidanou hodnotou této akce bylo, že pozitivně vytvořené vztahy pokračovaly i po návratu do školy.  

     V podobném duchu se nesla i úplně nová sportovní alternativita školy, kterou byl čtyřdenní 

cykloturistický kurz v Lednici. Jednalo se o akci, která svým zaměřením naprosto přesně naplňuje 

princip ŠVP „Škola zdravého životního stylu“.  

     Úspěšnost školního roku deklarujeme také zvládnutím druhé celoplošné generální zkoušky 

projektu Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání. Zkoušku jsme zvládli i v rámci 

zastaralého hw dobře a žáci 5. a 9.r. spolu se svými vyučujícími Čj, Aj a M prokázali zvládnutí 

očekávaných výstupů. 

 

Školní jídelna 

      ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov : 50-60 dětí + obslužný 

personál 6 osob. Ve stejném režimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko – 30 dětí, které 

odebírají celodenní stravu + 6 dospělých, celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje 

denně:  

85 - 90 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ  

10 – 15 obědů pro zaměstnance MŠ  

25 obědů pro zaměstnance školy  

160 – 170 obědů pro žáky školy  

30 obědů pro cizí strávníky (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci )  

Školní družina 

     Požadavek rodičů na umístění svých dětí - žáků 1. a 2.r. školy do ŠD byl i letos uspokojen a 

odpovídá reálné kapacitě ŠD ZŠ Tlumačov 30 žáků – 1 oddělení ŠD  

 



 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH TLUMAČOV ZA ROK 2013 

K 31.12.2013 má naše členská základna celkem …………. 37 členů  

ženy…………….. 12 členek  
muži…………….. 2 5 členů  

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

Výbor SDH pracoval ve složení:  Jan Šnajdr – starosta, 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. 

Členové výboru: Zdeněk Minařík st., Michal Malár, Miroslav Šedo st., Radek Šedo  

     Výbor se ke svému jednání v průběhu roku sešel 4 krát, členských schůzí bylo 23.  

     Naše zásahová jednotka má v současnosti 15 členů, v minulém roce se naše jednotka rozšířila o 2 

zdravotnice – Zuzanu Vírovou a Kláru Janskou. Velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., zástupcem 

velitele Michal Šnajdr.  

     Členové jednotky jsou pravidelně školeni dle plánu odborné přípravy, v roce 2013 bylo školení 

provedeno v rozsahu 45 hodin.  

     Rok 2013 jsme jako tradičně začali naší výroční valnou hromadou, dále jsme se zúčastnili valných 

hromad okrsku, SDH Machová a SDH Ludslavice. V lednu jsme se podíleli na likvidaci požáru skladu 

elektroniky ve Zlíně. V měsících únor a březen jsme se věnovali zejména školení členů jednotky. V 

dubnu jsme provedli dozor při soutěži v aerobiku. Naši řidiči připravili zdárně zásahová vozidla na 

STK. V květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, kde jsme se umístili na 1. místě. 

Tato soutěž se konala v Tlumačově a zúčastnila se ji i družstva mladých hasičů z našeho okrsku. S naší 

historickou Pragou RN jsme se zúčastnili oslav 100 let založení SDH Lhota. V tomto měsíci jsme 

provedli sběr železa v místním hřebčíně. V měsíci červnu jsme se organizačně podíleli na zdárném 

průběhu Dne pro rodinu pořádaném v parku u sokolovny. Zde jsme pro děti měli připraveny ukázky 

naší techniky. V rámci preventivní činnosti jsme se zúčastnili besedy v Základní škole, kde jsme děti 

seznamovali se základy protipožární bezpečnosti. V červenci naši členové při výstavě koní kropili 

výběh v hřebčíně. Navštívili jsme naše spřátelené sbory na jejich významných událostech – 100 let 

SDH Ludslavice a 120let SDH Mysločovice. V tomto měsíci jsme také s předstihem oslavili narozeniny 

velitele sboru Václava Machovského.  

 



      

 

    

     V srpnu oslavila významné životní jubileum naše dlouholetá členka Jaroslava Vojtášková. V září 

jsme se organizačně podíleli na pořádání nočního pohádkového parku u sokolovny. Navštívili jsme 

mateřské školky s ukázkou techniky a besedou s dětmi o základech protipožární prevence. Na 

hasičské zbrojnici jsme uspořádali tradiční Den otevřených dveří. Navštívili jsme naše kamarády v 

Mokré u Brna na jejich pohárové soutěži v požárním sportu. Bohužel, naše účast byla opět jen pasivní 

a věříme že v roce 2013 se zúčastní i naše soutěžní družstvo. V říjnu jsme provedli sběr kovového 

odpadu a nové členky jednotky (Zuzana Vírová a Klára Janská) se zúčastnily školení zdravotnic ve 

Zlíně. V listopadu jsme spolupracovali s KIS Tlumačov při Martinských hodech na náměstíčku a 

provedli dozor při slavnostním rozsvícení vánočního stromku a následném ohňostroji. V pohostinství 

Na křižovatce jsme uspořádali Martinskou zábavu. Naši řidiči připravili zásahovou techniku na zimní 

provoz. V prosinci jsme navštívili valné hromady SDH Mokrá, SDH Záhlinice a zahájili přípravy na naši 

výroční valnou hromadu. Na hasičské zbrojnici jsme pro naše členy udělali zabíjačku s následným 

posezením.  

    Na všech zmiňovaných akcích, brigádách, údržbě techniky a zbrojnice bylo našimi členy 

odpracováno 435 brigádnických hodin. 

Přehled výjezdů JSDH Tlumačov za rok 2013 

5.1. - požár nákladního vozidla  

9.1. - požár skladu elektroniky Zlín  

1.2. - požár kontejneru  

9.2. - požár sazí v komínovém tělese  

10.2. - požár předehřívacího stroje ve skladu kaučuku Otrokovice  

24.4. - požár výrobny zahradního nábytku Lechotice  

29.6. - odčerpání vody z asfaltové plochy po přívalovém dešti  

8.7. - požár trávy podél komunikace  

20.7. - požár odpadu  

4.8. - odstranění spadlého stromu přes vozovku  

4.8. - uvolnění odtoku kanálu  

10.11. - požár odpadu  

19.12. - pálení kabelů v kotli na tuhá paliva  

30.12. - požár komunálního odpadu  



  

 

 

ZO Svaz zahrádkářů 
 

K 31. 12. 2013 jsme měli 85 členů, přistoupili 4 členi, vystoupilo 6 členů, 1člen zemřel. 

 

Činnost pěstitelské pálenice 

     Na rok 2013 byl nejdůležitější úkol zajistit plynulý provoz pálenice, začít s modernizací provozu a 

zabezpečení personálního obsazení. Pro zahájení modernizace pálenice byly stanoveny dva hlavní 

úkoly - zajistit sací zařízení pro dovezený kvas směrem k hlavnímu kotli a zakoupit a instalovat 

zařízení na výrobu vody k ředění vyrobené plenky. Sací zařízení bylo objednáno a za pomocí skupiny 

našich členů nainstalováno. Následně bylo nutno provést menší doplňující práce našimi členy. 

Zařízení začalo sloužit v polovině srpna a bohužel už v měsíci říjnu došlo k první poruše čerpadla, 

která byla technickým servisem uznána jako výrobní vada a čerpadlo bylo vyměněno. V měsíci 

prosinci došlo k opakované závadě, která byla opět reklamována, jelikož zařízení bylo v záruční době. 

Dále bylo zakoupeno filtrační zařízení na výrobu vody pro ředění pálenky, které je naprosto funkční 

bez provozních problémů.  

     V roce 2013 bylo nutno řešit personální obsazení pálenice. Po odchodu dlouholetého páleničáře 

pana Kunčara bylo nutné zajistit školení vedoucího pálenice a 2 páleničářů v pálenici Žlutava.  

     Na zahájení pálení byl z pálenice Žlutava vyslán odborný poradce. Řízení pálenice se ujal Miroslav 

Šoltys. Za velkého úsilí všech zainteresovaných včetně technické skupiny – Jiří Špaček, Jaroslav Zezula, 

Jaromír Novák, Jaroslav Němec a Vratislav Dufek - se podařilo překonat všechny problémy a pálenice 

tak může své služby poskytovat široké veřejnosti. 

     V sezoně pěstitelského pálení 2013 bylo celkem podáno 444 přihlášek a vypáleno  6 629,55 la. 

     Pro zajištění kvality pracovní činnosti byl zakoupen počítač s tiskárnou, pan Zezula připravil 

program pro vedení účtů od pálení a ředění vyrobené pálenky vodou podle přání zákazníka. 

     Personální obsazení moštovny  bylo taktéž úplně změněno. Po dlouholeté práci v moštovně  

zanechala této činnosti paní Vlasta Jánská a po úrazu obou rukou byla donucena přestat moštovat i p. 

Milada Trlidová. Této práce se nově ujali Irena Masařová, Ludmila Řezníková, Vladimír Vrtal a Jiřina 

Vrtalová. Moštovalo se 3x týdně – pondělí, středa, pátek. V moštárně bylo odpracováno 104 hodin, 

lisem proteklo 4061 litrů moštu, což je 2x více než v roce 2012. V měsíci září přišla do moštárny celá 

mateřská škola Sluníčko i s paní ředitelkou na exkurzi. Dětem se věnovali manželé Vrtalovi, ukázali 

jim celý proces tlačení moštu, děti dokonce pomáhaly. Na závěr rády ochutnaly čerstvě vytlačený 

mošt a další den několik dětí přivedlo své rodiče a prarodiče tlačit mošt a poučovaly je o technologii 

přípravy. 



     

 

 

    Místnost před moštárnou byla zařízena jako školicí středisko pro děti i dospělé. Byly pořízeny nové 

pracovní stoly za přispění obce Tlumačov. Po celý rok byla prováděna pravidelná údržba budovy a 

zařízení.                

     Protože od severu do budovy pálenice zatékalo, byla provedena oprava střechy nad schodištěm. 

Opravu provedla místní firma Mouka, Vlček. Po odkrytí bylo, bohužel, zjištěno, že je potřeba vyměnit 

i krovy.  Protože se oprava prodražila, bylo nutné plánovanou opravu svodů dešťových vod přeložit 

do příštího roku. 

     Pravidelnou údržbu okolí pálenice – sečení trávy a ošetřování vysazených stromků, zalévání, 

postřik prováděli p. Dufek, Novák, Šoltys. Proběhla brigáda na úklid okolo pálenice před  pálením a 

moštárny na začátku moštování, na závěr moštování byla provedena oprava malby moštárny Irenou 

Masařovou.  

     Na počátku léta proběhlo setkání členů výboru a úsekových důvěrníků v okolí moštárny u 

táboráku, kde zhodnotili svoji práci.    

 27. – 30. září jsme uspořádali výstavu Ovoce, zeleniny a květin 2013. Výstava byla instalovaná na 

sokolovně. Vzorky přinesli jak členi naší organizace, tak i občané Tlumačova a naši přátelé z Machové, 

kaktusy p. Mamica z Otrokovic a část včelstva s královnou p. David Hrubý. Na výstavě se zúčastnily 

také obě mateřské školy – Klubíčko i Sluníčko a také děti ze ZŠ Tlumačov. Jejich kresby i výrobky byli 

oceňovány všemi návštěvníky výstavy.  

     V pondělí se chlapci i děvčata přišli podívat na výstavu se svými učitelkami a byli odměněni 

kreslícími potřebami a každá třída a školka dostala hru a všichni sladkosti. Bylo vidět, jak jim září oči a 

mají z odměn radost. Na odměny jsme dostali finanční příspěvek od obce Tlumačov.  

     Na výstavě byli oceněni i další vystavovatelé - nejen děti. V soutěži o jablíčko roku zvítězil p. 

Vratislav Dufek – Idaret, nejkrásnější květina - p. Růžena Stašková - Sandevila, v zelenině zvítězila 

tradičně p. Helena Němcová s paprikami. Při aranžovacích pracích nám pomohla p. Hana Brázdilová. 

 

Zapsala kronikářka obce Tlumačov 

 Sylva Němcová 

březen 2014 


