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Změny, které nás čekají v roce 2015 
 

     Po letech hubených možná přichází tučnější rok. Peněženky rodin, hlavně těch s dětmi, na tom 

budou v roce 2015 lépe. Zaplesá i srdce sportovního fanouška – v květnu budou Ostrava a Praha 

dějištěm hokejového mistrovství světa. Zlevní elektřina i benzin. Domácnosti ušetří na elektřině 

několik procent. Tři největší dodavatelé slíbili, že snížení regulované složky promítnou do konečné 

ceny pro zákazníky. Díky nízké ceně ropy na trhu bude v roce 2015 pokračovat éra nízkých cen 

benzinu a nafty na pumpách. 

 

Minimální mzda se zvyšuje na 9200 Kč 

     V roce 2015 dochází k růstu minimální mzdy o 700 Kč z 8500 na 9200 Kč měsíčně. Znamená to, že 

minimální hodinová mzda vzrostla z 50,60 Kč na 55 Kč. Cílem vládní koalice je postupně zvyšovat 

v průběhu let minimální mzdu až k 40 % průměrné mzdy. V současnosti pobírá minimální mzdu jen 

několik procent pracujících. 

 

Zdravotní a sociální pojištění a průměrná mzda 

     Základ pro výpočet nových záloh vždy najdeme ve vyhlášce MPSV, která stanoví průměrnou mzdu 

od 1. ledna 2015.  

   Tu odvozujeme od výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, který činí 25 903 Kč 

a podle přepočítacího koeficientu 1,0273. Prostým násobením tedy získáme částku 26 610,1519, 

kterou zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Pro letošní rok 2015 tedy platí průměrná mzda ve výši 

26 611 Kč. 

 

Jste na „pracáku“? Budete moci vydělat více 

     Jste uchazečem o zaměstnání? Pak místo 4250 Kč v roce 2014 si budete moci vydělat až 4600 Kč 

měsíčně. To se vztahuje i na invalidní důchodce s I. nebo II. stupněm invalidity. 

 

Více dětí = výhody 

     Daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě vzroste. Zatímco za první dítě si budete moci z daní 

odečíst i nadále 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně), na druhé dítě už 1317 Kč měsíčně (15 804 Kč 

ročně) a na třetí a každé další dítě to bude 1417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně ).  



 

 

Sleva pro pracující důchodce 

     Pracující důchodci si mohou uplatnit jak slevu na poplatníka pro rok 2014 a 2015, ale i slevu za rok 

2013, jak rozhodl Ústavní soud. Pro získání prostředků ale musí důchodci o peníze požádat 

u zaměstnavatele nebo podáním dodatečného daňového přiznání. V případě, že poplatník neuplatnil 

slevu v zaměstnaneckém poměru a dosud řádné daňové přiznání nepodal, může tak učinit 

dodatečně. Sankce za pozdní podání by v tomto případě neměly být účtovány. 

     O vrácení peněz mohou požádat i ti, kteří sice vedlejší příjmy k důchodu nemají, ale jejich penze 

přesahuje ročně částku 306 000 Kč, a ta tak podléhá dani z příjmu. 

 

Změny pro rodiny s dětmi 

     Kromě zvýšení daňového zvýhodnění čekají rodiny s dětmi ještě další příjemné změny, které 

nechají v rodinném rozpočtu více peněz.  

Porodné i na druhé dítě 

     Zavedeno je nově porodné i na druhé dítě. Porodné na první dítě stále činí 13 000 Kč, při narození 

vícerčat pak 19 500 Kč.  

     Koeficient, od kterého je ale nárok odvozen, se zvyšuje z 2,4násobku životního minima (18 504 Kč) 

na 2,7násobek životního minima rodiny (příjem rodiny ve výši 20 817 Kč).  

     Porodné na druhé dítě je zavedeno ve výši 10 000 Kč.  

 

Nová daňová sleva na školku 

     Z daňového hlediska si polepší i rodiče, kteří umisťují své dítě do zařízení péče o děti předškolního 

věku (tedy např. mateřských školek). Jeden z rodičů si může uplatnit daňovou slevu, která se bude 

odvíjet od prokazatelně vynaložených výdajů za péči v předškolním zařízení.  

     Tzv. sleva na školku je limitována hranicí výše minimální mzdy a rodiče si ji mohou uplatnit už za 

rok 2014 v daňovém přiznání nebo při zúčtování daně zaměstnavatelem, pokud doloží doklad 

o uhrazeném školkovném. Za rok 2014 je možné uplatnit slevu maximálně do výše 8500 Kč, za rok 

2015 díky růstu minimální mzdy do výše 9200 Kč.  

 

 

 



 

 

Nižší DPH na pleny a dětskou výživu 

     Nová vláda odsouhlasila také vytvoření snížené třetí sazby DPH ve výši 10 %, která se bude 

aplikovat na dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. 10% DPH platí i pro léky pro humánní 

a veterinární účely, knihy pro děti, hudebniny,  výrobky určené pro bezlepkovou dietu a také mlýnské 

výrobky, slad, škroby a jiné výrobky vymezené celní nomenklaturou, pokud splní kritéria na obsah 

lepku dle Nařízení Evropské Komise. 

 

Důchody v roce 2015  

     Pro rok 2015 proběhla automatická valorizace důchodů, nebylo nutné o ni nijak žádat.  

 

Konec polopřevodů vozidel 

     Prvním lednem 2015 končí možnost tzv. polopřevodů aut, které znamenaly nejistotu ohledně 

vlastníka vozidla. Od nového roku v Centrálním registru vozidel nemůže být auto, které původní 

majitel odhlásil, ale nový už ho nenahlásil.  

     Novinka přidělá práci i autobazarům, které budou muset vozidla přepisovat na sebe. Výjimkou 

bude situace, kdy se podaří vůz prodat do deseti dnů. Vozidla, která nebudou mít dokumentaci 

v pořádku, již nebude možné přihlásit. Pokud si tedy dobře neprověříte, od koho vůz kupujete, a zda 

je k prodeji po právní stránce dobře připravený, riskujete, že s vozem nebudete moci vůbec jezdit. 

     Novinkou je pokuta ve výši 50 000 Kč. Tu můžete dostat, pokud do 10-ti dnů řádně vozidlo 

nepřihlásíte, anebo pokud po ukončení původního vyřazení vozidla (tzv. značky v depozitu) nic 

nepodniknete. 

 

Povinné měření tepla v bytech 

     Od letošního roku by měli mít majitelé bytů v nemovitostech, kde se celkové náklady na teplo 

rozpočítávají mezi konečné spotřebitele, nainstalovány indikátory topných nákladů. Novinka si klade 

za cíl spravedlivější rozpočítávání nákladů na teplo. 

 

Zrušení poplatků za recept a u lékaře 

     Od ledna už se neplatí třicetikorunové poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách a ruší se 

regulační poplatek za pobyt v nemocnici. Zůstává tak jen poplatek ve výši 90 Kč za lékařskou a zubní 

pohotovost. 



 

Restaurace konečně bez kuřáků 

     Zákon z dílny Ministerstva zdravotnictví si klade za cíl rozšířit nekuřácké prostředí i na restaurace 

(bez výjimek) a omezit dostupnost alkoholu pro mladistvé. Platnost se navrhuje od roku 2016. 

     Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu, podle které by inspektoři mohli začít chodit 

kontrolovat přímo do bytů a domů, co lidé pálí v kotlích. Vláda dostane na stůl i koncepci, jak vyčistit 

v Česku vzduch. 

 

Vyšší mzdy ve veřejné sféře 

     Platy ve veřejné sféře se už v listopadu 2014 zvýšily o 3,5%. Ve zdravotnictví dojde od ledna 2015 

ke zvýšení mezd o 5%. Stejně tak lidé v sociálních službách dostanou od ledna další 4% navíc, 

dohromady s listopadovým zvýšením je to růst a 7,5%. 

 

Úředníci podle pravidel 

     Konečně začal platit služební zákon, na který Česko a Evropská komise čekaly 13 let. Úřednictvo se 

bude řídit jasnými pravidly pro výběr vedoucích pracovníků od postu státních tajemníků a ředitelů 

odborných sekcí až po vedoucí odborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpočet a plánované investice v roce 2015 
 

     Vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2015 schválili na únorovém zasedání zastupitelé Tlumačova. 

Obecní rozpočet počítá s částkou přes 40 milionů korun jak v příjmové, tak ve výdajové stránce. 

Hrazeny jsou z něj pravidelné výdaje, například vzdělávání, dopravní obslužnost, finance určené na 

sociální péči, ochranu životního prostředí, podporu kultury, sportu, či výkon veřejné správy. 

     Pro investice na rok 2015 je v rozpočtu vyčleněno přes 12 milionů korun. Už v prosinci roku 2014 

byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem akce „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“.  

Předmětem akce je zateplení fasády budovy OÚ, výměna oken a vstupních dveří. Tento projekt se 

realizuje za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR v rámci evropských fondů a 

Operačního programu Životního prostředí. 

     Souběžně s touto investicí proběhnou na budově OÚ rekonstrukční práce kotelny a ústředního 

topení, hromosvodu, venkovního schodiště u hlavního vstupu a bezbariérového vstupu ve dvorním 

trajektu budovy. 

     Bude opět podána žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků podél silnice I/55, žádost o dotaci na 

Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci projektů „Dětské hřiště v ulici u Trojice Tlumačov“ a 

„Rekonstrukce pomníku padlým v 1. světové válce v Tlumačově v ulici Masarykova“. 

     Do dalších plánovaných investic, které budou plně financovány z vlastních prostředků patří 

vybudování vjezdu včetně pojezdové vstupní brány ze severní strany technického areálu obce v ul. 

Zábraní a rekonstrukce chodníků kolem restaurace „U Rudolfa Purkrabího z Donína“, na kterou se 

zpracovává projektová dokumentace. Dále je těsně před dokončením projekt na rozšíření prostor 

mateřské školy v rámci komplexu budovy Základní školy Tlumačov. 

     Obes Tlumačov se bude i nadále spolupodílet na přípravě projektové dokumentace akce „Morava, 

Tlumačov – ochranná hráz“, jehož investorem je Povodí Moravy. V průběhu roku budou zpracovány 

podklady pro podání žádosti o dotaci na akci „Víceúčelový sportovní areál ul. Sportovní, Tlumačov“. 

Mezi další prioritu obce patří realizace společenského a kulturního centra, který již několik let v obci 

chybí a jeho potřeba je stále větší.  

 
 
 
 
 



 
Leden 

 

Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou 
 

     Ani déšť a nevlídné počasí neodradil koledníky, aby v sobotu 10. ledna 2015 vyrazili na Tříkrálovou 

sbírku a potěšili svým zpěvem občany a otevřeli srdce lidem, kteří chtějí pomoct potřebným. Malí 

koledníci dostali za své koledování zdarma poukaz na bruslení na Zimní stadion ve Zlíně. 

     Celková částka vybraná za Tlumačov činila 45 459,- Kč.  

 

Turnaj ve stolním tenise 
 

     Již III. ročník Turnaje ve stolním tenise se uskutečnil v sobotu 10. ledna 2015 v tlumačovské 

tělocvičně základní školy. 

     Čtyřicet osm zaregistrovaných hráčů přivítala za organizátory vedoucí KIS Tlumačov R. Nelešovská 

a hlavní rozhodčí A. Judas. Mnoho sportovních úspěchů všem popřál za Obec Tlumačov i 

místostarosta Mgr. Rajmund Huráň. 

     Letos se do turnaje přihlásilo i 5 žen, které hrály systémem každá s každou. 8 mužů – seniorů bylo 

rozděleno do dvou skupin a 35 mužů bylo rozlosováno do 7 skupin po 5 hráčích. Hrálo se na 4 stolech 

na dva vítězné sety (třetí zkráceně), takže hra měla poměrně rychlý spád. 

Jako první skončily své boje ženy, v závěsu za nimi senioři a muži bojovali až do 21 hodin. Loňské 

vítězství neobhájil P. Kutra, posunul se ale jen o místo níže. Na stupni nejvyšším ho vystřídal 

tlumačovský borec Jiří Krčma ml. Ceny na závěr mužské kategorie předával místostarosta Mgr. 

Rajmund Huráň. 

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem hráčům za účast.  

Výsledky 

 

Ženy     Muži – senioři   Muži 

1. Jana Machovská  1. Pavel Strežina  1. Jiří Krčma ml. 

2. Renata Vitásková  2. Otmar Mauler  2. Pavel Kutra 

3. Pavla Kutrová  3. Vladimír Flašar  3. Jakub Kameník 

 



 

 

 

Tlumačovská liga ve stolním tenise 2014-2015 
 

     V průběhu roku 2014se v Tlumačově pravidelně začala scházet početná skupina amatérských 

hráčů stolního tenisu, kteří této hře během krátké doby zcela propadli a založili již v průběhu roku 

2014 soutěž nazvanou „Tlumačovská liga ve stolním tenise“. 

     První ročník této dlouhodobé soutěže byl rozehrán v roce 2014 a dohrán na konci ledna 2015. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 12 hráčů, kteří se mezi sebou utkali a to dvoukolově. Celá liga byla 

velmi dramatická. Utkání byla vyrovnaná a ukázalo se, že v této hře nerozhoduje věk, ale zkušenosti a 

že je dostupná všem generacím hráčů. Velké uznání proto patří panu Jiřímu Krčmovi staršímu, který 

se při vzájemných utkáních potkal s o generaci mladšími soupeři a a nakonec v celkovém hodnocení 

obsadil krásné šesté místo a byl svou hrou i nasazením příkladem pro mnohé mladší hráče. 

     První ročník „Tlumačovské ligy ve stolním tenise“ vyhrál bez porážky a tím pádem obsadil první 

místo Jiří Krčma mladší, druhý byl Rajmund Huráň a třetí místo obsadil Jan Koželuh. 

 

Košt pálenek v Tlumačově 

 

     Poslední lednovou sobotu se v Klubu obce Zábraní uskutečnil tradiční Tlumačovský košt pálenek, 

tentokráte doplněný o košt okurek nakládaček.  
     Při zápisu se sešlo 33 vzorků pálenek a 20 vzorků okurek nejen z Tlumačova, ale i blízkého okolí. 

Degustovat přišlo 43 milovníků „vitamínu S“ (i tak se na Moravě říká pálence - slivovici) a zejména 

ženy hodnotily okurky. 

     Košt byl zahájen krátce po 14 hodině a v 18 hodin už byly známy výsledky. Nejchutnější okurky 

přinesla paní Sylva Němcová, druhé místo obsadil p. Jaroslav Machálek a třetí skončila p. Irena 

Masařová. Všichni jsou místní občané. 

     Nejlepší pálenku pro rok 2015 letos vypálila a zlatou medaili si odnesla p. Irena Masařová (170 

bodů), stříbrnou příčku obsadila p. Marie Nováková (165 bodů) a bronzová medaile putuje do Žlutavy 

k p. Volaříkové (145 bodů).  

     Večer zpestřila i menší tombola a k poslechu i zpěvu hrál na harmoniku pan Musil. 

 

Rada obce Tlumačov zřídila nové odborné komise 
 

     Rada obce na svém řádném zasedání 21. ledna 2015 rozhodla o zřízení čtyř nových odborných 

komisí a jmenovala jejich předsedy. Rada obce zřídila tyto komise jako svůj poradní a iniciativní 

orgán. 



 

 

     Od března 2015 zahájí svou činnost tyto nově schválené odborné komise: 

Komise zemědělská a životního prostředí – předsedou komise je ing. R. Talaš 

Komise stavební, dopravní a rozvoje obce – předsedkyně je paní L. Řeháková 

Komise sociální a bytová – předsedkyní je Mgr. E. Janálová 

Komise školská, mládeže a sportu – předsedou je Mgr. A. Kouřil 

 

Akce ve Sluníčku 
 

     V měsíci lednu nabízel DDM Sluníčko, středisko Tlumačov v prostorách zrcadlové místnosti a herny 

„Předporodní kurz pro těhotné ženy“. Porodní asistentka Bc.Lenka Horáková předala nastávajícím 

maminkám cenné rady a zkušenosti, které jim pomohou připravit se na odjezd do porodnice, 

usnadnit průběh porodu, kojení, šestinedělí a péči o narozené děťátko. 

     Kurz nabízel nejen teoretické rady a informace, ale mnoho činností a cvičení si mohly budoucí 

maminky spolu se svými partnery vyzkoušet.  

     Další novinkou pro tvořivé byly 2 kurzy pletení z papírových ruliček. Pod vedením zručné lektorky 

Dany Vašíčkové z Tlumačova, se podařilo účastníkům kurzů uplést v první části věneček a ve druhé 

košík. Hotovému výrobku předcházely praktické informace, jak a z čeho se vyrábí papírové ruličky – 

jejich namotávání a barvení. Dále jaké se používají laky na závěrečnou fixaci výrobku. Každý si 

vyzkoušel připravit několik papírových ruliček, aby si je pro další tvoření mohl namotat sám. Pak už 

následovalo samotné pletení. Díky trpělivosti lektorky a šikovnosti účastníků se všem dílo vydařilo a 

vlastnoručně vyrobené věnečky a košíčky budou zdobit mnoho domácností. 

 

 

Počasí v lednu 
 

     Nový rok 2015 začal celkem nevlídně, ráno -4°, přes den namrzající déšť a -2°. Další dny se trochu 

oteplilo, denní teploty nad nulou a občasné sněžení, ale sníh nezůstává.  6. ledna večer teplota -12°, 

další dny denní i noční teploty mírně pod bodem mrazu, polojasno. Od 10. ledna výrazné oteplení až 

na 13°, oblačno, až do 24. ledna stejné počasí. 24. ledna napadlo do rána 15 cm sněhu a sněžilo i další 

den. Další dny připadlo ještě 5 cm sněhu, teplota mírně pod nulou. Na konci ledna se teplota mírně 

zvýšila, přes den +2°, ale každý den mírné sněžení, ale už přes den sníh i taje. 

 



 

 
Únor 

 

Reprezentační ples obce Tlumačov 
 

     V sobotu 7. února se konal v prostorách Otrokovické Besedy „Reprezentační ples Obce Tlumačov“. 

Ples byl zahájen ve 20 hodin starostou obce Petrem Horkou a vedoucí Kulturního a informačního 

střediska Renátou Nelešovskou. 

     V programu plesu byly tři kulturní vystoupení. Jako první zatančily všem přítomným tanečnice ze 

skupiny Anifé působící při Otrokoviceké Besedě. Jejich vystoupení bylo velmi působivé a sklidilo velký 

potlesk. O zpestření programu se postaral i pan Martin Směřička imitováním známých osobností 

z politické i kulturní sféry a svým hudebním vystoupením nás utvrdil v tom, že hvězda krále 

rockenrollu Elvise Presleyho nikdy nezhasne. Starší generace si při jeho nezapomenutelných hitech 

zavzpomínala na své mládí. 

     K tanci i poslechu hrála kroměřížská skupina Milenium, o občerstvení se postarala chropyňská 

firma. 

     Všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům patří poděkování za věcné dary do 

soutěže a ceny a do tomboly. 

 

Rozšíření mateřské školy 
 

     V únoru letošního roku provedla Mateřská škola Tlumačov v návaznosti na projekčně připravované 

rozšíření mateřské školy neformální zápis do školního roku 2015/2016. Toto šetření bylo provedeno 

hlavně proto, aby se potvrdila nutnost a potřebnost rozšíření prostor MŠ. 

Oznámení ředitelky školky o výsledcích neformálního zápisu  

    V době od 2. do 16. 2. 2015 proběhl v MŠ Tlumačov neformální zápis dětí pro školní rok 

2015/2016. 

Zjištěné výsledky : 

21 dětí (se zúčastnilo neformálního zápisu a také dotazníkového šetření v roce 2014) 

 

 



 

 

16 dětí (se zúčastnilo neformálního zápisu, ale do dotazníkového šetření v roce 2014 se nezapojilo) 

3 děti (nebyly u neformálního zápisu, ale zájem o MŠ projevily v dotazníkovém šetření v roce 2014) 

Celkem 40 dětí by se mělo účastnit dubnového zápisu do MŠ na školní rok 2015/2016. 

Věkové složení dětí: 

Rok narození 2011 - 5 dětí 

Rok narození 2011 - 6 dětí 

Rok narození 2012 - 21 dětí 

Rok narození 2013 - 8 dětí 

 

Závěr 

     Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2015/2016 bude ve stávající MŠ Tlumačov k dispozici jen 14 

volných míst (v letošním školním roce je 14 předškoláků), počet nepřijatých dětí by byl 26. Z tohoto 

počtu by bylo možné umístit 18 dětí do nově zřízené MŠ (kapacita je určena v projektové 

dokumentaci) a 8 dětí nejmladších by se do mateřské školy nedostalo. 

     V současné době je ze strany obecního úřadu připravena projektová dokumentace na tuto 

investiční akci. Zpracovaná projektová dokumentace je projednána se všemi dotčenými statutárními 

zástupci organizací, kterých se rozšíření výukových ploch MŠ dotkne. Z podstaty připravované 

investiční akce je jasné, že hledání prostoru pro rozšíření nebylo jednoduché a všichni zúčastnění 

museli přistoupit na kompromis. 

 

Obřad vítání občánků 
 

     V souvislosti s přijetím zákona o základních registrech se stává, že občas unikne včasná registrace 

nově narozených dětí. 

     Obec Tlumačov chce i nadále vítat novorozence mezi občany obce a zachovat tak tradici obřadu 

„Vítání občánků“. 

     S ohledem na ochranu osobních údajů se však musí změnit způsob organizace této akce. K tomu, 

aby se mohl obřad vítání občánků uskutečnit, je nutný aktivní přístup ze strany rodičů. Zde je také 

nutné vyplnit přihlášku a sdělit potřebné údaje. 

    



 

 

  Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 

pobytem na území obce Tlumačov. Obřad se koná přibližně 4x do roka v předem neurčených 

termínech, dle počtu narozených dětí. 

Nejčastější jména používaná v Tlumačově: 

Muži       Ženy      

1. Jiří  - 79 jmen  1.   Marie  - 83 jmen 

2. Petr  - 68 jmen  2.   Jana  - 49 jmen 

3. Miroslav - 67 jmen  3.  Ludmila  - 36 jmen 

 

 

Zápis předškoláků do 1. třídy 
 

     V úterý 3. února 2015 se na naší škole v odpoledních hodinách uskutečnil zápis předškoláků do 1. 

třídy pro školní rok 2015/2016. 

     Všechny děti u zápisu prokázaly, že již umí a znají spoustu věcí, jako například správně držet tužku,  

vyslovit všechny hlásky nebo se orientovat v základních geometrických tvarech. Ze svého prvního 

velkého dne si děti odnesly i několik drobností na památku. 

 

Počasí v únoru 
 

     Od začátku února noční teploty mírně pod bodem mrazu, přes den mírně nad nulou, polojasno, 

sníh z ledna se pořád drží, i když přes den trochu taje. 9. února připadlo 10 cm nového sněhu, ale 

hned od druhého dne začalo tát, protože denní i noční teploty nad nulou. Další dny přes den skoro 

jasno, sluníčko, teploty od +4°do +10°, od 24. února oblačno s mírným deštěm, stále nad nulou. Zima 

je už asi definitivně za námi. 

 

 

 

 

 



 

 

Březen 

 

Úspora energie budovy Obecního úřadu Tlumačov  
 

     V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 a vydané rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR probíhá v 

termínu od 16. 3. 2015 do 29. 5. 2015 realizace stavby „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ 

spočívající ve výměně oken, dveří a zateplení budovy obecního úřadu.  

     Souběžně s dotovanou částí stavby probíhají rekonstrukce na práci v kotelně a ústředním topení, 

hromosvodu, vstupním schodišti u hlavního vstupu a dále ve dvorní části budovy na schodišti pro 

imobilní občany. 

 

Přednáška cestovatele Jiřího Sladkého  
 

     V úterý dne 24. března 2015 se v Kulturním a informačním středisku Tlumačov uskutečnila 

přednáška cestovatele Jiřího Sladkého na téma „NEZNÁMÁ ÍRÁNSKÁ POUŠŤ“. 

     Promítáním z expedičního putování přes dvě pouště východního Íránu jsme se věnovali jejich 

přírodní tváři, ale i obyvatelům, etnografickým poznatkům a málo známým archeologickým objevům. 

Pan Sladký nás zavedl na neprobádaná místa, z nichž máme dosud jen minimálně zpráv. Mnohá 

témata možná u nás ještě nebyla prezentována – nejžhavější poušť světa a její roztodivná příroda, 

královské sídlo z doby bronzové, návštěva liliputů. 

 

Noc s Andersenem 
 

     Z pátku 27. března na sobotu 28. března 2015 prožilo osm dětí noc v knihovně. Připojili se tak k 

celostátní akci knihoven „Noc s Andersenem“.  

     Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj o zájem dětí a dětské 

čtenářství s konkurencí populárnějších médií. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě 

příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly - bezduché vysedání před televizní obrazovkou 

a hraní různých her na počítači. V seznamu knihoven ani letos nechyběla ta naše – tlumačovská.  

 



 

 

     Po ubytování čekala na děti pohádková soutěž. Rozdělily se do dvou skupin a odpovídaly na otázky 

spojené s pohádkovým tématem. V 18 hod. vedoucí kroužku „Vlakový modelář“ při DDM Sluníčko, 

pracoviště Tlumačov, pan Pavel Baďura otevřel pro děti svět vláčků a mašinek. Projel s nimi všechny 

vlakové stanice s různými typy vagonků. Za ochotu a svůj čas věnovaný dětem mu patří velké 

poděkování. Nesměly chybět ani oblíbené výrobky. Tentokrát děti vyráběly akvária z krabic od bot a 

velikonoční slepičky. Po výrobcích dětem vyhládlo a pustily se s chutí do nachystané večeře. Každý si 

pochutnal na tom co má rád, ať už to byl chleba s paštikou, sýrem či salámem. U promítané pohádky 

si smlsly na zmrzlině. Když se blížilo k jedenácté večerní hodině, byl už každý unavený a těšil se na 

usínání ve spacáku. Natažený budík na sedm hodin ráno nemusel ani zvonit a děti se samy budily už 

kolem šesté hodiny. To už měly nachystané na snídani buchty a koláčky od maminek. Nejvíc chutnal 

koláč od maminky Žanetky Ševčíkové. Po snídani si zahrály hry a mezitím si pro děti chodily už jejich 

maminky. 

 

Počasí v březnu 
 

     Od začátku měsíce oblačno, občas déšť, teploty kolem +7°, od 10. března noční teploty kolem nuly 

i mírně pod nulou, denní teploty až 12°a sluníčko, jen občas oblačno. Od 20. března střídavě 

slunečno, teploty až do 16°, posledních pár dnů se mírně ochladilo, oblačno s dešťovými přeháňkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
Duben 

 

11. ročník soutěže v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“ 
 

     V sobotu 11. dubna 2015 se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích na Štěrkovišti již 11. ročník 

soutěže skupinových choreografií „O pohár starosty obce Tlumačov“.  

     Soutěž zahájil starosta obce Tlumačov Petr Horka a místostarosta Otrokovic Mgr. Jiří Veselý. 

V letošním ročníku opět zasedli do poroty odborníci z profesionálního oboru. Slovní hodnocení po 

skončení každé skladby a cenné rady soutěžícím a trenérům předávali Mgr. David Holzer – mistr světa 

v aerobiku a Hanka Kynychová – cvičitelka aerobiku a autorka charitativního projektu „Hejbejte se“. 

     Soutěže se zúčastnilo 23 klubů z celé Moravy a k vidění bylo 64 soutěžních sestav ve čtyřech 

věkových kategoriích. Soutěže se zúčastnilo kolem 800 soutěžících a podpořit je přišlo přes 600 

diváků, kteří stejně jako každým rokem vytvořili skvělou atmosféru. 

Celým dnem soutěžící i diváky provázel skvělý moderátor Ziggy Horváth a hudba byla řízena 

zvukařem panem Vítkem. Vše proběhlo bez sebemenších problémů. Jako VIP host byla chlapecká 

pěvecká skupina New Element z Prahy. 

     Velké poděkování patří především hlavnímu pořadateli Obci Tlumačov, která se podílela na akci 

finančně a díky tomu získaly vítězné týmy krásné poháry a medaile. Dále všem sponzorům, Městské a 

Státní polici Otrokovice, která se podílela společně s tlumačovskými hasiči na hladkém průběhu 

dopravy a samozřejmě i zdravotnicím, které vše zvládly na jedničku. 

     Porota byla nadšená z výkonů dětí a ohodnotila narůstající kvalitu připravených sestav. 

A jak to vše dopadlo? 

Kategorie do 7 let – DDM Sluníčko Otrokovice - Aerobik team Tlumačov – Sněhová říše – 2. místo 

Kategorie 8 – 10 let - DDM Sluníčko Otrokovice - Aerobik team Tlumačov - 101 dalmatinů – 1. místo 

Kategorie 14 a více let - DDM Sluníčko Otrokovice - Aerobik team Tlumačov – Avatar – 3. místo 

 



 

 

Renovace pružinových houpaček na dětském hřišti v ul. Sokolská 
 

     V návaznosti na alokované finanční prostředky ve schváleném rozpočtu obce Tlumačov pro rok 

2015 byla provedena  v termínu od 15.4.2015 do 15.5.2015 renovace pružinových houpaček 

společností Eurogame, s.r.o. Zlín. 

     Tyto herní prvky byly pracovníky společnosti Eurogame, s.r.o. Zlín demontovány a odvezeny do 

sídla firmy k provedení renovace jednotlivých částí spočívající ve výměně a nahrazení stávající 

překližky za plastový materiál HDPE – Playtec a provedení nové povrchové úpravy kovových částí 

herních prvků (pružiny - komaxit, úchyty, talíř, šrouby, atd. - zinkování). Následně byly renovované 

pružinové houpačky instalovány zpět na dětské hřiště v ul. Sokolská. 

 

Návštěva z Ďanové v naší obci 
 

     Ve středu 15. dubna 2015 v dopoledních hodinách jsme přivítali milou návštěvu z partnerské obce 

Ďanová ze Slovenska. 

     Přátele ze Slovenska, v čele se starostou obce Ing. Miroslavem Ďanovským, přivítal na radnici 

starosta Tlumačova Petr Horka. Hlavním důvodem návštěvy bylo pozvání od hasičů z Ďanové na 

oslavy vzniku jejich sboru. Bohužel se termín oslav kryje s termínem oslav SDH v naší obci 

(11.7.2015), proto zástupci hasičů, p. Otto Šnajdr a p. Jan Šnajdr, za pozvání poděkovali, ale osobní 

účast museli odmítnout. 

      Po přijetí na radnici se celá skupina vydala na krátkou procházku Tlumačovem. V jejím průběhu 

navštívili naši hasičskou zbrojnici s ukázkou techniky. Při přátelském rozhovoru v Kulturním a 

informačním středisku, kde se ke všem zúčastněným přidal i místostarosta obce Mgr. Rajmund 

Huráň, byla prodiskutována otázka další spolupráce, hovořilo se o běžném životě v obou obcích a 

plánech vedení obce do stávajícího volebního období. 

Krátce po 15 hodině jsme se s přáteli rozloučili, poděkovali za návštěvu a popřáli jim šťastný návrat 

do Ďanové. 

 

Den Země na naší škole 
 

     Ve čtvrtek 12. dubna 2015 se i naše škola připojila k oslavám Dne Země, kdy si všichni 

připomínáme důležitost ochrany životního prostředí. 

     Žáci byli rozděleni podle věkových kategorií do čtyř skupin.  



 

 

     První skupina, žáci 1. – 3. ročníku šla na vycházku k přírodní památce Tlumačovská tůňka, dále 

podél Mojeny až k hrázce a pak na fotbalové hřiště, kde si děti mohly zasportovat, občerstvit se nebo 

si odpočinout. 

      Druhá skupina, žáci 4. a 5. třídy, sbírali odpadky na trase od základní školy směrem k Mateřské 

školce Klubíčko u Trojice. Odpadky vytřídili do odpovídajících kontejnerů a pak dále pokračovali také 

na fotbalové hřiště. 

     6. a 7. třída čistila přírodu od odpadků tentokrát v místní části Tlumačov – Hrabůvka. Pro 

představu  - naplnili 36 šedesátilitrových pytlů odpadem všeho druhu. Pak následoval přesun také na 

fotbalové hřiště, kde žáci plnili úkoly s tematikou životního prostředí. 

     Nejstarší žáci z 8. a 9. třídy byli zapojeni do projektu „Kurovický lom jako nástroj regionálního 

vzdělávání a osvěty“. Zde měli možnost pozorovat a dozvědět se informace o chráněných druzích 

obojživelníků a rostlin a pokochat se krásou zdejší přírody a také svými úklidovými aktivitami 

v prostoru lomu nemalou měrou přispěli k ochraně přírody. Odměnou jim za to bylo opékání 

špekáčků. 

 

Výlet mateřské školy do Starého Města 

 
     Také Mateřská škola Tlumačov připravila v rámci oslav Dne Země pro děti polodenní výlet do 

Starého Města do areálu bývalého Kovosteelu. Děti zde sbíraly odpadky a třídily je do barevných 

kontejnerů. Jelikož tuto disciplínu mají již natrénovanou z mateřské školky, nedělalo jim to žádné 

potíže. Po dopolední akci, kterou doprovázela spousta her zaměřených na ochranu životního 

prostřední, se děti autobusem vrátily domů. Akce Den Země byla velmi vydařená a dětem se velmi 

líbila. 

 

Požár připravil majitele o střechu nad hlavou 
 

     Sedm jednotek hasičů zasahovalo v nočních hodinách v sobotu 25. dubna u požáru rodinního 

domu v Tlumačově. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. 

     Ve 23.39 hodin byl vyhlášen požární poplach jednotce profesionálních hasičů stanice Otrokovice a 

současně i jednotkám dobrovolných hasičů obcí Tlumačov a Kvasice. Do osmi minut od vyhlášení 

poplachu byli na místě profesionálové z Otrokovic. Už při příjezdu bylo vidět plameny šlehající 

z průjezdu domu. Požár zasáhl celý průjezd, jeho dřevěný strop a osobní vozidlo, které v něm bylo 

zaparkováno. Za několik minut došlo k rychlému rozšíření plamenů do půdního prostoru se senem a 

dřevěných konstrukcí střechy. Hrozilo také bezprostřední rozšíření požáru na sousední dům. 



     

 

 Vzhledem k rozsahu a intenzitě požáru byly na místo povolány další jednotky dobrovolných hasičů 

z Otrokovic, Hulína, Kurovic a profesionálních hasičů z Kroměříže a na místo vyjel i velící důstojník ze 

Zlína. Celkem bylo nasazeno osm cisternových vozidel. Z důvodu zvýšené spotřeby vody byla technika 

doplňována z místního hydrantu kyvadlovou dopravou. 

     Asi po půl hodině dostali hasiči požár pod kontrolu a zabránili jeho rozšíření do interiéru domu a 

na sousední objekt. S využitím výškové techniky provedli rozebrání zasažené střechy a dohašení  

ložisek hoření v půdním prostoru. V 01.41 hodin byl požár zlikvidován. 

     2 senioři, kteří v domku bydleli, vyvázli bez zranění. Hasiči jim poskytli posttraumatickou pomoc a 

přítomným zástupcem obce jim bylo poskytnuto náhradní ubytování. 

     Do rána zůstala na místě už jen jednotka místních dobrovolných hasičů, která prováděla dohlídku 

nad požářištěm. 

 

Den Salvátora 
 

     Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se vydali žáci 4. až 9. ročníku do Otrokovic na Štěrkoviště na akci zvanou 

Den Salvátora. Jednalo se o akci, kde policisté, zdravotníci i hasiči předvedli, v čem spočívá jejich 

práce. Na začátku žáci viděli vyprošťování zraněného z nabouraného auta a následně pak zásah 

záchranky. Byli také svědky ukázky práce jízdní policie, výcviku policejních psů nebo zásahu při 

záchraně tonoucího. Akce byla pojata i jako turistická - obě cesty absolvovali pěšky. 

 

Počasí v dubnu 

 
     První dubnový den opravdové aprílové počasí, déšť se sněhem se střídá se sluníčkem a s kroupami, 

teplota jen do +5° a stejné to bylo i pár dalších dnů, včetně Velikonoc. Od 9. dubna se oteplilo, 

ukázalo se i sluníčko a teploty vystoupaly až na 17°, 15. dubna dokonce na 23°. 18. dubna se opět 

vrátila na jeden den zima, přes den sněžení, teplota jen mírně nad nulou. Další dny už teploty jarní, už 

i ráno nad nulou, přes den až 23°a polojasno až jasno. Poslední dva dubnové dny se ochladilo a 

trochu i pršelo, teplota do 14°. 

 

 

 

 



 

 
Květen 

 

Stavění májky  
 

     Od soboty 2. května odpoledne zdobí opět náměstí Komenského tradiční májka. Tlumačovští se 

jako každým rokem sešli na stavění májky v hojném počtu, k tomu přálo i počasí, i když se vyčasilo až 

odpoledne. Pro přítomné bylo připravené občerstvení v podobě piva a vína a k jídlu si mohl každý 

opéct špekáček. 

      

 

Rekonstrukce družiny na mateřskou školu 
 

     Dne 6. 5. 2015 navštívili členové komise sociální a bytové prostory ZŠ Tlumačov z důvodu 

plánované rekonstrukce družiny, která bude přebudována na třetí třídu MŠ. Tento projekt komisi 

velmi zajímal, a proto vypravili na exkurzi daných prostor. 

     Komise se setkala s velmi vstřícným přístupem vedení ZŠ a MŠ. Tudíž by členové komise chtěli 

touto cestou poděkovat panu řediteli Mgr. Robertu Podlasovi a paní ředitelce MŠ Haně Janoštíkové 

za ochotu, se kterou předvedli prostory ZŠ, MŠ a DDM. Informovali, jak se s danou situací vypořádali. 

Seznámili členy s plány rekonstrukce a s obtížemi, které provázely hledání vhodných prostor pro 

novou třídu MŠ. Vedení  ZŠ patří velké díky za to, jak se k danému problému postavili a vyřešili ho. 

  

Konec 2. světové války – trochu z historie 
 

     Letos slavíme 70. výročí konce 2. světové války, a proto si připomeňme nejdůležitější okamžiky 

z osvobození Tlumačova z května roku 1945…  

…Poslední německé jednotky opustily Tlumačov o půlnoci na den 6. května1945. 

     Ráno 6. května 1945 (neděle). Po dlouhotrvajících deštích vychází slunce. Naše obec je opět 

svobodná, jako již velká část naší republiky. 

 

 



 

     Ráno před šestou hodinou vypravily se dvě skupiny občanů naproti rumunským vojákům, kteří byli 

v bojové linii mezi Otrokovickou Hrabůvkou, Skalkou a Moravou. Po obou skupinách bylo stříleno. 

Dodatečně se vysvětlilo, že postupující rumunské vojsko předpokládalo, že je to nová léčka 

ustupujících Němců. Žádná skupina se však nedala odradit a neohroženě prošla až k rumunským 

vysunutým hlídkám, kterým vysvětlili, že Tlumačov je již od Němců vyklizen. Nebylo jim uvěřeno a 

byly vyslány hlídky. Teprve po návratu výzvědné hlídky a přesvědčení vydali se vojáci na pochod od 

naší obce. Mezi tím odvážní občané naší obce s nasazením života odstraňovali miny, kterými byla 

zaminována cesta do Otrokovic. 

     Na dolním konci u hřebčince se zatím shromáždilo velké množství občanů, kteří s hudbou a 

národními a sovětskými prapory očekávali osvobozeneckou armádu. První rumunští vojáci přišli do 

Tlumačova v 8. hodin. Byly to pěší oddíly zablácení a unavení, protože byli v bojovém postavení před 

obsazením naší obce. S velikým nadšením a opravdovou radostí vítali a objímali občané Tlumačova 

tyto frontové bojovníky. Děvčata obdarovala vojáky květinami, koláči a také vínem. Velitele tohoto 

frontového úseku, který zakrátko přijel autem, chtěli lidé nosit na ramenou, ale ten to nedovolil. Byl 

to opravdu slavnostní pochod Tlumačovem. Každý, kdo mohl, se toho zúčastnil. Jenom malé děti a 

stařenky byly v tyto hodiny doma. Všichni jásali a měli velkou radost, zvláště když velitel oddílu 

prohlásil, že toho dne v 9 hodin měl být zahájen útok na Tlumačov za podpory dělostřelectva Rudé 

Armády. Rumunští důstojníci a komisař R. A. byli na obecním úřadě uctěni slovanským způsobem – 

chlebem a solí. Teprve potom byli pohoštěni dobrými koláči a vínem.  

Dne 6. 5. 1945 národní výbor nařizuje z příkazu R. A. toto: 

1. Veškeré zbraně a střelivo musí být odevzdány dnes na obecní strážnici 

2. Pod trestem je zakázáno jakékoliv shromažďování obyvatel  

3. Pobyt na ulici je od 20. do 6. hodiny ranní zakázán 

4. Veškerá usnesení a nařízení prozatímního N. V. musí být splněna v zájmu bezpečnosti jednotlivců a  

celku         

5. Osobní spory nesmí se jednotlivě vyřizovat pod přísným trestem 

6. Kdo bude přistižen nebo mu bude dokázáno, že odcizil nebo poškodil cizí majetek, bude postaven 

před vojenský soud 

7. Dnešním dnem se uzavírají hostince až do odvolání 

 

Dne 7. 5. 1945 vyšlo nařízení R. A.: 

 

 

 



 

Veškeré sečné a bodné zbraně okamžitě odevzdat. Neuposlechnutí se trestá smrtí. 

Majitelé pozemků jsou povinni prohledat své pozemky a usedlosti a nalezené zbraně a munici 

odevzdat na obecní úřad. Nevybuchlé střely a miny označit praporky. 

Všichni cizí příslušníci – vojáci a civilisté - se musí ihned hlásit na strážnici. 

Obyvatelé, kteří z národního citu zachránili a uschovali národní a veřejný majetek, se tímto žádají, 

aby jej odevzdali národnímu výboru. Neuposlechnutí bude přísně potrestáno. 

Letní čas se tímto dnem ruší a vracíme se k normálnímu středoevropskému času. 

Národní výbor oznamuje, že dnes večer v 18. hodin bude konána oslava k získání samostatnosti a to u 

Pomníku padlých. Občané se žádají, aby vyzdobili své domy prapory a květinami. 

Částečná mobilizace. Mužstvo v záloze narozené 1910 a mladší dostaví se 21. května do Zlína. 

Z příkazu R. A. jsou povinni všichni zemědělci odevzdat ještě dnes pokud možno největší množství 

obilí, i kdyby mělo být odevzdáno ze samozásobitelských dávek. V případě nesplnění této povinnosti 

budou provedeny přísné prohlídky vojáky R. A. 

Tolik úřední vyhlášky v prvních dnech samostatnosti.    

 

Český den boje proti rakovině 
 

     Ve středu 13. května proběhl v Tlumačově  v souvislosti se sbírkou organizovanou Ligou proti 

rakovině prodej „Žlutých kytiček“. 

     Výtěžek za prodané kytičky bude věnován na pomoc pacientům s onkologickým onemocněním 

reprodukčních orgánů. Prodej proběhl v obci dopoledne pod vedením paní vychovatelky Lotky 

Ševelové a ve škole pod vedením Mgr. Šárky Matulíkové. Cena za jednu kytičku byla 20 Kč, přispět se 

ale mohlo i částkou vyšší. 

     Žáci 9. třídy prodávali žluté kytičky – symboly této akce. Obcházeli občany Tlumačova a také firmy, 

které v Tlumačově sídlí. Výtěžek, který činil 5 181 Kč, byl odeslán agentuře Arcadia Praha. Ta předala 

výtěžek na místa, kde pomůže. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli. 

 

1. ročník moped rallye Tlumačov    
 

     Nový tlumačovský spolek Moped team Tlumačov uspořádal v sobotu 23. května 2015 závod 

mopedů, který je součástí seriálu závodů Hrací Karty Moped Cap. Celý seriál čítá osm závodů na 

Moravě a právě Tlumačovská moped rallye se stala prvním zahajovacím závodem. 



      

 

     Závodní trať byla připravena na nové komunikaci za bývalým zemědělským družstvem směrem na 

Skály.     

     V sobotu se od brzkých ranních hodin do zázemí závodu sjížděli závodníci se svými vyladěnými 

stroji. Před stratem závodu začali přicházet diváci a fanoušci plni očekávání, jak všechno dopadne. 

     Závodilo se ve dvou kategoriích na mopedech Stadion. První kategorie ORIGINÁL (moped bez 

úprav) byla zastoupena 45 závodníky. Druhá kategorie SPECIÁL (úpravy mopedů dle pravidel Moped 

Cup) byla zastoupena 11 závodníky. Samotný závod byl v našem regionu nevšední podívanou, kde 

nechybělo napětí a adrenalin. Na závody se přišla podívat spousta diváků, které neodradila ani 

nepřízeň počasí. Značně se ochladilo a foukal studený silný vítr, ale i přesto se tato premiérová 

událost v obci Tlumačov velmi vydařila. 

     Spolek Moped team Tlumačov poděkoval obci Tlumačov a sponzorům za podporu. 

     Věříme, že se tento závod stane v Tlumačově tradiční a oblíbenou kulturně společenskou akcí  i 

v dalších ročnících. 

 

Dětská policie  
 

     V pondělí 25. května 2015 proběhl v obci Tlumačov osmý ročník projektu Dětská policie, kterým se 

město Otrokovice snaží přispívat k naplnění cílů Národní strategie BESIP 2011-2020 a současně i 

dílčích cílů Strategie BESIP Zlínského kraje. Významem akce je dohled na plynulostí a bezpečností 

silničního provozu a dětem má zprostředkovat základní poznatky o povinnostech řidičů motorových i 

nemotorových dopravních prostředků. Policejní záštitu převzala PČR, OO Otrokovice a malými 

policisty se staly děti z 5. ročníku ZŠ Tlumačov. 

     Po příjezdu na stanoviště (odstavná plocha na výjezdu z obce směrem na Hulín) byly děti 

obeznámeny s tím, jakým způsobem silniční kontrola probíhá, jaké úkony je třeba učinit, a s velkým 

nasazením se pustily do práce. Bez ostychu byly schopny navázat kontakt s řidičem, vyžádat si 

doklady a provést kontrolu vnějšího technického stavu vozidla, příp. povinné výbavy. Každou dílčí 

kontrolu ukončil příslušník policie provedením dechové zkoušky. Děti měly za úkol všímat si 

dodržování povinnosti celodenního svícení a používání bezpečnostních pásů.  

     V tento den se policejní hlídky nesetkaly se závažnějším porušením předpisů a nebyla udělena 

žádná pokuta. Několik řidičů bylo pouze pokáráno za nevyhovující technický stav, nedostatečné 

osvětlení vozidla nebo neúplnou povinnou výbavu. Celkem bylo zkontrolováno 15 vozidel (z toho 

několik kamionů) a jeden motocykl. Všichni řidiči si opět jako odměnu, příp. výstrahu, odvezli malou 

pozornost věnovanou sponzory akce.  

 



 

 

Kácení májky 
 

     V sobotu 30. května 2015 jsme se opět sešli na náměstí Komenského na Kácení májky. Bohužel nás 

opět, stejně jako vloni, někdo předběhl a neznámí vandalové májku uřezali. Tentokrát s sebou vzali 

obecní vlajku, ale o výkupné se nikdo nepřihlásil. 

     Přesto, že vlastně nebylo co kácet (na znamení smutku byla na torzo májky připevněna černá 

vlajka), jsme se sešli i přes nepřízeň počasí (přesně v 16 hodin, kdy akce začínala, nás stihla silná 

bouřka s deštěm) opět v hojném počtu, protože stavění i kácení májky je v Tlumačově už mnoho let 

tradicí.  

     Pro děti bylo připraveno několik soutěží, jako např. slalomová jízda na odrážedlech, koloběžkách či 

kolech, dále stavěly z kostek a zkoušely házet koulí. Poslední jmenovaná soutěž byla vyhlášena i pro 

dospělé ve třech kategoriích – ženy, muži a senioři. 

     V ženách se na prvním místě umístila Lada Mouková, v mužích Jiří Mouka ml. a v seniorech Mojmír 

Němec. 

 

Počasí v květnu 
 

     První květnové dny počasí docela chladné se slabými dešťovými přeháňkami (letos celé jaro velké 

sucho) a teplotami max. do 14°. 5. května sluníčko, teplota 25°, aby nám příroda ukázala, že to umí, 

ale další dny znovu pod mrakem, denní maxima do 19°. Od 10. května se na pár dnů ukázalo sluníčko 

a teploty vystoupaly až na 25°, pak trochu konečně popršelo. 18. května ráno teplota jen 4°, další dny 

polojasno, teploty max. do 18°, ale pořád bez deště. 30. května přišla bouřka konečně s pořádným 

deštěm, poslední květnový den sluníčko, ale jen 20°. 

 

 

 

 

 

      

 



 
 
Červen 

 

Nově otevřená restaurace v Tlumačově 
 

     10. června 2015 byla po několika letech znovu otevřena zrekonstruovaná restaurace – bývalá 

Restaurace u Rudolfa Purkrabího z Donína – nyní s názvem „Schodky“. 

     Restaurace prošla totální rekonstrukcí, provozovatelem je firma ZEMET spol. s r.o., Tečovice . 

     Do 16. století se jednalo o tvrz – opevněné sídlo místního feudála. Dalším majitelem byla změněna 

v panský dům, resp. obytnou tvrz či renesanční zámeček s věží, orientovaný k cestě a spojený 

s osobou Rudolfa Purkrabího z Donína, který zde žil. 

     Už v polovině 17. století zde byl otevřen první hostinec, který předurčil další směr využívání této 

zajímavé stavby. 

     Mnozí tlumačovští žáci si dodnes můžou pamatovat, jak do budovy v 70. letech chodili do školní 

jídelny na oběd. 

     V dalších obdobích spadla nemovitost do soukromých rukou různých majitelů Ve většině případů i 

nadále sloužila jako místní hospoda, restaurace nebo hostinec s různými názvy. Místními i přesto 

často označována jako „ Na Schodcích“ nebo zkráceně „ Schodky“. 

     V roce 2014-2015 proběhla poslední velká a zásadní rekonstrukce, díky níž vznikla nová stylová 

restaurace, která zachovává atmosféru této stavby a umožní nám vychutnat si každodenní i sváteční 

události s dobrým pitím, jídlem připravovaným z regionálních čerstvých surovin a v pěkném 

prostředí. 

     Za příznivého počasí je k dispozici venkovní zahrádka s kapacitou až 70 míst. Podávají se na ní 

veškerá jídla i nápoje a je otevřena každý den od 15:00 hodin. Na zahrádce se mohou bez obav 

zaparkovat svá kola či nechat děti zaskákat na bezpečné trampolíně v dětském koutku. 

 

Odpoledne pro celou rodinu 
 

     V sobotu 13. června 2015 ožil tlumačovský park dětským smíchem, skladbami známé dechové 

hudby „Boršičanka A. K.“ a retro i novými hudebními hity na diskotéce Vaška Vymětalíka. 

     



 

 

 Celou akci pod názvem „Odpoledne pro celou rodinu“ zahájil krátce před 14:30 hodinou starosta 

obce pan Petr Horka, vedoucí KIS Tlumačov Renáta Nelešovská a Bc. Hana Hlobilová, vedoucí 

odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko. 

     Hned po přivítání organizátory začal děti bavit klaun Hubert. Kluci a holky si mohli zasoutěžit a 

někteří dostali zvířátko vytvarované z balónků. Program pokračoval vystoupení všech skupin 

tlumačovského aerobiku, plus jedním hromadným, pod vedením Bc. Hany Hlobilové. Cvičení na 

tanečním parketu bylo prokládáno různými dětskými soutěžemi. Děti také plnily úkoly u zábavných 

stanovišť, která byla umístěna po celém parku. Byly to různé stolové hry, skákání na trampolíně, hod 

kroužkem na čápa, malování na obličej a další. Po splnění všech úkolů dostal každý odměnu. Pro 

zábavu byla přichystána i projížďka na voze taženém koňmi z místního hřebčince a hasiči umožnili 

dětem si prohlédnout jejich auto a sednout si (i když jen na sucho) do člunu. Koníci z Ranče Tlumačov 

paní Juráňové, tak jako každý rok, povozili děti po krátké trase parkem. A kdo ještě měl nějakou 

energii, tak si zaskákal ve skákacím hradu. 

     Milovníci „dechovek“ (i když jich bylo tentokrát velmi málo) si také přišli na své. K poslechu a tanci 

jim hrála známá dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka. Jejich téměř dvouhodinové vystoupení 

prokládal právě pan Koníček zajímavými historkami. BORŠIČANKA Antonína Koníčka je vynikající 

kapela 13 muzikantů a 3 zpěváků, převážně absolventů konzervatoře a akademie. Kapela nadchne 

každého milovníka dechovky hlavně vysokou uměleckou úrovní všech členů souboru a dále velmi 

rozsáhlým, rozmanitým, ale i náročným repertoárem. 

     Počasí, tak jako každý rok, akci přálo. Odpoledne bylo až moc velké horko, z kterého se nakonec 

„vyklubala“ pořádná večerní bouřka. Ta zkrátila diskotéku místního diskžokeje p. Vaška Vymětalíka o 

3 hodiny. 

     Pořadatelé KIS Tlumačov a DDM Sluníčko Tlumačov, poděkovali spolupořadatelům této akce 

Zemskému hřebčinci Tlumačov, SDH Tlumačov, p. Juráňové z Ranče Tlumačov, všem sponzorům, 

dobrovolníkům, SRPDŠ při ZŠ Tlumačov a pracovníkům obce, za pomoc při organizování a 

zabezpečení akce. 

 

Bezbariérový vstup do budovy obecního úřadu 
 

     V návaznosti na dokončenou akci "Úspora energie budovy OÚ Tlumačov" byly z důvodu zkvalitnění 

služeb obecního úřadu v rámci realizace výše uvedené akce provedeny stavební úpravy spočívající ve 

vybudování bezbariérového vstupu do objektu obecního úřadu.  

      

 

 



 

 

     Tato stavební úprava vyřešila dlouholetý problém v přístupu imobilním osobám a matkám s 

kočárky na obecní úřad. Bezbariérový vstup se nachází ve dvorní části objektu obecního úřadu a je 

přístupný přes "náměstíčko" z ulice Nádražní a Masarykovy. Pro vstup do budovy je nutné použít 

instalovaný zvonek, kterým bude přivolán jeden z přítomných pracovníků obecního úřadu. S tímto 

pracovníkem může občan svou záležitost dále projednat. 

 

Hodnocení projektu zvyšování úrovně vzdělávání v ORP Otrokovice 
 

     Na naší škole končí projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“. V 

průběhu školního roku 2014/2015 byla tlumačovská škola zapojena do projektu, jehož cílem byla 

„podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, popř. předčasným odchodem ze systému 

vzdělávání“. Projekt byl financován evropským sociálním fondem v ČR a poskytl naší škole finanční 

prostředky ve výši 1 335 000 Kč. 

     Z uvedených prostředků byly v průběhu roku financovány tyto akce: zajištění bezbariérového 

přístupu na II. st. školy, doučování žáků, kteří byli cílovou skupinou podpory, vybavení pro podporu 

výuky žáků moderními technologiemi (tablety), nákup multifunkčního zařízení pro kopírování  a 

scanování a pořízení výukových pomůcek v nezanedbatelném objemu. 

     Velmi významnou investicí projektu bylo financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

– konzultantů a vedení školy. Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili  3 denního pracovního 

semináře na téma „Týmová spolupráce“, který měl u většiny velmi příznivou odezvu na jeho průběh a 

přínos. Jako velmi zdařilá akce byla zhodnocena účast na vzdělávacím programu „Jak řešit šikanu ve 

školním prostředí“, pod vedením lektorky ze Zína. 

     Největším přínosem projektu bezesporu zůstala právě individuální podpora žáků, která probíhala 

zejména formou individuálních konzultací, často i několikrát v týdnu. Do projektu se na škole zapojilo 

12 konzultantů na obou stupních školy. Jejich podporou a individuální pomocí bylo „zasaženo“ 30 

žáků, což je 15% všech žáků  školy. Samozřejmě ne u všech podporovaných žáků se podařilo 

dosáhnout velmi výrazného efektu, ale na základě hodnocení efektivity podpory jich bylo určitě víc 

než 80%. 

      Významným momentem realizace projektu bylo i zařazení služby školního psychologa do 

vzdělávací nabídky školy. Školní psycholožka pracovala ve škole každou středu odpoledne a řada žáků 

si k ní celkem brzy našla cestu. Psycholožka s nimi konzultovala výchovné i vzdělávací problémy a 

pomáhala je řešit. 

 



 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

     Stalo se již tradicí, že naše malé prvňáčky pasujeme v knihovně na Malé čtenáře. 

     I letos se sešlo v úterý 23. června 2015 27 dětí z prvních tříd, aby složily čtenářský slib a byly 

pasovány na „Malého čtenáře“. Každý prvňáček musel nejdříve prokázat svou čtenářskou dovednost 

tím, že vyplnit jednoduchý test, který mu paní knihovnice přichystala. Všem dětem to šlo skvěle a 

potvrdily tím čtenářské i písemné umění budoucích čtenářů.  

     Nesmělo chybět ani oblíbené „vaření“ knížky, kde děti házely do velkého hrnce obrázky všeho, co 

je třeba ke vzniku knihy. Paní kuchařka vše pečlivě zamíchala a kluci odnesli hrnec vařit do kuchyňky 

na plotnu. Výsledkem byla kniha, kterou si každý prvňák odnesl na památku domů. Nakonec přečetla 

paní knihovnice dětem čtenářský slib a pasovala je šerpou na „Malé čtenáře 2015“. Celý krásný 

zážitek završila zmrzlinová dobrota. Malým čtenářům lze popřát, aby se knihy staly jejich 

nerozlučnými kamarády a jejich prostřednictvím zažívali radost ze čtení. 

 

Závěr školního roku  
 

     Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015 se uskutečnilo již 26. června ve velké tělocvičně naší 

ZŠ. 

     K žákům promluvil pan ředitel, který jim popřál krásné prázdniny. Každý z třídních učitelů se se 

svou třídou rozloučil zvlášť, zhodnotil celý uplynulý školní rok, úspěchy i neúspěchy a ocenil vybrané 

žáky za jejich výborné studijní výsledky, práci pro třídu či hezké chování ke spolužákům i dospělým. 

Naši prvňáčci si připravili pro odcházející deváťáky krátký program a na závěr jim předali absolventské 

medaile. Svůj čas jim věnoval i pan starosta, který všem popřál příjemně strávené dny volna. Po 

ukončení akce v tělocvičně se všichni žáci přesunuli do svých tříd, kde jim třídní učitelé předali 

vysvědčení.  

     Loučení s tímto školním rokem bylo pro první i druhý stupeň velmi dojemné a hezké! 

 

Přijetí žáků ZŠ Tlumačov starostou obce  
 

     K závěru školního roku patří již tradičně i setkání starosty obce s vybranými žáky ZŠ Tlumačov. 

      

 



 

 

     Tito žáci se mohou pyšnit nejen výborným prospěchem, ale i příkladným plněním školních 

povinností, aktivitou a obětavou prací ve prospěch kolektivu. Nejen vyznamenáním na vysvědčení, 

ale především přístupem k práci, spolehlivostí a nadstandardním nasazením jsou vzorem pro ostatní.  

   Letos byla starostovi  obce  P. Horkovi  představena desítka úspěšných žáků. 

 

Rozlůčka s deváťáky 
 

     Na naší škole je již tradicí, že se na konci školního roku koná rozloučení s žáky IX. třídy. V několika 

posledních letech probíhá rozloučení ve slavnostnějším duchu v budově KIS. 

     Žáci si pozvou učitele, kteří je v průběhu 9 let provázeli jejich školní docházkou, aby jim poděkovali 

za úsilí, které s nimi mnohdy museli vynaložit. Pozvou i rodiče, aby viděli, jak jejich „chlapečkové“ a 

„holčičky“ vyrostli v krásné mladé lidi. Připraví si prezentaci, ve které je vidět, jak prožívali svá školní 

léta. 

     I letos tomu nebylo jinak. Loučili jsme se se třídou, která byla skvělým kolektivem plným kamarádů 

a kamarádek a razila heslo, že vzdělávání není žádná ostuda. Měli také soutěživého ducha – účastnili 

se řady soutěží a olympiád v matematice, dějepise, českém jazyce, angličtině a mnoho úspěchů získali 

i na sportovním poli či v oblasti dopravní výchovy.  

     Přejeme všichni mnoho úspěchů jak ve studiu, tak i v osobním životě. 

 

Počasí v červnu 

 

     První dekáda v červnu krásné letní počasí s teplotami kolem 30°a sluníčko, úplně bez deště, opět 

strašné sucho.  Kolem 10. června se na 2 dny mírně ochladilo na 22° a severní vítr, ale další dny znovu 

sluníčko a teploty přes 30°. 17. června znovu ochlazení, maxima do 19°a severní vítr, 21. června po 

dlouhé době konečně pořádně pršelo, dokonce 2 dny po sobě bylo několik bouřek a do konce měsíce 

už jen polojasno, teploty do 24°a občas déšť. 

 

 

 

 

 



 

 

Červenec 

 

Ohlédnutí za školním rokem  
 

     V průběhu uplynulých deseti měsíců se všichni vyučující snažili předat svým žákům co nejvíce 

teoretických znalostí a vědomostí, ale i praktických dovedností a zkušeností a pochopitelně očekávali 

zúročení své snahy. To, že se snahy pedagogů neminuly účinkem, potvrzuje víc jak polovina žáků 

školy vysvědčením s vyznamenáním a víc jak čtvrtina žáků oceněná dílčími či významnějšími 

pochvalami. 

     Za zmínku určitě stojí účast a zapojení mnohých žáků školy do humanitně, přírodovědně, či 

sportovně zaměřených soutěží, v nichž někteří dokázali, že i ve vesnické škole mohou být skvělí žáci 

ochotní věnovat svůj volný čas mnohdy dlouhodobé přípravě na soutěže a reprezentovat školu. Po 

letech se podařilo vzkřísit účast školy na Olympiádě z českého jazyka a vybojovat v okresním kole 

mezi šedesáti soutěžícími dvě místa v první desítce. Úspěšná byla i reprezentace školy v okresním 

kole Dějepisné olympiády. V Matematické olympiádě se dokonce jedna z žaček probojovala až do 

krajského kola. 

     Tyto individuální úspěchy doplnily v letošním školním roce i týmové úspěchy ve sportovně 

založených soutěžích, jako bylo např. 3. místo ve florbalovém turnaji a 2. místo ve florbalové lize na 

úrovni okrskových kol.  

     Všední školní dny se pedagogové snažili žákům zpříjemňovat množstvím kulturních, sportovních, či 

jiných prospěšných aktivit. Byly to výjezdy jednotlivých tříd za divadlem do MD Zlín, či návštěvy 

umělců různého zaměření přímo ve škole. Co se týká sportovního vyžití žáků školy v duchu 

vzdělávacího školního programu „Škola zdravého životního stylu“, podařilo se zrealizovat školní 

přebor v přespolním běhu, vánoční desetiboj, fotbalové a florbalové turnaje a další. Pro žáky 7. a 8. 

ročníku proběhly čtyři jednodenní lyžařské zájezdy, dále se podařil uspořádat 2. ročník školního 

cyklokurzu a se skupinou 24 žáků projet na kolech oblast Litovelského Pomoraví. 

     Každoročně se pedagogové snaží rozšířit aktivity školy o nějakou novinku. Pro letošní školní rok 

jsou to například cvičebně zaměřené velké přestávky na prvním stupni a scrabblový turnaj na druhém 

stupni. 

     Školní rok 2014/2015 byl jak pro žáky, tak i pro pracovníky školy pracovně náročný, ale úspěšný. 

Všem patří poděkování a přání stejně dobrého školního roku 2015/2016.   

 

 



 

 

Dotace na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí 

regionálního charakteru 
 

      MAS Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS 

Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti. 

     Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků metodou komunitně 

vedeného místního rozvoje stejně jako tomu bylo u tzv. „tréninkové výzvy“, která proběhla na 

přelomu roku 2013 – 2014. Jedná se tedy znovu o přípravu výzvy, následný příjem a vyhodnocení 

žádostí a uzavření smluv s podpořenými příjemci dotace.  

      Podpora formou přímé dotace bude směrována na podporu jednorázové společenské, kulturní, či 

sportovní akce regionálního charakteru zaměřené na širokou veřejnost. O podporu budou moci 

požádat obce, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvkové 

organizace zřízené obcí, podnikající fyzické a právnické osoby, které mají bydliště, sídlo nebo 

provozovnu na území Místní akční skupiny Jižní Haná. Výzva byla vyhlášena na začátku července, akce 

budou realizovány v období červenec – prosinec 2015. 

     Celková alokovaná částka na výzvu je 150 000,- Kč a maximální výše podpory je 10 000,- Kč na 

žadatele. Financování akce zajistí úspěšný žadatel nejprve z vlastních zdrojů a na základě vyúčtování 

nákladů mu bude dotace do jednoho měsíce uhrazena. 

 

 

Oslavy 130. výročí založení SDH Tlumačov 
 

     V sobotu 11. července 2015 se v Tlumačově uskutečnily oslavy 130. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů v Tlumačově. 

     V ranních hodinách se k hasičské zbrojnici začali sjíždět hosté: kolegové hasiči z dobrovolných 

sborů Otrokovice, Kvítkovice, Machová, Mokrá, Ludslavice, Bařice, Záhlinice a družební obce Ďaňová 

ze Slovenska. Slavnosti se zúčastnil i zástupce OSH Zlín, starosta a i místostarosta obce Tlumačov a za 

HZS Zlínského kraje plk. Štefan Hrtús. Pozvání přijali i zástupci fotbalistů, zahrádkářů, KIS Tlumačov a 

také jeden z členů HZS Jihočeského kraje, který vypomáhal při povodni v roce 2010. 

     Po uvítání hostů následovala pietní vzpomínka a slavnostní schůze v jídelně ZŠ Tlumačov, při které 

byli oceněni členové SDH Tlumačov za dlouholetou a obětavou činnost ve sboru. 

 

 



 

 

     V odpoledních hodinách měli hosté i široká veřejnost možnost prohlídky hasičské zbrojnice, 

současné a historické techniky a kronik z historie sboru. V Nádražní ulici probíhaly ukázky zásahů a 

útoku v požárním sportu. Po celé odpoledne na náměstíčku hrála k poslechu a k dobré náladě 

dechová hudba. 

     Ve večerních hodinách se uskutečnila taneční zábava v restauraci Na křižovatce, kde všichni 

zúčastnění vydrželi v dobré náladě až do pozdních nočních hodin.  

     Výbor SDH poděkoval OÚ za finanční podporu, personálu kuchyně ZŠ Tlumačov za přípravu 

slavnostního obědu, všem sponzorům za finanční i materiální pomoc při zabezpečení důstojných 

oslav a také všem členům, kteří se na přípravách oslav podíleli. 

 

Počasí v červenci 
 

     Od prvních prázdninových dnů pravé prázdninové počasí. Sluníčko, ranní teploty 18 - 20°, denní 

teploty až do 35°. Bez deště, bez bouřek, strašné sucho. Koncem první červencové dekády až do 15. 

července jsme si pár dnů od tropických teplot oddechli, dokonce i trochu popršelo, ale opravdu jen 

trochu.  Od 16. července nastoupilo opravdové tropické léto. Noční i ranní teploty nad 20°, denní 

teploty až do 38°. 24. července v noci konečně bouřka a dost popršelo, další dny se počasí konečně 

trochu umoudřilo a teploty jen do 25°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Srpen 

 

Tlumačovské pivní slavnosti 
 

     První srpnovou sobotu 1. 8. 2015 měli možnosti milovníci piva degustovat výrobky regionálních 

mini a mikro pivovarů v našem okolí. Akci pořádal S. K. Tlumačov, sbor dobrovolných hasičů a Obec 

Tlumačov. Celý program slavností moderoval Martin Motýl. 

      Od 14 hodin se začal park v ulici Sokolská zaplňovat návštěvníky a pípy se roztočily naplno. I o 

další pochutiny nebyla nouze: v kotli se vařil guláš, z udírny a roštů voněly klobásky. Pro děti tu byla 

točená zmrzlina a ledová tříšť. 

     Pořadatelé nezapomněli ani na malé návštěvníky, takže ti se mohli „vyřádit“ na skákacím hradu a 

na trampolíně. Koníci z Ranče Tlumačov trpělivě, v horkém počasí, vozili děti parkem. A také si mohli 

zasoutěžit např.: kdo nejdříve vypije kofolu brčkem nebo nafoukne balónek, na čas se šlo s balonkem 

na lžičce, brčkem se přenášely lentilky a na závěr došlo dokonce i na soutěž ve zpěvu, takové „malé 

tlumačovské karaoke“.  

     V 18 hodin se parkem rozezněly tóny hudebních nástrojů dechové hudby Hanačka z Břestu. Při 

jejich písničkách si někteří rádi zatančili a zazpívali. 

     Nálada byla veselá a s přibývající konzumací piva ještě veselejší. Pomalu se začalo stmívat a to byl 

povel pro hudební skupinu „Motýl Band CZ“ aby začala hrát známé songy. Přišla řada na soutěže pro 

dospělé: kdo nejrychleji vypije ½ litru piva a kdo nejdéle udrží v natažené ruce vodou naplněný 

tuplák. Soutěž o tzv. „plechovou hubu“, kdy se pojídaly opravdu hodně pálivé papričky, měla 

obrovský ohlas. Všichni se nasmáli při měření toho největšího břicha na letošních slavnostech. 

Dokonce u jednoho soutěžícího nestačil jeden krejčovský metr! Obvod vítězného břicha byl 164 cm. 

Pak už následovala opravdu poslední soutěž, a to v hodu koulí v kategorii muži a ženy. 

     Vůbec historicky první pivní slavnosti se v naší obci vydařily. Počasí přálo, návštěvníků přišlo 

hodně, pivo teklo proudem, doprovodný program byl pestrý. Organizátoři děkují všem sponzorům za 

finanční i věcné dary a věří, že tato akce se stane další tlumačovskou tradicí. 

 



 

 

 

Stavební úpravy ZŠ Tlumačov – nová třída mateřské školy 
 

     V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2015, bylo koncem června 

započato se stavebními úpravami dnes již bývalých prostor školní družiny v základní škole v 

Tlumačově. Akce nesla název „Stavební úpravy pro změnu užívání ze školní družiny na MŠ - ZŠ 

Tlumačov“.      

     Hlavním cílem této akce bylo rozšíření kapacity MŠ Tlumačov. Po dokončení stavebních prací 

vznikla třetí třída mateřské školy pro 18 dětí. Od 1. 9. 2015 může navštěvovat mateřskou školu v 

Tlumačově celkem 74 dětí. 

       V rámci stavebních úprav bylo vybudováno nové sociální zařízení a šatna pro MŠ a šatna pro 1. 

třídu ZŠ. Tyto nové místnosti vznikly v místě původních 3 šaten základní školy. Ve všech místnostech 

nové třídy MŠ byly sníženy podhledy vybavené novými svítidly v parametrech splňující hygienické 

normy pro osvětlení jednotlivých prostor.  

     Dodavatelem stavby byla na základě výběrového řízení odsouhlaseného radou obce společnost 

JOPEK Servis, s.r.o. Tečovice. 

     Plánované stavební úpravy byly úspěšně ukončeny vydáním kolaudačního souhlasu dne 26. 8. 

2015. Celkové náklady na realizaci stavebních úprav včetně zpracování projektové dokumentace 

činily 795.292,- Kč.  

     Vnitřní vybavení nové třídy mateřské školy – kompletní nábytek, hračky, koberec a ostatní 

potřebný materiál a pomůcky -  bylo pořízeno v celkové hodnotě 330.000,- Kč.  

 

Zemský hřebčinec Tlumačov slavil 
 

     Stejně jako v předcházejících letech ZH Tlumačov, státní podnik uspořádal ve spolupráci s SCHKMS 

a ASCHK ČR chovatelskou přehlídku. 

     Letošní ročník je výjimečný oslavou 90. výročí založení hřebčince ministerstvem zemědělství. 

V roce 1925 byl  vydán rozkaz centralizovat hřebčince Moravy a Slezska z Hodonína, Hejčína  a Opavy 

do jednoho místa. Vybrán byl objekt bývalého zbytkového velkostatku Tlumačov z majetku hraběnky 

Marie Baltazziové. 

      

 



 

 

     Ve dnech 8. – 9. 8. 2015 jsme si chtěli tento akt připomenout, zhodnotit  historickou úlohu a vliv 

hřebčince na oblast chovu koní Moravy a Slezska. Poděkovat všem obětavým pracovníkům, kteří 

pomáhali realizovat úkoly chovatelské koncepce koní. V bohatém programu se představili chovatelé 

ukázkami zápřeží, využití a práce koní. Lidové tradice se prezentovaly vernisáží obrazů J. Úprky, 

krojovaným průvodem a hudbou Skoroňáků, zpěvákůi z Nedakonic, zápřeže sedláků aj. 

     V sobotu proběhl Moravský šampionát tříletých chladnokrevných a teplokrevných klisen. Nedělní 

program začal slavnostním průvodem od obecního úřadu, ve kterém nechyběli praporečníci, v čele 

průvodu jeli na plemenných hřebcích současný ředitel MVDr. Jaroslav Dražan a bývalí ředitelé 

hřebčince MVDr. Antonín Černocký a Ing. Leopold Mamica, průvod zdobily mažoretky za doprovodu 

dechové hudby Skoroňáci, jezdci v krojích, v kočárech pak na slavnostní nástup přijížděli významní 

hosté. 

     Chovatelé koní se předvedli ve slavnostním programu, který určitě zaujal a uspokojil všechny 

návštěvníky, kterých bylo letos opravdu hodně i díky nádhernému slunečnému počasí. 

 

Oslavy 120. výročí hasičského sboru v Ďanové na Slovensku 
 

     Slovenská obec Ďanová a obec Tlumačov udržují již dlouhá léta přátelské kontakty a navštěvují se 

na různých významných akcích ve svých obcích. 

     V letošním roce byla na návštěvě v naší obci delegace z Ďanové na 130. výročí založení 

tlumačovského hasičského sboru a na oplátku naše obec přijala pozvání na oslavu 120. výročí 

založení hasičského sboru v Ďanové. 

     Zástupce naší obce přivítala obec Ďanová 8. srpna 2015 po 12 hodině, kde pro ně bylo připraveno 

ubytování. Ve venkovním kulturně-společenském areálu už připravovali tři druhy guláše na odpolední 

a večerní program. Místní slivovice na uvítanou od pana starosty, makový štrúdl s povidly a slovenské 

pivo přišlo v úmorném vedru vhod. 

     Oslavy začaly ve 14 hodin na hřišti slavnostním nástupem. Po slavnostních projevech a zdravicích 

místních vystoupil i zástupce našich hasičů. 

     Vzhledem k tomu, že odpolední teplota začala dosahovat tropických hodnot, upustili místní 

pořadatelé od průvodu obcí, který nahradily zásahové vozy hasičů okolních obcí slavnostním 

průjezdem. Vystoupení mažoretek, folklorních souborů a dechové hudby zaplnilo čas až do večera, 

kdy začala taneční zábava. V průběhu taneční zábavy byl pro občerstvení všech přítomných naražen 

sud piva jako dar naší obce pro upevnění vzájemných vztahů. 

     Druhý den ráno byli zástupci naší obce pozváni panem starostou na snídani, kde byly naznačeny 

možnosti spolupráce, o kterou mají ďanovští velký zájem.  



   

 

Výsledky dotazníkového šetření 
 

     V období měsíce června až srpna 2015 probíhalo v naší obci dotazníkové šetření na zjištění zájmu o 

vytvoření centra volného času a možnosti využití budovy č. 65 vedle KIS k tomuto účelu.  

     Zájem byl velký a nápady, které oslovení občané poskytli vepsáním do volné kolonky dotazníku, 

byly velmi zajímavé.  

     Během dotazníkového šetření bylo rozdáno 220 dotazníků (100%) a jejich návratnost byla 203 

dotazníků (92,3%), což je velmi vysoké číslo. Občan byl požádán o okamžité vyplnění dotazníku a 

předání osobě, která dotazníky rozdávala. I přes tento požadavek byli oslovení občané velmi vstřícní a 

díky tomu všemu je možné nyní zprostředkovat zjištěné výsledky našeho šetření. 

     V dotazníku byly uvedeny dvě položky. Jednalo se o kurz jógy a cizího jazyka, který se dále dělí dle 

věku. Oba kurzy byly velmi žádané. O kurz jógy pro dospělé mělo zájem 83 dotazovaných, pro školáky 

46 dotazovaných a pro předškoláky 36 dotazovaných respondentů. 

     Kurz cizího jazyka nezůstal pozadu. Největší zájem je o výuku anglického jazyka, a to v počtu 81 

dotazovaných pro děti a pro dospělé 67 dotazovaných. Německý jazyk není již tak žádaný, jen 28 

dotazovaných pro výuku dětí a 27 dotazovaných pro dospělé. 

     Ostatní volnočasové aktivity jsou hodnoceny společně. Největší zájem projevili dotazovaní  

o pidi zem, a to 112 hlasy, dále masáže 92 dotazovaných, kosmetika 67 dotazovaných, alpinning 64 

dotazovaných, spinning 58 dotazovaných, pilates 49 dotazovaných, vacushape 40 dotazovaných a 

nejméně hlasů bylo dáno cvičení na balónech, a to 29 dotazovaných. 

     Zvláštní položkou v dotazníku byla položka „jiné“; zde většina využila možnost vepsat svůj nápad, 

který by mohl být realizován v této budově. 

     Nejvíce 8 hlasů získala posilovna, 6 hlasů aerobic pro dospělé, 5 hlasů SM-systém, 4 hlasy kulturně 

taneční sál. Shodně 3 hlasy získala vibrační plošina, kino, bankomat, hlídání dětí, pedikúra, mateřské 

centrum. Hlasy 2 získal ping pong. Nejvíce položek bylo s počtem 1 hlasu. Mezi tyto položky patří: 

tvoření rodičů s dětmi, doučování dětí, rehabilitace, míčové hry, cvičení maminek s dětmi, thai chi, 

manikúra, solárium, streetdance, whirpool, zumba dospělí, kurz práce na PC, kurz vaření, kurz ruční 

práce, sauna, workout hřiště, dětské vyžití, výstavní sál, sólo tance pro ženy, poledance, relaxační 

centrum, cvičení pro důchodce, kroužek pro děti od 3 let, cvičení pro děti, logopedie, výživové 

poradenství, základní umělecká škola, salsa. 

 



 

 

Pálenice a moštárna v plném provozu 
 

     Tropická vedra téměř bez vláhy. Mojena historicky ukázala svoje dno, minimální hladina spodní 

vody, popraskaná půda od horka. To byl obrázek letošního léta, který přidělal vrásky všem 

zahrádkářům, nejen tlumačovským. Přesto zásluhou dešťových přeháněk v polovině léta se podařilo 

uchránit mirabelky, meruňky, třešně a višně tak, že bylo co zavařovat a přebytky dát do beček, i když 

hmotnost byla poněkud menší.    

     Pálenice se rozjela 15. srpna 2015 a zájem zákazníků o tuto službu byl větší, než v minulém roce. 

Pracovníci pálenice spolu s celní správou Zlín provedli vyčištění technologického zařízení na výrobu 

pálenky, byly provedeny menší opravy závad, které se objevily, a pálenice už je v plném provozu 

denně od 7 hodin od rána. Při pálení se střídají pan Laciga a paní Řezníková, kteří berou i přihlášky na 

pálení jak letního, tak i podzimního kvasu z hrušek, jablek, švestek atd. Pro zákazníky platí, že 

minimální množství kvasu je 100 litrů a povolené množství vypáleného alkoholu se slevou na dani je 

30 litrů 100% alkoholu na domácnost. 

 

Nová třída mateřské školy je hotová 
 

     Od posledních červnových dnů až téměř do konce srpna probíhaly úpravy třídy školní družiny a 

šaten na třídu pro nejmladší školáčky Mateřské školy Tlumačov. Na konci srpna proběhla i 

informativní schůzka s rodiči dětí, které budou od 1. září třídu navštěvovat. Schůzka byla zakončena 

prohlídkou zbrusu nové třídy, která splňuje veškerá kriteria pro označení moderní třída MŠ a rodiče 

nových školáčků nešetřili slovy chvály. 

     V nových prostorách určených pro potřeby mateřské školy se nachází šatna pro děti, ze které se 

přímo vchází do třídy zařízené moderním nábytkem a hračkami. Tento prostor je rozdělen na menší 

hrací centra určená pro kluky a holky. Děti zde najdou širokou nabídku didaktických hraček, které 

slouží nejen ke hře, ale také k výchově a hravému učení. Ze třídy se dál vchází do umývárny, kde je 

mimo klasického hygienického zařízení i sprchový kout. K pobytu venku budou děti z nové třídy 

používat prostornou školní zahradu s vybavením, kde je pro všechny děti dostatek místa. Na stravu 

budou děti docházet do nedaleké školní jídelny, kde je pro ně připraven samostatný koutek. 

     Hlavním cílem této akce bylo rozšíření kapacity MŠ Tlumačov. Po dokončení stavebních prací 

vznikla třetí třída MŠ pro 18 dětí.  

 

 

 



      

 

Počasí v srpnu 
 

     Letní počasí pokračuje i v srpnu, první tři dny teploty normální letní – do 30°, ale od 4. srpna se 

opět vrátily tropické dny. Noční i ranní teploty kolem 20°, přes den vedra až do 38°. Neprší a je 

strašné sucho. 15. srpna přišla konečně pořádná bouřka s větrem a pořádným deštěm, ale další den 

teplota už zase 30°. 17. -19. srpna od rána průběžně s deštěm skoro celé dny, teploty jen do 18°, pak 

dalších několik dnů už teploty normální – jen kolem 25°. Poslední 4 dny v srpnu opět tropické dny - 

denní teploty kolem 33°a sluníčko, v noci 18°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Září 

 

Nový školní rok přinese velké změny  
 

     Protože se v naší škole dlouhodobě snaží o zařazování rozvojových aktivit, dojte od začátku 

nového školního roku k několika výrazným změnám školního vyučovacího programu. 

     První zásadní změnou je výuka anglického jazyka už od 1. třídy. V prvních dvou ročnících bude 

výuka probíhat jednou týdně hravou formou, na kterou od třetího ročníku naváže stávající systém 3 

hodin týdně. Od rozšíření výuky angličtiny si vedení školy slibuje zvýšení kvality jazykových 

dovedností žáků a vytvoření lepších podmínek pro adaptaci nejmladších žáků na výuku cizího jazyka. 

     Další velkou změnou, která navazuje na aktivity předchozího školního roku je zřízení dvou oddělení 

školní družiny v nových prostorách školy. Školní družina 1 bude oddělením, do kterého bude přijato 

až 28 žáků a bude provozováno v ranním i odpoledním režimu. Oddělení ŠD 2 bude jen odpolední 

družinou, ze které se žáci po 14,30 hod mohou přesunout do ŠD 1. Třída je rozměrově menší, proto 

zde může být přijato maximálně 22 žáků. V obou odděleních se bude pracovat podle plánu pravidelné 

výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výtvarné, čtenářské a pohybové aktivity. 

     Poslední novou aktivitou, která podpoří motiv „Škola zdravého životního stylu“ bude nabídka 

doplňkového stravovacího režimu. Bude spočívat v tom, že žáci si mohou denně kupovat svačinky 

v duchu zdravého stravovacího režimu. Svačinka bude stát 10,- Kč a žáci ji mohou sníst o velké 

přestávce ve školní jídelně, kde budou mít k dispozici i pitný režim. 

      

Noční pohádkový park 

     Sedmý ročník „Nočního pohádkového parku“, který pro děti připravilo Kulturní a informační 

středisko, se konal v pátek 4. září 2015 od 18 hodin v parku na Sokolské ulici.                                         

     Akce se letos zúčastnilo 193 dětí a 150 dospělých.  

     Na startu děti obdržely kartičky s pohádkovými postavami, které hledaly po parku, plnily u nich 

různé úkoly a za ně dostávaly razítka a sladkosti.  Tentokrát jako první narazily na pirátskou loď s 

pirátem a kapitánem (Inka Zálešáková, Hanka Janoštíková), u kterého přenášely ukradený poklad s 

perlami do lodě. Novinkou a překvapením byla ovečka Shaun a vlk (Lada Mouková, Jiří Kutňák). Ti pro 

ně měli připraveny kartičky se zvířátky a děti určovaly, které zvířátko patří do vody a které na trávu. 

Dále na ně čekal taťka Šmoula (Bronislav Bittner) s jedním ze Šmoulů (Míša Zygarová).  

 

 



 

 

     Úkolem na tomto stanovišti bylo poskládat puzzle a vytvořit tím ostatní členy Šmoulí rodinky. U 

„rybníčku“ na ně čekal vodník s bílou paní (Irena Jarošová, Eliška Jeřábková), kterým pomáhaly 

nachytat spoustu rybiček na udici. Potom pokračovaly k Berušce a Ferdovi (Barbora Janoštíková, 

Adriana Jarošová), kterým nosily balónky podle barev. Fantomas a Kostlivec (Roman Zálešák, Olin 

Hrdina) po dětech chtěli, aby prošly slalomem s pingpongovým balónkem na lžičce. Druhou novinkou 

byl pro děti král s královnou (Zdeněk Smékal, Zuzana Kutňáková), kterým patřila celá pohádková říše. 

Aby mohli malí návštěvníci parku pokračovat k čertům, museli podle barev zastrkávat kolíčky do 

desky. Nakonec se všichni vydali do pekla, a kdo byl aspoň trochu hodný, nemusel se našich ošklivých 

čertů (Radek Šimoník st., Jiří Mouka st.) ani samotného Lucifera (Stanislav Jeřábek) vůbec bát. Po 

splnění úkolu, což bylo trefení se kostkou do čertova chřtánu, dostali i tady malou sladkost. Nakonec 

se děti vrátily ke startu, odevzdaly kartičku se splněnými úkoly a i tady byly odměněny. Po náročné 

stezce byl pro děti i dospělé u hasičů k dispozici bufet s občerstvením. 

     Velký dík patří všem účinkujícím, kteří dobrovolně a ochotně pomáhali při této akci a věnovali tak 

dětem svůj volný čas. Obrovské poděkování patří paní Věře Řezaninové, která darovala veškeré 

sladkosti ke všem stanovištím. Nové kostýmy (Král a ovečka Shaun) byly částečně pořízeny z 

vybraných peněz z prosincové Mikulášské pochůzky. 

 

Tlumačovští senioři získali bronzovou medaili 
 

     Šestý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná se letos konal v pátek 18. září 2015 v Chropyni. A 

naše seniory bylo vidět i slyšet. Jedno družstvo obsadilo 5. místo a druhé získalo bronzové medaile. 

     V městském kulturním středisku byly hry zahájeny, tak jako každý rok, v 9 hodin slavnostním 

nástupem všech soutěžících. Hulínské mažoretky přivedly na sál naše seniory společně s 

chropyňskými, hulínskými a kvasickými. 

Čelní představitelé obcí a měst pozdravili všechny přítomné a soutěže začaly. Ty letos přichystali 

členové chropyňské pionýrské skupiny. Soutěžilo se na 8 stanovištích: hmatové pexeso, házecí síťky, 

minigolf, bollo ball, kuličkový solitér, mölky, tangram, ping ponk slalom. Poslední devátá soutěž byla 

společná štafeta skládající se ze skládání kancelářských sponek do řetězce, zašněrování boty, házení 

míčku na cíl, poskládání papírové čepice a odemykání zámků. 

     Družstvu Tlumačov I., ve složení paní Václavíková, Zaoralová, Vejsadová, Stratilová a pan Skopalík, 

se nejlépe dařilo v soutěži bollo ball (házení svázanými míčky na stojan) a ve skládání tangramu.  

Družstvo Tlumačov II., ve složení paní Brázdilová, Ešlerová, Řezníková, Škrabalová a pan Brázdil, 

zazářilo v házecí síťce (úkolem byla střelba míčku pomocí síťky do vytyčeného terče) a ve štafetě. 

 

 

 



 

 

     Po ukončení soutěží byl čas na občerstvení a kulturní vystoupení každé obce či města. Tlumačov se 

pochlubil pěveckým uměním seskupením nazvaným „Okej tety“ pod vedením p. Fialové a společným 

cvičením seniorů, které připravila p. Škrabalová. 

V 13,30 hodin se už všichni dozvěděli, jak v soutěžích uspěli. Nejdříve bylo vylosováno ze správných 

odpovědí divácké soutěže 10 šťastlivců, kteří obdrželi malý dárek. 

     Početnou skupinu seniorů Tlumačova přijel podpořit i starosta obce p. Petr Horka a místostarosta 

obce p. Rajmund Huráň. Pak se už rozproudila volná zábava při hudební produkci cimbálové muziky 

Dubina. 

 

Oslava patrona české země 
 

     "Vítej, svatý Václave, vévodo země české!" volali žáci od 1. do 5. třídy na nádvoří školy a 

pokleknutím uctili patrona Čech přijíždějícího na koni. Kníže Václav byl na setkání skutečně připraven. 

Předvedl se ve zbroji, ukázal dětem jednotlivé části výstroje rytíře 10. století. Ale také prověřil jejich 

znalosti, které měly získat během pátečního projektového dne. 

     Od rána žáci poslouchali pohádkový příběh Václava od jeho narození až po zákeřnou smrt v 

pouhých 28 letech. Zhlédli prezentace, které jim odhalily důležitá fakta. V zážitkové dramatizaci si 

rozdělili role a sehráli události z panovníkova života. Poznali sílu Svatováclavského chorálu i tajemství 

blanických rytířů, obdivovali zdobení svatováclavské koruny i její mystickou moc při neoprávněném 

nasazení na hlavu. Vyrobili si hezkou postavičku sv. Václava na koni. O této slavné osobnosti slyšeli 

důležité informace. Kníže Václav miloval lid, kterému vládl, byl statečný a vzdělaný. O takových 

lidech, třebaže žijících v dávných dobách, bychom měli vědět co nejvíce. 

     Velké poděkování patří panu Petru Juráňovi z Tlumačova, který překvapil svou přípravou a upoutal 

svým charizmatickým vystoupením! 

 

Počasí v září 
 

     První zářijový den ještě letní počasí, teplota 32°, ale už od 2. září proměnné počasí, občas oblačno, 

občas sluníčko, občas bouřka, teploty už jen kolem 20°, od 7. září už denní teploty jen do 17°, oblačno 

a 22. září ranní teplota jen 3°. Do konce září se už nic nezměnilo, polojasné počasí a denní teploty 

kolem 18°. Ale stále téměř bez deště, je velké sucho, protože kromě pár bouřek za celé léto skoro 

nepršelo. 

 

 



      

 

Říjen 

 

Dětské hřiště U Trojice 
 

     V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov ze dne 27. 5. 2015 a na základě vyčleněných 

finančních prostředků v rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015, bylo v lokalitě u křižovatky ulice U 

Trojice a 6. května vybudováno nové dětské hřiště s herními prvky. 

     Současně s herními prvky byl instalován i nový mobiliář – lavička, odpadkový koš a informační 

tabule.  

     Realizaci dětského hřiště provedla na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo 

společnost ACER WOODWAY s.r.o. Brno s tím, že kolaudační souhlas na předmětnou stavbu vydal 

Městský úřad Otrokovice, odbor stavební úřad dne 8. 10. 2015. 

Celková hodnota díla včetně projektové dokumentace činí 429 127,- Kč vč. DPH.  

     Od následujícího dne po vydání kolaudačního souhlasu mohou již děti a rodiče toto dětské hřiště 

navštěvovat a plně využívat. 

 

Týden knihoven 
 

     U příležitosti „ Týden knihoven“ uskutečnilo Kulturní a informační středisko v pátek 9. října 2015 v 

knihovně pro děti 6, 7, 8 a 9 třídy Základní školy Tlumačov besedu se spisovatelkou Martinou 

Bittnerovou s názvem „ Velikáni za zrcadlem“. 

     Přednáška se týkala našich nejslavnějších spisovatelů 19. století: Boženy Němcové a K. H. Máchy. 

Děti se dozvěděly něco více o těchto slavných autorech. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy. 

Paní spisovatelka dětem odhalila tajemství jejich životů, i to, co nás na nich přitahuje, kromě jejich 

umění. Knihy Martiny Bittnerové jsou k zapůjčení v naší knihovně. V týdnu knihoven byla také zdarma 

registrace nových čtenářů, které využilo kolem dvaceti dětí a dospělých. 

 

Jazyková animace 
 

     V rámci projektu „Němčina nekouše“ pozvalo vedení naší školy jednu z animátorek cizího jazyka, 

která motivovala žáky osmého ročníku k výuce němčiny.  



 

     Paní Mgr. Malá propaguje projekt po celé naší republice. Koordinační centrum česko – německých 

výměn mládeže TANDEM si klade za cíl podporovat přátelské vztahy mezi mladými lidmi z Česka a 

Německa. Akce jsou sponzorovány „Česko – německým fondem budoucnosti“. Naši žáci – němčináři 

– spolupracovali při jazykových hrách v rámci své skupiny.  

 

Jižní Anglie, Worthing 
 

     Ve dnech 18. – 24. října 2015 se zúčastnilo 10 žáků naší školy jazykově vzdělávacího zájezdu do 

jižní Anglie, který se uskutečnil v rámci projektu MŠMT s názvem „Výzva 56“. 

     Žáci se vydali v neděli 18. října společně s dalšími dvěma školami na dlouho cestu autobusem. Po 

necelých dvaceti hodinách jízdy dorazili do francouzského přístavu Calais a po hodině čekání se 

nalodili na trajekt. Plavba přes mírně rozbouřené vody Lamanškého průlivu byla pro mnohé z nich 

velkým dobrodružstvím. 

     Prvním cílem bylo přístavní město Brighton, jedno z nejznámějších pobřežních letovisek ve Velké 

Británii, kde si prohlédli mimo jiné i nejstarší mořské akvárium na světě, kde bylo k vidění víc jak 150 

druhů mořských živočichů. Ve večerních hodinách si děti vyzvedly hostitelské rodiny. 

     V úterý 20. října se všichni společně sešli v Centre of Englisch Studies, škole, kde žáci absolvovali 3 

dny výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím. Dle jejich reakcí byla výuka velmi přínosná a zábavná. 

Ve čtvrtek odpoledne po skončení výuky naši žáci dostali osvědčení o absolvování výuky. 

     V pátek ráno se rozloučili s hostitelskými rodinami a vydali se na poslední výlet – hlavní město 

Velké Británie – Londýn. Program v tomto úžasném městě byl pojat převážně formou procházky a 

plavby po řece Temži, díky čemuž byla možnost zhlédnout daleko víc památek. 

      V pátek večer nastoupili do autobusu na zpáteční cestu a tentokrát kanál La Manche překonali 

vlakem v Eurotunelu a v sobotu se všichni sice unavení, ale nadmíru spokojení, vrátili ke svým 

rodinám. 

 

Soutěž v aerobiku jednotlivců 
 

     V sobotu 24. 10. 2015 se konal již třetí ročník soutěže v aerobiku jednotlivců, kterou pořádal Dům 

dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov za finanční podpory obce Tlumačov. Soutěže se 

zúčastnilo okolo 300 soutěžících a podpořit je přišlo na 200 diváků. 

     Přihlášené děti cvičily podle lektorky, která si připravila krátkou sestavu a cvičila před nimi na 

vyvýšeném pódiu. Na vše dohlížela 5 - ti členná porota, která hodnotila správné předvedení této 

sestavy, správné technické provedení kroků, výraz a vzhled soutěžících. I náš aerobik team zde měl 

zastoupení ve všech věkových kategoriích. 



 

 

     Poděkování patří všem soutěžícím za reprezentaci, všem sponzorům, všem pomocníkům za pomoc 

na akci a při přípravě akce, místním hasičům za dozor a hladký průběh soutěže, a také všem 

přítomným divákům za skvělou atmosféru. 

 

Myslivci pročistili cestu ke Kurovickému lomu 
 

     Příjezdová cesta z Tlumačova k přírodní památce Kurovický lom byla na konci října prosvětlena. 

     V sobotu 24. října 2015 zahájili členové mysliveckého sdružení Jestřáb z Tlumačova sérii 

dobrovolných brigád v Kurovickém lomu a okolí, jejichž cílem bylo vyžínání náletových dřevin, 

především u nás nepůvodních trnovníků akátů a javorů jasanolistých. Brigády se zúčastnili nejen 

členové mysliveckého sdružení, ale i několik dobrovolníků. Vyčištěna byla levá část příjezdové cesty o 

délce 150 metrů a šířce 5 – 10 metrů a území bylo vyčištěno i od řady odpadků. 

     V Kurovickém lomu a okolí bylo vysazeni na 1500 kusů původních druhů stromů a keřů, celkem se 

do akce zapojilo 23 dobrovolníků. Čistění od náletových dřevin bude pokračovat i v průběhu roku 

2016.  

     Pracovní brigády proběhly v rámci projektu „Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a 

osvěty“. Prijekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů. 

 

Strašidelný Halloween 
 

     Stejně jak je v posledních letech zvykem, tak i letos, pořádal DDM Sluníčko akci, která oslavuje 

svátek Halloween. 29. října už v 8 hodin ráno se sešlo celkem 27 dětí z 1. až 7. tříd. 

     Po ranní rozcvičce a několika hrách v tělocvičně následovala výroba strašidelných dýní. Letos se 

dýní sešlo opravdu hodně, proto si každé z dětí mohlo vyrobit dýni svoji vlastní. V době poledního 

klidu si všichni vydechli u halloweenského kvízu a pokračovalo se ve výrobě „Dýňáků“ z květináčů. 

Jakmile bylo hotovo, všichni se začali převlékat a líčit a za pár chvil se z dětí stala strašidla a nic už 

nebránilo tomu vydat se do ulic Tlumačova. Jelikož letos počasí přálo, mohly si děti opéct nad ohněm 

špekáčky. Mezitím se venku setmělo a tak mohly děti předvést strašidelné tváře vyrobené z dýní a 

před budovou DDM je i rozsvítily. Pak nastala nejočekávanější chvíle a strašidla vyrazila na procházku 

Tlumačovem, kde děti navštívily rodiče a známé a byly odměněny dobrotami a sladkostmi. Po 

návratu do Sluníčka se všechny získané odměny spravedlivě rozdělily. Navíc si před odchodem domů 

děti vybraly z připravených Halloween dárečků, které jim budou připomínat krásně strávený den. 

 



 

 

Návštěva obce Ďanová 
 

     Zástupci obce Tlumačov navštívili 26. října 2015 partnerskou obec Ďanová na Slovensku. S touto 

obcí se už stýkáme 10 let a návštěvy za tu dobu již získaly tradiční charakter a podobu. Jsou založeny 

na přátelských vztazích a mají podobu občasných setkání s různým zaměřením. Zvláště senioři zde 

našli spoustu nových přátel a rádi se s nimi setkávají.  

 

Počasí v říjnu 
 

     Ranní teploty do 10. října kolem 10°, přes den kolem 20°, sluníčko. Pak už nastalo podzimní počasí, 

oblačno s přeháňkami, ranní teploty jen do 5°, přes den 10 – 13°. Od 24. října ranní teploty sice už jen 

mírně nad nulou a ranní mlhy, ale přes den krásné, slunečné počasí, teploty kolem 15°až do konce 

října. 

 

 

 

           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Listopad 

 

Protipovodňová ochrana obce 
 

     Problematika protipovodňových opatření v Tlumačově se řeší od ničivých povodní v roce 1997 

dlohých 18 let. Měla svůj zákonitý vývoj, který vyústil v přípravu stavby veřejného zájmu. 

     „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ je oficiální název stavby, která řeší protipovodňovou 

ochranu naší obce zejména její západní části, proti velké vodě z nedaleké řeky Moravy a současně 

proti rozlivu a vzdmutí menších vodních toků Mojeny, Hlavničky a Hajské příkopy. Je nutno si 

uvědomit, že smyslem ochranné hráze je zejména ochrana nemovitého majetku rodinných domů 

v intravilánu obce a ochrana zdraví a životů našich občanů. 

     Investorem akce je od roku 2015 státní podnik Povodí Moravy Brno. Vedení obce Tlumačov vždy 

úzce spolupracovalo a spolupodílelo se na přípravě stavby. 

     Na zasedání v dubnu 2015 na jednání čelních představitelů Povodí Moravy s. p. s vedením obce byl 

určen měsíc říjen 2015 jako nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství ČR 

na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení. Pro letošní rok byl nastaven dotační titul 

v poměru 95% dotace státu a 5 % spoluúčast obce. 

     Dne 3. 6. 2015 vydal Městský úřad Otrokovice územní rozhodnutí na stavbu „370 341 Morava, 

Tlumačov – ochranná hráz“. 

     Dne 16. 6. 2015 podal proti vydanému územnímu rozhodnutí účastník řízení a zastupitel obce 

Karel Skopal písemné odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. V polovině listopadu vydal ale 

Krajský úřad ve Zlíně rozhodnutí a zamítl toto odvolání s tím, že potvrdil vydané územní rozhodnutí. 

Jedná se o podstatný posun v přípravě této stavby ve veřejném zájmu. 

     Je nutné zmínit důležitý fakt, že budoucí předpokládané náklady stavby protipovodňové ochranné 

hráze jsou odhadovány na 120 milionů korun při poměru 85% dotace státu a 15% spoluúčast obce. 

     Tyto dotační podmínky jsou nastaveny pro plánovací období 2014 – 2020. Pokud by stavba 

protipovodňových opatření byla blokována a její realizace nezačne nejpozději v roce 2018, lze 

předpokládat, že na tuto stavbu již nebudou finanční prostředky a Tlumačov tak zůstane bez 

protipovodňové ochrany. 

      

 



 

 

     Problematika povodní a obava z jejich následků pronásleduje občany žijící v Tlumačově z důvodu 

blízkosti toku řeky Moravy, zvláště pak v období dlouhotrvajících vydatných dešťů a s tím související 

zvedající se hladiny řeky, již dlouhá desetiletím možná i staletí. 

     Kroky, které byly aktivně představiteli obce po celých 18 let činěny za účelem dosažení vybudování 

protipovodňové ochrany obce, provázely momenty, které brzdily nebo neumožňovaly realizovat 

s Povodím Moravy připravený a precizovaný projekt. 

     Obec Tlumačov je v současnosti prakticky připravena díky dlouhodobé a trpělivé práci minulého a 

současného vedení, ve spolupráci s Povodím Moravy, realizovat protipovodňovou ochranu obce. 

Většina současných zastupitelů i občanů obce věří, že se stavbu podaří v brzké době zahájit a 

nenastanou nenadálé okolnosti, které by realizaci stavby oddálily. Oddálení nebo zastavení realizace 

stavby by zřejmě znamenalo i konec naději na uskutečnění tohoto tolik očekávaného a potřebného 

projektu. 

     Tlumačov ochranu před „velkou vodou“ potřebuje! 

 

Rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války 
 

     Ačkoliv se obec Tlumačov v letech 2013 – 2015 neúspěšně pokoušela žádat o dotaci z programu 

Ministerstva obrany České republiky „Zachování a obnova historických hodnot“, přesto byla na jaře 

letošního roku vyzvána, zda je schopna a připravena tuto akci realizovat. Na základě této skutečnosti 

začala obec Tlumačov vyvíjet úsilí, aby tuto příležitost využila a samotnou stavbu zrealizovala. 

     Veškeré stavebné práce zahrnující demolice stávajících betonových ploch, vybudování nových 

zpevněných ploch, provedení sadových úprav a restaurátorských prací, provedla na základě 

výběrového řízení společnost Porr, a. s. Praha, odštěpný závod Morava – Tlumačov. Stavební část 

byla dokončena 23. října 2015 s tím, že 11. listopadu  byl Městským úřadem vydán kolaudační 

souhlas. 

     Celkové náklady na realizaci akce činily 587 871,- Kč. Ministerstvo obrany České republiky poskytlo 

na akci účelovou dotaci 428 000,- Kč. Z vlastních prostředků tedy byla uhrazena částka 159 871,- Kč. 

     Dokončením této akce bylo po několika desetiletích dosaženo zkulturnění prostředí pietního 

místa, které je připomínkou občanů obce Tlumačov padlých zejména v 1. světové válce, jejichž 

potomci v obci žijí dodnes. 

 



 

 

Martinské hody 
 

     První část svátku svatého Martina se konala v neděli 8. listopadu setkáním občanů Tlumačova a 

hostů na náměstíčku. Setkání všem přítomným po sváteční mši svaté zpestřili studenti 

z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž ukázkou, jak se dřív svátek svatého Martina slavil. 

     A druhá část – ochutnávka svatomartinských vín – proběhla o týden později, v sobotu 14. listopadu 

v Klubu obce na Zábraní. Letošní vína byla díky slunečnému a teplému počasí znamenitá. 

     Tradice Svatomartinského vína se po staletí vyvíjela. Mladé víno získalo svůj název podle 

pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den svatého Martina, symbolicky 11.11. 

     Označení Svatomartinské víno ve spojitosti s vítáním nového vína se začalo užívat již za císaře 

Josefa II. Začátkem listopadu končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba a některá vína byla 

již tou dobou ve sklepě „vyčištěna“ a proto se stalo zvykem ochutnávat novou úrodu. Toto období 

připadalo na dobu, kdy byla sklizeň již v bezpečí pod střechou, a blížil se klidný advent spojený 

s předvánočním půstem. Svatomartinské víno tak bylo vždy spojeno s časem bohatého hodování a 

bujarého veselí. Proto k mladému vínu patří i svatomartinská husa se zelím a s knedlíkem. 

     Husa byla připravena pro návštěvníky také a k tomu tradičně hrála cimbálová muzika Dubina. 

 

Lampionový průvod 
 

     V podvečer státního svátku, 17. listopadu – Boje za svobodu a demokracii – rozsvítilo podzimní 

večer několik desítek dětských lampionů. 

     Sraz účastníků byl 16. listopadu v 17 hodin u Kulturního a informačního střediska. Trasa průvodu 

vedla ulicí Sportovní, Dolní, Masarykovou zpět ke KIS. Malá zastávka s rozsvícením svíčky byla u 

zrekonstruované sochy T. G. Masaryka. 

     V KIS byl pro děti připraven čaj, malá sladkost a promítání pohádky. 

 

Rozsvěcování vánočního stromu 
 

     V sobotu 28. listopadu odpoledne se sešla velká část obyvatel Tlumačova na náměstíčku na 

adventním jarmarku spojeném s rozsvěcováním vánočního stromu. 

  



 

 

    Program byl velmi bohatý a pestrý. Už od 15 hodin si mohli všichni přítomní nakoupit různé 

výrobky a zboží ve stáncích. Všechny zaujala především ukázka práce uměleckých kovářů a dále 

hudební vystoupení skupiny Gaudeon. Od 15 do 18 hodin byl veřejnosti zpřístupněn místní kostel.  

     Po úvodním slově vedoucí KIS a starosty obce Tlumačov předvedly své vánoční pásmo děti 

z mateřské a ze základní školy. Dále vystoupily i žáci ZUŠ Otrokovice a na závěr zazpívali několik 

písniček i tlumačovští senioři. 

     Letos již druhým rokem proběhlo posílání přání Ježíškovi pomocí nafouknutých balónků. Vloni byla 

některá přání splněna, tak si i letos mohly děti napsat, co by si pod vánočním stromkem přály. Před 

samotným rozsvícením vánočního stromu mezi přítomné zavítal svatý Mikuláš s andělem a čertem, 

kteří přijeli v kočáře. Kočár pak mohly děti i rodiče využít k malé projížďce Tlumačovem. 

     Po 17 hodině se za zvuku slavnostních fanfár rozsvítil vánoční strom.  

     Bohaté občerstvení bylo letos připraveno místními hasiči a pracovníky restaurace Schodky v jejich 

zahrádce, kde byl k dostání vánoční punč, svařené víno a domácí zabijačka. 

     Velké poděkování patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, místním hasičům a dobrovolníkům, 

kteří při akci pomáhali. 

 

Počasí v listopadu 

 

     První dva dny ranní teploty -3°, přes den ale přes den sluníčko a 14°. 8.- 14. listopadu dokonce 

denní teploty až do +18°. Pak se sice trochu ochladilo a občas trochu zapršelo, ale teploty stále velmi 

vysoké až do 20. listopadu. Následující dny až do konce listopadu už opravdu listopadové počasí, ráno 

kolem nuly a přes den do +4°, oblačno a občas i déšť, dokonce vydatný. 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 

Prosinec 

 

Mikuláš se svou družinou 
 

     V sobotu 5. prosince 2015 se jako každý rok objevila v Tlumačově mikulášská družina a zavítala, 

podle předem připraveného seznamu, do rodin s dětmi. V průvodu byli k vidění mimo Mikuláše a 

anděla, také jeden čert a vládce celého pekla sám Lucifer. Těchto „služeb“ využilo celkem 33 rodin. 

     Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům. 

Podle staré lidové víry sestupuje sv. Mikuláš každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází 

lidské příbytky a spolu s čertem a andělem, rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako 

uhlí a brambory dětem zlobivým. Zatímco svatý Mikuláš vzbuzoval v dětech posvátnou úctu a anděl 

klid a pohodu, čerti měli na starosti nahnat uličníkům něco strachu.  

A kdo to vlastně byl, svatý Miluláš? 

     Tento muž pocházel z Řecka a bezpečně o něm víme, že byl biskupem. V počátcích křesťanství byl 

jako mnozí věřící ve vězení i mučen. Den, kdy jej máme uvedeného v kalendáři, tedy 6. prosince, je 

dnem, kdy zemřel, bylo to kolem roku 350. 

     Kult jeho osobnosti se začal brzy šířit i do jiných zemí. Například v Rusku se stal i patronem země a 

úcty se dočkal hlavně kolem století osmého. 

     Klasické Mikulášovo vzezření se může různit. Bílý a dlouhý vous je jeho typickým znakem stejně 

jako biskupská berla, mitra /pokrývka hlavy/ či kněžské roucho – ornát. Mezi jeho společníky se řadí 

v našich končinách nejen pekelníci, ale i andělé. 

     Jedna z legend vypráví o finančním obnosu, jímž Mikuláš zachránil dívkám čest, takže nemusely 

vstoupit jako zástava do nevěstince. Jiná legenda hovoří o záchraně námořníků. Po Panně Marii je 

v křesťanské tradici druhým nejoblíbenějším svatým. Uctíván je proto, že již za života byl velice 

oblíbený, štědrý a byl i ochráncem nespravedlivě obviněných. 

     A proč si svatého Mikuláše připomínat i v dnešní době? Protože dělal věci s velkou láskou a 

dobrotou, se srdcem na dlani, s pochopením a s pokorou, to každý neumí! 

 



 

 

Hokejové derby o Moravu 
 

     Ve středu 30. 12. 2015 se na ledě zimního stadiónu v Kroměříži uskutečnil již třetí ročník 

hokejového „Derby o Moravu“. 

     Stalo se již tradicí, že závěr roku je spojen s hokejovým utkáním sousedních obcí s názvem „Derby 

o Moravu“, přičemž letos, dne 30. prosince od 16:00 hod, se uskutečnil již třetí ročník. Tento nápad 

vznikl v rámci přátelské neformální diskuse mezi mladými příznivci hokeje Tlumačova a Kvasic. 

Marketingový název „Souboj o Moravu“ má vyznačovat jakousi pomyslnou hranici, která rozděluje 

naše obce, které spolu jinak navzájem zejména v posledních letech udržují velmi kolegiální 

spolupráci.  

     V každé obci se několik týdnů předem odehrávala příprava - tvořily se nominace, plánovala se 

strategie a zjišťovala se připravenost soupeře. Tlumačovští HORNETS díky svým dobře utajeným 

informačním zdrojům věděli, že Kvasice se odpovědně připravují a téměř každý víkend trénují. I proto 

neponechali nic náhodě a pečlivě sestavili ideální sestavu tak, aby v derby byli úspěšní a nový putovní 

pohár přivezli na příští rok do Tlumačova. Nejenom hráči, ale také široká veřejnost, žila tímto 

předsilvestrovským utkáním a letos se očekával velký divácký zájem. 

     Utkání začalo několik minut po 16 hodině a hrálo se 3 x 25 min s krátkými přestávkami. Derby 

začalo svižně a po několika minutách šel do vedení Tlumačov, který měl po celé utkání víc ze hry a 

taktéž více gólových šancí. Kvasičtí borci po chvíli vyrovnali stav a remízu 1:1 ukazovala informační 

tabule i na počátku třetí třetiny. Podle očekávání třetí třetina byla ještě vypjatější a na hře obou týmů 

to bylo znát. Nejen v poslední třetině, ale po celé utkání, byla k vidění řada nádherných hokejových 

akcí, skvělá bruslařská technika, nasazení, úniky, nájezdy, tvrdé střely od modré – zkrátka hráči do 

toho dávali vše a zejména tlumačovští HORNETS museli v sobě najít i ten poslední kousek síly, 

důvtipu a instinktu, aby ho následně využili ve svůj prospěch. V třetí třetině se tlumačovští hráči 

vyhecovali k maximálnímu výkonu a ve sledu několika minut vsítili jinak výbornému kvasickému 

brankáři 3 góly, čímž de facto rozhodli celé derby. Kvasice v posledních minutách utkání jen 

korigovaly výsledek s tím, že po závěrečné siréně na ukazateli svítil výsledek Tlumačov – Kvasice 4:2.  

     Nový putovní pohár si převzali hráči Tlumačova, následovalo poděkování divákům, focení a 

rozhovory… Velké poděkování všem tlumačovským hráčům za skvělý výkon, přípravu a čas…! Velké 

uznání pro hokejový tým Kvasic za velmi dobrou hru, férový hokej a velmi kolegiální atmosféru. 

Poděkování patří všem fanouškům Tlumačova a Kvasic za velmi dobrou hokejovou atmosféru a za 

čas, že přijeli podpořit „svůj“ tým…! Závěrečné „děkujeme“ patří organizátorům tohoto již tradičního 

derby, že myšlenku a dobrý nápad dokázali dotáhnout do konce…  

. 

 

      



 

 

Vánoční školní akademie 
 

     V pondělí 21. prosince proběhla školní akademie ve vánočním duchu. Celou akademii zahájil pan 

ředitel svým úvodním slovem.  

     Jak to vypadá v čertí škole, nám ukázali žáci 2. a 5. třídy. 

     Že je v zimě důležité chodit nejen teple oblečen, ale myslet i na zvířátka v lese, nám předvedli 

prvňáčci. Koroptvička, jelen, liška, sova a další naštěstí našli velký stromeček, který je pod své větve 

schoval. A nezapomněl na ně ani pan myslivec. 

     Jak tráví svůj volný čas žáci osmé třídy, jsme se mohli podívat v netradiční scénce – stínohře. Žáci 

za bílou oponou prosvícenou silným reflektorem předvedli, že se ve svém volném čase umí bavit 

velmi originálně – tancem, zpěvem, fotbalem nebo parkurem. 

     Žáci 6. třídy zase předvedli skvělý návod jak po Vánocích zatočit s nadbytečnými kily! Jednoduše a 

prostě! Stačí si zajít do Tomova fitness centra a zatančit si zumbu! Na tomto místě je nezbytné 

podotknout, že do vystoupení se velmi zdařile zapojili i chlapci!   

     Období mezi vánočními svátky a Silvestrem bývá neodmyslitelně spjato s televizními estrádami a 

scénkami. Jednu z divácky nejpopulárnějších s názvem „Včera, dnes a zítra“ předvedli žáci 9. třídy.   

     S pásmem koled a folklorních básní se nám ještě jednou představili žáci 3. třídy. Zazněly básně 

notoricky známé, ale také ty neznámé. A dětem to v kožíšcích, beranicích, šátcích a fjertúšcích 

nesmírně slušelo. 

     Předposledním vystoupením bylo povídání o adventu v německém jazyce v podání žáků z 8. třídy.  

 

Počasí v prosinci 
 

    Do 10. prosince to vypadá, jako by nebyl prosinec…teploty ranní i denní nad nulou, přes den až do 

8°, oblačno, pár dnů kolem 10. prosince ranní teplota -2°a přes den i sluníčko, ale protože jsou 

nejkratší dny, svítí opravdu jen pár hodin, teplota přes den +4°. Do 20. prosince oblačno, občas 

dešťová přeháňka, teploty pořád nad nulou, v noci i ve dne – kolem 4°. 

     Vánoce se letos opět, co se týká počasí, nevyvedly. Pořád oblačno, občas sluníčko, na Štědrý den 

zataženo, teplota +5°. Teprve 29. prosince se trochu ochladilo, ráno -3°, přes den sluníčko a teplota 

kolem nuly. 31. prosince ráno -7°, přes den -3°a sluníčko. Celý prosinec úplně bez sněhu. 

 

 



 

 

RADNICE V ROCE 2015 
 

Rok 2015 byl prvním rokem nového vedení obce ve volebním období 2014 – 2018. 

Rada obce Tlumačov pracovala ve složení :   starosta - Petr Horka 

                                                                                místostarosta - Mgr. Rajmund Huráň 

členové rady – Mgr. František Kel, RNDr.Ing. Vojtěch Drbal, Blanka Konečná 

     Jako poradní a iniciační orgány byly ustanoveny komise rady :  komise výstavby, dopravy a rozvoje 

obce, komise sociální a bytová, komise školská, mládeže a sportu, komise zemědělská a životního 

prostředí. 

     Obecní úřad pracoval ve složení – starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení 

do obecního úřadu. V tomto roce došlo k personálním změnám v oddělení životního prostředí, 

údržby a služeb, kdy byli přijati dva noví pracovníci. Součástí organizační struktury jsou organizační 

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

organizace – Základní škola a Mateřská škola. 

 

Oddělení sociálně – správní 

Matrika 
 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2015     2.490  

Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31.12.2015            23  

Z celkového počtu obyvatel – počet mužů     1.256  

- počet žen        1.234  

Průměrný věk obyvatelstva 42 let  

Průměrný věk mužů   41 let  

Průměrný věk žen   43 let  

Počet narozených dětí  28 (14děvčat, 14 chlapců)  

Počet zemřelých občanů  18  

 



 

 

V roce 2015 se přihlásilo k trvalému pobytu     46 občanů  

V roce 2015 se odhlásilo z trvalého pobytu     72 občanů  

V rámci obce se přehlásilo       19 občanů  

V roce 2015 bylo v Tlumačově uzavřeno  5 sňatků, 3 v obřadní síni, 2 na náměstíčku.  

Žádný sňatek nebyl církevní, všechny byly občanské.  

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2015 oslavili:  

90 let Elvíra Hrdinová, ulice Švermova  

90 let Marie Gahurová, ulice Dolní  

90 let Věra Polášková, ulice Dolní  

90 let Ludmila Matějová, ulice Nádražní  

90 let Milada Fialková, ulice Masarykova  

90 let Vlasta Heverová, ulice Švermova  

91 let Ludmila Machovská, ulice 6.května  

91 let Jiřina Valová, ulice Metlov  

91 let Libuše Buršíková, ulice Nivy  

91 let Marie Talašová, ulice Machovská  

92 let Miloslav Fialka, ulice Masarykova  

92 let Karel Strýc, ulice Machovská  

93 let Miloslav Jan, ulice Švermova  

97 let Zdeněk Ředina, ulice Mánesova, nejstarší občan Tlumačova  

Diamantovou svatbu 60 let společného manželství oslavili:  

● manželé Olga a Zdeněk Ředinovi, ulice Mánesova  

● manželé Ladislav a Jarmila Čadovi, ulice U Trojice  

● manželé Vladimír a Zdeňka Gazdovi, ulice Sportovní  



 

 
V obřadní síni i mimo se uskutečnily ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti následující 

obřady: 

7 x – obřad vítání dětí do života, při nichž bylo přivítáno 21 dětí 

1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ 

1 x - vyřazení žáků 9. třídy ZŠ 

3 x – svatba v obřadní síni 

2 x – svatba mimo obřadní síň 

 

     U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 63 občanů osobní návštěva   

prostřednictvím členů zastupitelstva a matrikářky, 287 spoluobčanům bylo zasláno písemné 

blahopřání k narozeninám. 

     Diamantovou svatbu oslavily 3 manželské páry, u kterých byla provedena návštěva s osobní 

gratulací za účasti starosty a matrikářky. 

 

Oddělení výstavby a majetku 
 

Úsek výstavby  

Investiční akce v roce 2015 představovaly finanční objem ve výši 8,757.000,- Kč, z toho dotace 

z veřejných rozpočtů (SFŽP, IROP, ZLK, SFDI, ministerstva) představovaly částku 2,362.000,- Kč. 

Byly realizovány tyto akce : 

Stavba  

Finanční objem  

v mil. Kč  

Rekonstrukce chodníku okolo objektu č.p.90, ul. Masarykova 0,494 

Úspora energie budovy OÚ Tlumačov (OPŽP) + reko.jímací soustavy + 

reko.vstupního schodiště 2,393 

Sjezd k technickému areálu OÚ Tlumačov, ul. Zábraní 0,934 

Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě (OPŽP)-následná 

péče 0,814 

Stavební úpravy ZŠ Tlumačov (III.tř. MŠ) 0,795 

Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu OÚ Tlumačov 0,682 

Dětské hřiště v ul. U Trojice, Tlumačov 0,429 



 

 

Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv.válce v Tlumačově (MO ČR) 0,588 

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov - SO 101 a 102 

ul.Masarykova 1,628 

Realizovaný finanční objem celkem                (v mil. Kč) 8,757 

 

 

Dotace z veřejných rozpočtů na investice (IROP,SFŽP,SFDI, ministerstva ČR, ZK)  

Název akce  

Finanční objem dotace 

v mil. korun 

Úspora energie budovy OÚ Tlumačov (OPŽP) 1,145 

Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě (OPŽP)-následná 

péče v r.2015 0,789 

Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce v Tlumačově (MO ČR) 0,428 

Dotace z veřejných rozpočtů celkem               (v mil. Kč) 2,362 

     V rámci samosprávní činnosti obce úsek výstavby zpracovává, eviduje a přiděluje na základě 

ustanovení § 31 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích čísla popisná novým stavebním objektům, které 

jsou v obci. V loňském roce bylo přiděleno 6 čísel popisných.  

 

Úsek majetku 

     Majetek obce Tlumačov měl v konci roku 2015 hodnotu 252,362.626,- Kč. Úsek majetku má ve své 

správě i ucelenou agendu výběru místních poplatků vyplývajících z obecně závazných vyhlášek obce. 

Jedná se o výběr a evidenci poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálního odpadu. 

Komunální odpad Rok 2015 

 Počet plátců Kč 

Počet obyvatel k 31. 12. 2015 2.490  

Trvale hlášených osob k poplatku 2323 1,259.661 

Cizinci 15 8250 

Rekreace 68 37.400 

Dluhy za minulá období   5.300 



 

Zaplaceno po splatnosti+příslušenství  2 2200 

Nezaplaceno + příslušenství 16  

Vrácení poplatku na základě rozhodnutí 13 4.075 

Osvobození od poplatku KO    133  

CELKEM VYBRÁNO ZA KO V ROCE 2015            1,308.736 

 

Příjmy a výdaje za komunální odpad: 

  
 

Rok 2014 Rok 2015 

Příjmy za komunální odpad  1,328.870 Kč 1,576.667 Kč 
Výdaje za komunální odpad  1,360.227 Kč 1,833.021 Kč 

 
 

Odpadové hospodářství v roce 2015 

Příjmy : 

poplatek za svoz a likvidaci KO               1,308.736,- Kč 

kovový odpad (Metalšrot a.s.)                                          31.810,- Kč 

sběrový papír                                                       12.558,- Kč 

uložení suti (beton)                                                              2.385,- Kč 

výkup tonerů                                                                            595,- Kč 

zpětné odběry (EKO-KOM, ASEKOL,ELEKTROWIN)     220.583,- Kč 

Příjmy celkem :                                                              1,576.667,- Kč 

 

Výdaje : 

vývoz kontejnerů                                                              396.118,- Kč 

vývoz popelnic                                                                  714.134,- Kč 

pronájem kontejnerů                                                        27.946,- Kč 

nebezpečný odpad                                                              6.050,- Kč 

sběrná hnízda                                                                     87.871,- Kč 



 

 

mzda pracovníků sběrného dvora                                600.902,- Kč 

Výdaje celkem :                                                           1,833.021,- Kč 

      

     Dále vykonával úsek majetku i veškeré činnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce 

Tlumačov o místním poplatku ze psů. Jedná se o evidenci chovaných psů a jejich majitelů, výdej 

známek pro psy, kontrolu a evidenci provedených úhrad poplatků, upomínání dlužných úhrad včetně 

správních řízení za porušení této vyhlášky.  

 
 
 

  
Rok 2014 

 
Rok 2015 

  Počet psů Částka Kč Počet psů Částka Kč 
Sazba 200,- Kč   446 88.254 434 85.654 
Známky na psy   41      820 35       700 
Celkem    89.074  86.354 
 

     V roce 2015 evidoval úsek majetku 26 nájemních smluv na pozemky k zahrádkářskému využití 

s celkovým příjmem za nájemné 2.964,- Kč. 

 

Oddělení ekonomické 

V průběhu roku2015 bylo zpracováno a schváleno celkem 5 rozpočtových změn. Obec hospodařila 

s vyrovnaným rozpočtem v příjmové a výdajové části. 

Přijaté dotace celkem v roce 2015: 

Finanční objem dotace účel 

693 700,00 Kč Dotace na výkon státní správy 

868 880,00 Kč Dotace na VPP 

788 540,20 Kč Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov 

1 500,00 Kč Výdaje spojené s činností JSDH 

428 000,00 Kč Rekonstrukce pomníku obětem 1.sv. války 

1 211 264,08 Kč Úspora energie budovy OÚ 

258 705,00 Kč Dotace z MŠMT pro ZŠ 

 



 

 

Objem fakturace v roce 2015: 

 Počet faktur Finanční objem 

Přijaté faktury 740 13 457 516,67 Kč 

Vystavené faktury 141       966 434,60 Kč 

 

 

 

 

 

 

Úsek práce a mezd 

Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru činil 20 + 1 uvolněný starosta obce. V rámci 

projektu aktivní politiky zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vytvořila obec 9 pracovních 

míst pro veřejně prospěšné práce s využitím dotace na tyto pracovní místa. (viz. tabulka) 

 
Náklady na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2015 od dubna do prosince:  

Náklady na mzdy VPP celkem                        831.995,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce                        822.695,- Kč 
Mzdové náklady obce                             9.300,- Kč 
 

 

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb 

     Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu obce, tj. sečení a údržbu zeleně, kácení stromů, zdravotní 

ořezy stromů, výsadbu zeleně a její následnou údržbu. Dále provádí údržbu polních cest, místních 

komunikací a chodníků v obci, údržbu nemovitého majetku, strojního vybavení a vozového parku. 

Součástí oddělení je provoz sběrného dvoru a organizace zpětného odběru vytříděného odpadu. Dále 

poskytuje na základě živnostenského oprávnění různé služby především sečení soukromých 

pozemků, zámečnické práce, doprava a převoz materiálu apod. V rámci údržby zeleně má oddělení ve 

správě 36ha travnatých ploch. 

 

 



 

 

Sekretariát starosty 

     Hřbitovní agenda k 31.12.2015 eviduje na místním hřbitově celkem 496 hrobů, což představuje737 

hrobových míst. Z uvedeného počtu je 24 hrobů tj.34 hrobových míst volných - nepronajatých.Na 

užívání hrobových míst jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou – 10 let. Na místním 

hřbitově je Krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena tlecí doba v délce 13 let.  

 

CzechPOINT 

Počet vydaných ověřených výstupů: 

 

Katastr nemovitostí: 54 

Rejstřík trestů:       48 

Registr řidičů: 5 

Obchodní rejstřík: 10 

Modul autovraků ISOH: 0 

Živnostenský rejstřík: 2 

Seznam kvalifikovaných  

dodavatelů:  0 

Insolvenční rejstřík: 0  

 

Kulturní a informační středisko 

     Je organizační složkou zřízenou obcí Tlumačov, která zajišťuje kulturní a vzdělávací aktivity v obci. 

Informační centrum nabízí služby  - veřejný internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou vazbu 

dokumentů, laminování dokumentů, prodej propagačních materiálů Tlumačova i okolních obcí, 

pronájmy prostor i drobného hmotného majetku. V oblasti vzdělávání organizačně zajišťuje besedy 

v rámci knihovny a přednášky, koncerty a výstavy v sále přízemí budovy.  V prostorách střediska také 

probíhá výuka hry na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Otrokovice.  V roce 2015 proběhly pod 

organizačním zajištěním střediska již tradiční akce jako je např. III.ročník turnaje ve stolním tenisu, 

Tlumačovský košt pálenek, Reprezentační ples obce, Noc s Andersenem, stavění a kácení májky,  

 



 

 

Odpoledne pro celou rodinu, Tlumačovské pivní slavnosti (spoluúčast), Noční pohádkový park, Hry 

seniorů mikroregionu Jižní Haná, lampionový průvod, Martinské hody, adventní jarmark se 

slavnostním rozsvěcením vánočního stromku a řada dalších společenských aktivit. KIS také zajišťuje 

po grafické a obsahové stránce vydávání Tlumačovských novinek. V letošním roce se jednalo o 

celkem 5 výtisků o nákladu 550ks. 

 

Knihovna 
 

     V roce 2015 byl stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 celkem 6.420 ks knih. Nejvíce zastoupena je 

krásná literatura. V roce 2015 bylo 199 registrovaných čtenářů, z toho 52 dětí. 

     Knihovnu v letošním roce navštívilo celkem 1.799 občanů, z toho 46 využilo veřejný internet a 123 

návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 432 

jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2.903 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih 

včetně naučné literatury bylo vypůjčeno celkem 181. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 260. Třikrát 

ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. 

Každoročně se vyřazují staré a poškozené knihy a nahrazují se novými. V roce 2015 bylo zakoupeno 

celkem 320 nových knih. Pokud čtenář nenajde v katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši 

knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně. Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého 

stupně.  

 

Zpráva o odpadovém hospodářství obce Tlumačov za rok 2015  
 

      V roce 2015 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 371,46 tun odpadu : 

· Plastové obaly PET – LAHVE 11,525 t  

· Sklo barevné 17,566 t  

· Sklo bílé 10,35 t  

· Beton 53,72 t  

· Cihly 17,34 t  

· N – odpad 5,17 t  

· Papír a lepenka 60,263 t  

· Biologicky rozložitelný odpad 492 t  



 

 

· Směsný komunální odpad ( svoz ) 376,669 t  

· Objemný komunální odpad ( dvůr ) 185,48 t  

· Kovy 140,7456 t  

· Nápojový karton 0,634 t  

ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící zařízení) 3,791 t, velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky) 

2,554 t, malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.) 1,588 t  

ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 228 ks, malé elektrospotřebiče (radia, 

videa, PC atd.) 1,5 t  

EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky) 110 ks  

EKOBAT – zpětný odběr malých baterií 68 ks  

Zpětný odběr pneu – likvidace 810 ks  

Množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t)  

Nápojový karton (směsný obal) 0,634  

Papír      60,263  

Plast      11,525  

Sklo barevné     17,566 

Sklo bílé    10,35  

Kovy      140,7456  

Směsný a objemný odpad  562,149  

 

Množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v t, ks)  

Pneumatiky     1100 ks  

Ledničky, mrazničky    3,791 t  

Sporáky, pračky, myčky   2,554 t  

 



 

 

Vysavače, žehličky brusky   1,588 t  

Televizory, monitory    228 ks  

Radia, videa, PC    1,5 t  

Zářivky a výbojky    90 ks  

Baterie, monočlánky    78 ks  

 

Množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t)  

Eternit                    4,54  

Oleje 0,63 

 

 

Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015 
 

Stručný přehled činnosti za rok 2015: 

 

     Rok 2015 začal smutnou událostí. 3.ledna nás nečekaně opustil dlouholetý člen SDH pan Pavel 

Skula. 

     V lednu jako již tradičně, proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada našeho sboru, v 

jejímž rámci se uskutečnily volby výboru na následující 5-tileté období. Do výboru byli zvoleni: Šnajdr 

Jan, Machovský Václav, Zlatuška Josef, Němec Jaroslav, Šnajdr Otto st., Šnajdr Otto ml., Žák Milan st., 

Šnajdr Michal, Hrtús Štefan, Šnajdr Vladimír, Vírová Zuzana, Minařík Zdeněk st., Malár Michal, Šedo 

Miroslav st., Šedo Radek. Starostou byl zvolen Šnajdr Jan, velitelem Machovský Václav. 

     V měsíci lednu jsme se ještě zúčastnili výroční valné hromady v Ludslavicích a okrsku. 

V roce 2015 jsme oslavili 130. výročí založení našeho sboru. Již od prvních měsíců roku směřovala 

naše aktivita pro zdárné a důstojné uspořádání oslav. V rámci příprav jsme provedli úpravu dvoru za 

hasičskou zbrojnicí, úklid hasičské zbrojnice, připravili techniku na ukázky apod. Všem členům, kteří 

se aktivně podíleli na těchto přípravách, bych chtěl jménem výboru poděkovat. 

 

 



 

 

     V březnu a červenci jsme uspořádali jako každý rok sběr kovového odpadu. 

     V dubnu a říjnu jsme provedli požárně bezpečnostní dozor na soutěžích v aerobiku. 

     V květnu jsme se zúčastnili u našich kamarádů v Mokré-Horákově recesistické akce „Prvomájový 

průvod“. V rámci okrskové soutěže jsme zorganizovali pro naše nejmladší soutěž mladých hasičů. Na 

okresním kole soutěže Plamen v Otrokovicích naši členové vypomáhali s dopravou vody. 

     V červnu jsme se jako každý rok organizačně podíleli na uspořádání Dne pro rodinu v parku u 

Sokolovny, a to jak ukázkami techniky pro děti, tak i občerstvením. 

     V červenci proběhli již zmiňované oslavy 130. výročí založení našeho sboru. Důsledné přípravy se 

nám vyplatily a celý den panovalo nádherné počasí a přátelská atmosféra. 

V srpnu jsme se podíleli na organizaci historicky 1. pivních slavnostech v Tlumačově. Navštívili jsme 

také naše kamarády z družební obce Ďanová. 

     V září jsme uspořádali Den otevřených dveří na Hasičské zbrojnici a v rámci prevence jsme pozvali 

děti z mateřské školy na naši zbrojnici a seznámili je s problematikou požární prevence. V parku u 

Sokolovny jsme se podíleli na organizaci Nočního pohádkového parku. 

     V listopadu jsme připravili občerstvení (grilované klobásy, svařák, čaj) na adventním jarmarku 

spojeného se slavnostním rozsvícením vánočního stromku. 

V prosinci jsme se zúčastnili výročních valných hromad našich kamarádů z Mokré, Otrokovic, 

Kvítkovic a Záhlinic. Pro naše nejmladší členy jsme uspořádali besídku, pro ty starší již tradiční 

zabíjačku. 

 

Činnost JSDH Tlumačov 

K 31.12.2015 má zásahová jednotka 14 členů, velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., zástupcem Michal 

Šnajdr. V roce 2015 ukončili členství v jednotce na vlastní žádost Jan Šnajdr a Zdeněk Minařík st. 

 

Výjezdy JSDH Tlumačov v roce 2015 

Požár 

17. 2. 2015 Kvasice – požár sazí v komíně 

23. 3. 2015 Tlumačov – požár travního porostu podél tratě 

25. 4. 2015 Tlumačov – požár RD 

13. 7. 2015 Tlumačov – požár odpadu 

21. 7. 2015 Bělov – požár RD 

11. 9. 2015 Tlumačov – požár kůlny 

22.12.2015 Otrokovice – areál Tomy – požár odsávání 

 

 



 

 

Technická pomoc 

30. 3. 2015 Tlumačov – spadlý strom přes cestu 

16. 8. 2015 Tlumačov – spadlý strom přes cestu 

30.11.2015 Tlumačov – čerpání vody ze sklepa 

Únik nebezpečné látky 

27. 2. 2015 Tlumačov – únik nafty na vodní hladinu 

16. 3. 2015 Tlumačov – únik oleje na místní komunikaci 

Celkem na katastrálním území obce Tlumačov v roce 2015 bylo 25 událostí, včetně cvičení. 

Na R55 v katastru obce Tlumačov se staly 2 dopravní nehody. 

 

Zpráva o činnosti Klubu seniorů za rok 2015 
 

     Rok 2015 byl již 4. rokem naší činnosti. Uskutečnilo se 26 schůzek v Klubu na Zábraní každé druhé 

pondělí v měsíci od 14.00 hod. Většinou se nás sejde kolem 30. Náplň schůzek je různá. Nejvíce nás 

bavilo hrát bowling - na jeho pořízení nám přispěla obec, ale i elektronické šipky, které jsme si koupili 

jako společný vánoční dárek. Na našich schůzkách nacvičujeme na seniorské hry tanec i zpěv na 

společné vystoupení-letos v Chropyni, kde se soutěže zúčastnila i naše dvě družstva.V konkurenci 

dalších družstvech z Hulína, Chropyně a Kvasic, získala jedno medailové umístění.I letos jsme byli 

několikrát ve Zlíně v divadle,největší účast jsme zaznamenali na představení Charleyova teta.Z 

několika návštěv promítání filmů pro seniory se nám líbil snímek Domácí péče.  

     Uspořádali jsme 4 autobusové zájezdy za finanční dotace od OÚ Tlumačov. Horní Lideč s betlémem 

a sklárna v Karolínce-Luhačovice, termální lázně v Maďarsku/Mosonmagyarorvar/,termální lázně na 

Slovensku/Dunajská Streda/ , vánoční trhy v Uherském Hradišti.  

     Snažíme se být aktivní i při akcích pořádaných obcí. Vystoupení na pivních slavnostech, 

rozsvěcování vánočního stromku-zde jsme i prodávali vlastní výrobky ve stánku na náměstíčku. 

Zúčastnili jsme se přednášek v KIS, turnaje pétanque v Luhačovicích, kvasické pouti, kroměřížských 

dožínek, křtu svatomartinských vín v UH i akcí pořádaných v Záhlinicích.  

     Zástupci seniorů se zúčastnili i návštěvy v patronátní obci Ďanová na Slovensku. Velkým přínosem 

jsou pro nás pozvánky ze Zlínského kraje k účasti na projektu Senioři a jejich bezpečí. Všechny získané 

informace předáváme dalším seniorům, zejména na pravidelných schůzkách.  

     Pracovnice KIS nám zprostředkovaly přednášku o cvičení paměti. Ta se nám moc líbila. Podobně 

bychom chtěli ještě doplnit náš program na pravidelných schůzkách. A to už patří do plánu na rok 

2016.  



 

 

Zpráva Policie České republiky za rok 2015 pro obec Tlumačov  
 

     Obec Tlumačov trvale patří působnosti teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v 

Otrokovicích. Mimo Tlumačov a město Otrokovice dále do působnosti obvodního oddělení spadají 

další obce a to Hostišová, Sazovice, Mysločovice, Machová a obec Bělov. K datu 1.1 2015 čítal fyzický 

stav Obvodního oddělení 26 policistů a policistek.  

     Během kalendářního roku 2015 policisté Obvodního oddělení Otrokovice v Tlumačově v rámci 

běžného výkonu služby působili preventivně v rámci jedné z priorit Krajského ředitelství policie 

Zlínského kraje „Bezpečně do školy i ze školy“, kdy s touto prioritou se počítá i v následujících letech. 

V rámci personálního stavu policistů Obvodního oddělení Otrokovice se zajišťoval přechod na ulici 

Masarykova, kde hrozilo a hrozí největší riziko dopravních nehod mezi chodci a projíždějícími vozidly.  

     Vzhledem k předpokladu konzumace alkoholu a drog 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 o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Reagujeme na přeposlaná 

oznámení o konaných kulturních oznámeních od vedení obce tím, že do Tlumačova v inkriminovaný 

čas vysíláme hlídku policie zdejšího obvodního oddělení, kdy stojí za zmínku, že v rámci těchto 

opatření bylo v roce 2015 vyhledáno celkem 7 řidičů pod vlivem alkoholu, případně drog.  

     V roce 2015 došlo k mírnému nárůstu spáchané trestné činnosti, tak i zjištění přestupkového 

protiprávního jednání oproti předešlému roku. Dramaticky se zvýšil počet zjištěného protiprávního 

jednání při řízení motorových vozidel.  

     Mimo Obvodní oddělení Otrokovice působil v průběhu kalendářního roku v katastru obce 

Tlumačova i Odbor služby dopravní policie, Dopravní inspektorát Zlín, případně jiné krajské útvary 

Policie České republiky. Tyto složky v rámci výkonu služby zjistili celkem 159 případů protiprávního 

jednání. Jedná se převážně o přestupky v silniční dopravě.  

     Za rok 2015 eviduje OOP ČR Otrokovice 35 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit 

prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínského kraje při převozu 

agresivního pacienta, či osoby trpící duševní nemocí, asistence u provádění mobiliární exekuce, 

doručenky od soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod.  

 

Zpráva o činnosti S.K.Tlumačov za rok 2015  
 

     Jarních odvet mistrovských soutěží sezóny 2014/2015 se účastnilo 5 mužstev fotbalového oddílu 

S.K. Tlumačov:  

 



 

 

1.  Přípravka hrající Okresní soutěž sk. A. se v konečné tabulce umístila na 4. místě z celkového počtu 

12 účastníků. Trenéři: Michal Hric, Jiří Kvasnička, vedoucí mužstva Jitka Dvořáková. Z důvodu 

přechodu našich nejmladších nadějí do mužstva žáků nebylo družstvo přípravky pro sezonu 2015/16 

přihlášeno do mistrovské soutěže. Nejmladší naděje však i od léta 2015 pilně pokračují v tréninku pod 

vedením Pavla Karlíka  

2.  Mladší žáci hrající Okresní soutěž sk. A. se v konečné tabulce umístili na 2. místě z celkového počtu 

8 účastníků. Po podzimní části sezóny se naši mladší hráči vyhřívají na zaslouženém 1. místě. Trenéři: 

Oldřich Hrdina, Jiří Kvasnička, vedoucí mužstva Stanislav Jeřábek  

3.  Starší žáci hrající Okresní soutěž sk.A. se v konečné tabulce umístili také na 2. místě z celkového 

počtu 6 účastníků. Od léta hrají starší žáci okresní přebor, kde jim po podzimní části patří solidní 4. 

místo. Trenér: Oldřich Hrdina, vedoucí mužstva Stanislav Jeřábek  

4.  Dorost hrající Okresní přebor sk. A. skončil na 6. místě z 11 účastníků. Po podzimní části jsou 

dorostenci na průběžném 9. místě ze 12 účastníků. Trenér: Zdeněk Holub  

5.  Muži zakončili premiérovou sezónu v krajské I. B třídě sk. B. na vynikajícím 5. místě z celkového 

počtu 14 účastníků. V jarních odvetách vedli mužstvo: Marek Vlček, jako trenér, František Kel, jako 

asistent a Lada Mouková, jako vedoucí. Od léta oddíl angažoval na pozici hlavního trenéra Jiřího 

Jugase, bývalého vynikajícího fotbalistu Zlína. Družstvo mužů je po odehraných 14 kolech na solidním 

6. místě.  

     V roce 2015 bylo samozřejmě aktivní i mužstvo starých pánů pod vedením Františka Kela.  

     Za finanční pomoci obce Tlumačov se našemu oddílu v létě povedlo vybudovat vytouženou 

umělou závlahu travnaté hrací plochy, která hned prošla úspěšnou zatěžkávací zkouškou v mnoha 

tropických dnech letošního horkého léta.  

     Dále náš oddíl bez nejmenších problémů zvládl tzv. fotbalovou revoluci, tj. povinný přechod na 

elektronizaci veškeré fotbalové administrativy.  

     Z další mimosportovní činnosti oddílu musíme zmínit naše pořadatelství již tradiční fotbalové 

zábavy, jejíž 9. ročník se uskutečnil dne 27. června 2015. V sobotu 1. srpna 2015 jsme dále za podpory 

obce Tlumačov a SDH Tlumačov uspořádali úplně novou společensko-kulturní akci, a to první 

Tlumačovské pivní slavnosti. Tato akce se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, což je pro nás 

závazkem, aby se i pivní slavnosti staly další tlumačovskou tradicí.  

 



 

 

 

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace 
 
 

     Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 195 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. 

S uspokojením lze konstatovat, že došlo ke stabilizaci počtu žáků školy. I na naší škole registrujeme 

trend většího rozsahu stěhování rodin za bydlením a rodičů za prací.   

     Ve sledovaném školním roce se stabilizoval počet strávníků ŠJ ZŠ. ŠJ je kapacitně plánována pro 

přípravu 300 - 350 jídel. Bohužel opět mírně pokles počet „cizích strávníků“. 

 
ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov :  

55 - 60 dětí + obslužný personál 5 - 6 osob. Ve stejném režimu pokračovala i spolupráce  

se spec. MŠ Klubíčko – 25 - 30 dětí, které odebírají celodenní stravu + 5 - 6 dospělých 

 

Celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje denně:  

80 - 90 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ  

10 -13 obědů pro zaměstnance MŠ  

20 – 25 obědů pro zaměstnance školy 
 
160 – 170 obědů pro žáky školy  

20 – 25  obědů pro cizí strávníky  (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci ) 

     Škola plně využívá systém evidence a objednávání obědů (služba platby převodem na účet školy je 

využívána zhruba 50 % platících rodičů stravujících se žáků, popř. dětí, zaměstnanců a dalších 

strávníků) 

 
     Škola v duchu koncepce rozvoje v hodnoceném školním roce organizovala 2 oddělení ŠD, čímž byl 

uspokojen požadavek nejen rodičů dětí -žáků 1. a 2. r. školy, ale i starších žáků I.st. ŠD ZŠ Tlumačov – 

50 žáků = 2 oddělení ŠD. 

     Nový model organizace dvou oddělení ŠD se škole osvědčil a ředitel školy se rozhodl i v 

následujícím období (2015/2016) rozšířenou nabídku zájmového vzdělávání zachovat. 

 
 



 
 
 
 
Základní údaje o škole a jejich součástech za období šk.r. 2014 –  2015 
 
 

Údaje o školské radě  
 
Školská rada pracovala v hodnoceném období druhým rokem svého funkčního období ve složení: 

předseda - Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele  

členové :  

Ing. Jan RÝDEL - za zřizovatele  

pí. Zaoralová Jitka a Konečná Blanka -  za rodičovskou veřejnost 

Mgr. Odložilíková Lenka a RNDr. Zakopalová Martina - za pedagogické pracovníky školy 

 

Zajištění speciálního vzdělávání žáků školy 
 
    V tomto školním roce se rozsah pedagogické asistence opět zvýšil vzhledem k integraci 5 žáků s  

výraznějšími poruchami chování. Nový model integrace žáků takto zdravotně postižených vyvolává 

v některých třídách řadu nových situací. Žáci se za podpory AP učí novým způsobům chování, 

komunikace a zejména adaptace na kolektiv vrstevníků, což občas vyvolává konflikty a vztahové 

problémy. V těchto třídách je třeba vysvětlovat žákům souvislosti s problematikou zdravotních potíží 

– koncentrace na práci, porucha pozornosti, emoční přecitlivělost a další. 

     Škola se dlouhodobě snaží vzdělávací potíže výše zmiňovaných žáků řešit a s jejich handicapem jim 

pomáhat. Dominantní formou podpory je poskytování individuální péče, která však komplexně 

problém nevyřeší. 

     Ve vazbě na tuto skutečnost škola od školního roku 2015/2016 zavedla konzultační podporu pro 

rodiče žáků, u kterých není porucha tak rozsáhlá. Rodiče konzultují s logopedickou preventistkou a 

dyslektickou asistentkou možnosti následné podpory a pomoci ze strany rodičů. 

 

Zpráva o činnosti ZO ČZS Tlumačov za rok 2015 
 

Stav členské základny : 76 

Zrušilo členství : 1, přistoupili : 2 , zemřeli: 3 členové 

 



 

      

     V lednu se uskutečnil v Klubu obce na Zábraní tradiční Tlumačovský košt pálenek, tentokrát 

doplněný o košt okurek nakládaček. V únoru byla provedena revize nemovitého i movitého majetku, 

zhodnotili jsme práci za uplynulý rok a připravili plán na rok 2015. 6. března proběhla výročí schůze, 

kde byl plán schválen. Duben jsme věnovali ošetřování  - řezu, přihnojování a postřiku ovocných 

stromků. Provedli jsme jarní úklid pozemků a budovy pálenice. Ve spolupráci s Talašovým 

zahradnictvím byla provedena názorná ukázka jarního řezu ovocných stromků. V červnu jsme 

provedli generální úklid pálenice. Brigády se zúčastnilo 23 členů. Na konci června jsem uspořádali 

táborák s opékáním, kterého se zúčastnilo 32 členů. 

     Zástupci zahrádkářů se zúčastnili návštěvy partnerské obce Ďanová na Slovensku. Proběhlo školení 

páleničářů a začala se připravovat nová sezóna pálení. V průběhu léta jsme byli vlivem velkého sucha 

nuceni zalévat všechny stromky v ovocném sadu, přesto jsme na konci léta zjistili úhyn 9 ks stromků, 

které jsme ale při podzimním řezu nahradili novými.  

          Do školící místnosti byly objednány závěsné police na stěny, na které nám přispěl finančně 

obecní úřad. Pro dokončení vybavení střediska chybí ještě pracovní stůl s dřezem a přívodem teplé 

vody. S rokem 2015 jsme se rozloučili začátkem prosince Vánočním posezením v Klubu obce na 

Zábraní. 

     Po celou sezónu probíhalo pravidelné sečení trávy. 

 

Technická činnost 

     Byla provedena oprava plechového přístavku u pálenice a vybudováno ohniště u moštárny. Dále 

bylo opraveno čerpadlo u sání kvasu a čerpadlo u chladící vody, vyčištění sacího koše a potrubí ve 

studni, provedena předsezónní kontrola a seřízení u postřikovače a sekačky. Byla zpracována žádost 

na poskytnutí dotace od OÚ na realizaci projektu, který by zajistil dostatečný přívod vody do provozu 

moštárny a pálenice formou výstavby nové studny. 

 

Moštárna 

     Moštovalo se od 1. září do 6. listopadu. O moštování se zvýšil zájem i v okolních obcích. Bylo 

namoštováno celkem 6 164,5 l jablečného moštu a podrceno 27,5 vaniček. Odpracováno bylo 287 

hodin. Moštování probíhalo 3x týdne vždy od 14 hodin, dle zájmu zákazníků v případě většího 

množství bylo možno se domluvit s pracovníky moštárny i na jiný den. Začátkem září navštívily 

moštárnu děti z mateřské školy Sluníčko, podívaly se na proces moštování a ochutnaly skvělý jablečný 

mošt. 

 

 



 

 

Pálenice 

     I přes velmi suché léto zájem o pálení mírně překročil loňský rok. Začátkem srpna jsme provedli 

verifikaci pálenice ve spolupráci s Celní správou Zlín. Byly vyčištěny zásobníky nad velkým kotlem a 

celá lihová cesta. Pálení bylo zahájeno v polovině srpna a ukončeno 9. ledna 2016. Každý kalendářní 

měsíc byl prováděn výkaz vypáleného množství pálenky a následné přiznání spotřební daně z výroby 

lihu. V průběhu pálení provedla Celní správa Zlín kontrolu vypáleného množství. Po nahlášení 

ukončení pálení bylo výrobní zařízení pálenice zapečetěno.  

Počet přihlášek: 484 

Vypáleno: 11 175 litrů 

 

 

Zapsala kronikářka obce Tlumačov 

 Sylva Němcová 

březen 2016 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


