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Co nového nás čeká v roce 2017? 

 

Pohroma pro kuřáky 

     Krabička s 20 cigaretami podraží kvůli vyšší spotřební dani asi o korunu. Další zdražení pocítí kuřáci 

kvůli varovným obrázkům na obalech, které výrobcům zvyšují náklady. To ale není všechno – 

nejdůležitější změnou je, že pravděpodobně od května, po letech dohadů, stát zakáže kouření 

v restauracích a hospodách. 

 

Nové možnosti odečtu z daní  

     Od roku 2017 si budou moci rodiče odečíst z daní z příjmu náklady na školku svých potomků a to 

až 11 tisíc korun, tedy o 1100 Kč více než v roce 2016. Na 24 000 korun se taky zdvojnásobí částka, 

kterou si bude možné odečíst na daních za platby na penzijní a životní pojištění. 

 

Další omezení hazardu 

     Stát už nebude povolovat žádné nové automaty v hospodách či v barech, jen ve specializovaných 

hernách. Na Internetu začne Ministerstvo financí blokovat provozovatele on-line hazardu, kteří 

nebudou mít v Česku platné povolení a platit u nás daně. 

 

 V nemocnicích si vydělají víc 

     Od ledna 2017 vzrostou platy a lékařů a zdravotních sester o 10 procent 

 

Vyšší minimální mzda i důchody 

    Asi 115 tisícům Čechů pobírajícím minimální mzdu vzroste měsíční výplata o 1 100 korun, což je 

rekord. Nově tak budou brát minimálně 11 000 korun. V průměru o 308 Kč si polepší také důchodci. 

Měsíčně by tedy měli pobírat průměrně 11 745 korun. 

 

Trest za urážky úředníků nebo policistů 

     Urážka policisty nebo úředníka bude nově přestupkem, který může provinilce přijít až na 10 000 

korun. Až stotísícová pokuta bude hrozit za znemožnění práce zdravotníkům. 

 

Podraží voda 



     V roce 2017 by mohla v některých místech v Česku překročit hranici 100 korun za metr krychlový. 

Podle průzkumu by měla během dalších pěti let cena vody vzrůst až o třetinu. 

 

Mateřská dovolená  

     Čerství otcové si budou moci vzít placené volno – dávku „otcovská poporodní péče“. Po jeden 

týden budou dostávat 70% svého platu. Dávku si mohou vyčerpat během šesti týdnů od narození 

dítěte, volno nepůjde přerušit. 

 

Úřadovat půjde i na dálku 

     Od roku 2017 začnou občané České republiky dostávat občanské průkazy s čipem, který jim 

poslouží jako podpis. S jednoduchou čtečkou budou moci na dálku získávat výpisy z veřejných 

rejstříků. 

 

Ze škol zmizí sladkosti 

     Pamlsky, které neprospívají zdraví, budou na základních školách zakázané. Nová vyhláška zahrnuje 

velmi přísný seznam požadavků na obsah soli, tuku a cukru v potravinách prodávaných ve školních 

bufetech nebo automatech. Část provozovatelů bufetů už avizovala, že raději skončí. 

 

Kontrola kotlů  

     Přihodit do kotle na tuhá paliva PET lahev nebo pneumatiku se už nemusí vyplatit. V krajních 

případech budou moci úředníci zkontrolovat, čím topíte a zda nepoškozujete životní prostředí, přímo 

u vás doma. 

 

Nižší daně za potomky 

     Vzroste daňová sleva na druhé, třetí a každé další dítě. Za první dítě si rodič, stejně jako doposud, 

odečte z daní 13 404 korun, za druhé už 19 404 korun, takže sleva stoupne o 200 korun měsíčně a za 

třetí a každé další dítě 24 204 korun. Odpočet tedy vzroste o 300 korun měsíčně. 

 

Druhá fáze EET 

     Od března začnou vydávat účtenky s kódy EET všechny obchody a velkoobchody, pokud prodávají 

za hotové nebo přijímají platby kartou. Výjimka nadále trvá pro stánky s občerstvením a bez zázemí 

pro hosty, stánky s vlastními výpěstky (farmářské trhy) a prodej čerstvého občerstvení s sebou. 

 



Jednodušší daně 

     Zaměstnanci, kteří si daňové přiznání odevzdají sami, je budou moci podávat na formuláři 

zkráceném na dvě strany místo dosavadních čtyř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet obce na rok 2017 
 

PŘÍJMY                 

Daňové příjmy              31 981 000 Kč 

daně, poplatky za likvidaci odpadu, správní poplatky, místní poplatky 

Přijaté transfery, dotace        765 100 Kč 

Dotace na výkon státní správy, volby do Parlamentu ČR 

Nedaňové příjmy                                  3 589 000 Kč 

nájmy, pronájmy, služby odvody PO 

Financování                 7 464 900 Kč     

zůstatek k 31.12.2016, mínus splátky úvěrů   

PŘÍJMY CELKEM PRO ROK 2017          43 800 000 Kč 

 

VÝDAJE 

Deratizace             22 000 Kč 

Místní komunikace                              1 877 000 Kč 

Pozemní komunikace                              1 200 000 Kč  

Provoz veřejné silniční dopravy                               260 000 Kč 

Kanalizace          550 000 Kč 

Mateřská škola         623 000 Kč 

Základní škola                              3 235 000 Kč 

Knihovna                       44 000 Kč 

Kronika           20 000 Kč 

Registrované církve                                 250 000 Kč 

Místní rozhlas                     29 000 Kč 



Tlumačovské novinky          73 000 Kč 

KIS (vybavení Kulturní klub)                1 644 000 Kč 

Sbor pro občanské záležitosti       130 000 Kč 

Využití volného času dětí a mládeže      367 000 Kč 

Zdravotní středisko         516 000 Kč 

Bytové hospodářství         895 000 Kč 

Nebytové hospodářství – DS          65 000 Kč 

Veřejné osvětlení         592 000 Kč 

Pohřebnictví            19 000 Kč 

Územní rozvoj           10 000 Kč 

Komunální služby                             7 149 000 Kč 

Nebezpečný odpad           10 000 Kč 

Komunální odpad                              1 666 000 Kč 

Ostatní odpady           90 000 Kč 

Využívání ostatních odpadů        150 000 Kč 

Veřejná zeleň          580 000 Kč 

Dům s pečovatelskou službou       309 000 Kč 

Domovy (příspěvky poskytovatelům sociálních služeb)    490 000 Kč 

Ochrana obyvatelstva          50 000 Kč 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů      233 000 Kč 

Zastupitelstva obcí                  1 391 000 Kč 

Volby do parlamentu ČR          48 000 Kč 

Místní správa                18 186 000 Kč 

Obecné výdaje z finančních operací         30 000 Kč 

Služby peněžních ústavů        225 000 Kč 

Finanční operace         713 000 Kč 



Finanční vypořádání minulých let           4 000 Kč 

Ostatní činnosti           55 000 Kč 

 

VÝDAJE CELKEM PRO ROK 2017          43 800 000 Kč 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 



Leden 

 

Turnaj ve stolním tenise 
 

     V sobotu 7. ledna 2017 se konal v tlumačovské tělocvičně základní školy V. ročník Turnaje ve 

stolním tenise. 

     Dopoledne změřilo své síly 11 chlapců ve dvou kategoriích: mladší (10 - 11 let) a starší (12 -15 let). 

Je dobře, že si nejen tlumačovští tenisté vychovávají novou generaci pro tento sport. 

     Padesát jedna zaregistrovaných hráčů přivítala za organizátory (KIS Tlumačov a stolní tenisty 

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 6 žen, které hrály systémem každá s každou. 13 mužů – seniorů -  

bylo rozděleno do tří skupin a 32 mužů bylo rozlosováno do 8 skupin. Hrálo se na 5 stolech na dva 

vítězné sety, takže hra měla poměrně rychlý spád. První skončily své boje ženy, v závěsu za nimi 

senioři a muži bojovali až do 21 hodiny. Ceny všem „na bedně“ předával místostarosta Mgr. Rajmund 

Huráň, který se také sám aktivně turnaje zúčastnil. 

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem hráčům za účast. Velké poděkování také patří 

tlumačovským stolním tenistům za velkou pomoc při přípravě a hladkém průběhu turnaje. 

 

Výsledky 

 

Mladší děti 

1. Lukáš Krčma 

2. Tadeáš Stránský 

3. Radek Dvořák 

 

Starší děti 

1. Lukáš Mareš 

2. Jan Hrtús 

3. Adam Bilík 

 

Ženy  

1. Pavla Kutrová 

2. Simona Hrtúsová 

3. Jitka Dvořáková 

 

Muži – senioři 

1. Otmar Mauler 

2. Miroslav Stránský 



3. Jaroslav Zimák 

 

Muži 

1. Roman Žídek 

2. Pavel Kutra 

3. Jiří Krčma ml. 

 

Tříkrálová sbírka 
 

     V sobotu 7.1.2017 proběhla v naší obci Tlumačov tradiční Tříkrálová sbírka. V mrazivém ránu se 

vydalo do ulic našeho městečka 50 koledníků se 14 pokladničkami. Jako každým rokem se i jedna 

skupinka koledníků vydala na Skály. 

     Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do pokladniček a společně tak darovali na sbírku celkovou 

částku ve výši 48.929,- Kč a velké poděkování patří i koledníkům, kteří se v mrazivém a studeném 

počasí obětovali. 

 

Zdravotní přednáška pro seniory 
 

     V pondělí 16. ledna 2017 připravily pracovnice KIS pro Klub seniorů přednášku o zdravém životním 

stylu. 

     Přednáška se uskutečnila v Klubu obce Zabrání a přednášela Mgr. Romana Kempová z Napajedel. 

Její přednášky jsou vedeny mottem: „Nedostaneme to, co chceme, ale to, co si vytvoříme". Během 

1,5 hodiny se všichni zúčastnění dozvěděli, že mají dodržovat pitný režim, zdravou stravu a hlavně se 

udržovat v dobrém psychickém stavu a nespoléhat se jen na léky. 

 

Tlumačovský košt pálenek 
 

     V sobotu 28. ledna 2017 se uskutečnil v Klubu obce Zábraní 15. ročník Tlumačovského koštu 

pálenek, tentokrát obohacený i o košt bábovek. 

     Na koštu se letos sešlo 38 vzorků pálenek a 10 vzorků bábovek.  

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

vůbec znát na přátelské náladě nesoucí se klubem. 

Košt pálenek a bábovek byl zahájen ve 14 hodin a ukončen v 17 hodin. 

     Vzorky pálenek se hodnotily stupnicí od jedné do pěti, kdy pětka znamenala nejvyšší počet bodů. 

Vzorek, který hodnotitel nestihl okoštovat, byl ohodnocen známkou 3. Letošním suverénním vítězem 

Tlumačovského koštu pálenek 2017 se stal pan Vratislav Dufek s celkovým počtem 122 bodů. Na 



druhém místě s počtem bodů 115 se umístila paní Marie Talašová a třetí místo si zasloužil pan Petr 

Fianta s počtem 110 bodů.  

     Mezi bábovkami se sešly i dvě velmi netradiční. Jedna ze sekané a druhá tlačenková. Ty potěšily 

zejména mužskou část účastníků koštu pálenek. Na prvenství to ale nestačilo. Voňavé bábovce s 

tvarohem a kandovaným ovocem paní Marie Novákové nemohl nikdo odolat, a proto si zasloužila 

prvenství. Na druhém místě se umístila již zmíněná tlačenková bábovka pana Petra Fianty a třetí 

místo si vypekla paní Ludmila Jonášková. 

     Netrpělivé čekání na výsledky v koštu pálenek i bábovek krátilo losování o ceny z bohaté tomboly. 

Všem kuchařkám i kuchařům, kteří přispěli svým výtvorem do soutěže o nejlepší bábovku, děkujeme. 

Stejně tak i občanům, jejichž pálenka byla hodnocena a díky kterým se sešlo tak velké množství 

vzorků. Poslední díky patří těm, kterými byly vzorky hodnoceny i dalším zúčastněným. 

Recept na vítěznou bábovku paní Novákové: 

30dkg polohrubé mouky, 25dkg moučkového cukru, 20dkg tuku (Hera, Perla, máslo apod). 

25dkg měkkého tvarohu, 4 vejce, 1 vanilkový cukr, 6 lžic mléka, 1 prášek do pečiva, strouhaná 

citronová kůra, trochu rozinek, kandované ovoce.  

Utřeme žloutky s cukrem do pěny. Přidáme tvaroh, citron. kůru, mléko a smícháme. Přisypáváme 

mouku s práškem do pečiva, důkladně promícháme. Ušlehaný tuhý sníh z bílků vmícháme do těsta, 

přidáme oprané rozinky (nakrájené kandované ovoce). Pečeme v dobře vymazané a vysypané formě 

45-50 min. 

 

Oprava chodníků  
 

     Když dělníci vloni v létě začali opravovat chodníky podél části hlavního silničního tahu, málokdo 

tušil, že se nových komunikací jen tak nedočkáme. Hodonínská firma Simostav, která chodníky 

opravuje, už teď nabrala čtvrtroční zpoždění.  Navíc bylo i ze strany obce upozorněno na částečně 

nekvalitně odvedenou práci, kterou budou muset stavaři opravit. Nejedná se ale o nic velkého, na 

některých místech jsou nedodělky, například nerovnosti a jiné drobné závady. Pro chodce žádné 

nebezpečí nepředstavují, jsou normálně průchozí. 

     Původní termín dokončení oprav byl do konce listopadu loňského roku, firma však musela 

pokračovat dál až do vánočních svátků. Hned po Novém roce se opět pustila do práce, dokud 

nenapadl sníh a nezačaly mrazy. 

      

Počasí v lednu 
 

     1. leden 2017 začal krásným zimním počasím, teplota i přes den pod bodem mrazu, sníh, sluníčko. 

2. ledna napadl další sníh, v noci -9°a sněžení pokračovalo i v noci. Další dny, přestože průběžně 

sněžilo, denní teploty byly kolem +2°, takže co napadlo, hned roztálo. 6. ledna se začalo ochlazovat, 



denní teplota odpoledne už -8°, do rána -17°. Přes den sluníčko a -9°. 13. ledna mírné oteplení, 

roztálo trochu sněhu, ale pořád je všude bílo. Další dny opět ochlazení, teploty pod nulou i přes den, 

ale už jen do -3°. Skoro denně sluníčko a jasno až do 24. ledna.  Přes den sníh při sluníčku taje a v noci 

zamrzne, takže je všude spíš led, než sníh. 27. až 30. ledna pod mrakem, v noci -12°. 31. ledna ráno 

začalo sněžit, sněžilo celý den a napadlo asi 15 cm sněhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Únor 

 

2. února - Hromnice 
 

     Svátek Hromnice připadl na počátek února, kdy už se daly vystopovat první známky jara. Většinou 

se slavil právě 2. února, byl zasvěcen keltské bohyni Brigid neboli „vznešené“, která ochraňuje 

těhotné ženy, je bohyní hojnosti, plodnosti, uzdravování. 

      Hromnice vítaly první připomínky jara a měly velkou spojitost se světlem, zejména s ohněm. 

V tento den se v kostele před mší světily svíce, kterým se říkalo hromničky. Během bouří je naši 

předkově stavěli zapálené do oken, jejich úkolem bylo spolu s motlitbou ochraňovat stavení před 

bleskem. Na Hromnice se často sklízely betlémy z chrámů i z domácností, odstrojoval se vánoční 

stromeček. Bývalo zvykem dávat hromničku také do rukou umírajícímu, aby její světlo svítilo dušičce 

na cestu do nebe. S posvěcenou svící obcházel hospodář rovněž úly a modlil se za hojnost medu. Na 

Hromnice se nesmělo šít ani vyšívat, naši předkové věřili, že jehla v tom čase přitahuje blesky. 

     První jarní zahřmění ohlašovalo probuzení a příchod boha Peruna. Naši předkové se domnívali, že 

jeho ohlušující hromování zažene zlé duchy a ti zalezou někam daleko, kde se schovají. Lidé Perunovi 

s vyháněním duchů vydatně pomáhali, doma rachotili nábytkem a nádobím, aby případná strašidla 

opustila jejich stavení. Také se zapalovaly co nejvyšší ohně, i ty chránily před duchy. Z radosti, že 

předjaří už je tady, si naši předkové klekali na zem a líbali ji. Přežili zimu a to byl důvod k oslavám. 

Vymetaly se stáje, čistily krby, smýčily místnosti. Ženy se oblékali do pestrých barev.    

     K Hromnicím se váže celá řada pranostik, odhaduje se, že jich bude kolem čtyřiceti. Nejznámější je 

pochopitelně ta notoricky známá: Na Hromnice, o hodinu více. Dny se prodlužují, noci se krátí. Důkaz, 

že jaro už není tak vzdálené. Na Hromnice chumelenice, přijde brzo jaro. A naopak: Svítí-li na 

Hromnice slunce, bude zimy o šest neděl více. Rovněž se má sledovat, jaká je na Hromnice noc, 

protože: Na Hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc. A když o Hromnicích svítí slunce, bude 

úrodný rok. Naši předkové mimo to tvrdili, že prší-li na Hromnice, bude na jaře sněžit. A ještě důležité 

poučení: zelené Hromnice - bílé Velikonoce. 

 

Reprezentační ples obce Tlunačov 
 

     V sobotu 4. února 2017 se v sále Otrokovické Besedy konal Reprezentační ples Obce Tlumačov. 

Ples je každoroční tradicí a je potěšením, že místa v sále byla opět téměř vyprodána. 

     Zahájení proběhlo slovy starosty obce Petrem Horkou spolu s Petrou Šimoníkovou, kulturní 

pracovnicí KIS Tlumačov.  

     K tanci a poslechu hrála hudební skupina Gaudeon s dominantním hlasem výborné zpěvačky.  



     Ve 21 hodin, jsme přivítali taneční skupinu TS Trick z Hulína pod vedením Aleny Csmorové. Street 

dance nám předvedla jak skupina juniorů, tak dospěláků. 

     Po vystoupení se účastníci plesu mohli těšit na prodej losů do soutěže o ceny.  

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

ceny. Těm, kteří vyhráli, blahopřejeme.  

     Organizátorky plesu - pracovnice KIS Tlumačov, děkují za hojnou účast. 

 

Výbuch plynu otřásl rodinným domem v Tlumačově 
 

     Výbuch plynu otřásl v úterý 7. února 2017 před devátou hodinou ráno rodinným domem v ulici 

Kvasická v Tlumačově. Podle prvních informací za detonací stál únik plynu z propanbutanové lahve 

v domě. Exploze rozmetala polovinu domu, v jeho troskách zůstali dva obyvatelé nemovitosti. Na 

místě zasahovalo pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, policisté, kriminalisté, 

psycholog hasičů a zdravotníci. 

     Sedmašedesátiletá žena a devětašedesátiletý muž – druh a družka, kteří zůstali po výbuchu 

v sutinách, byli převezeni vrtulníky do Fakultní nemocnice v Brně na popáleninové centrum. 

     „Žena je popálená, má poškozené dýchací cesty a muž má také popáleniny," zmínil mluvčí 

krajských zdravotních záchranářů. Žena má podle mluvčího brněnské fakultní nemocnice a 

popáleniny 2. stupně zhruba na 20 procentech těla a momentálně je v umělém spánku. Muž utrpěl 

popáleniny v menším rozsahu. 

     K místu neštěstí byl povolán psovod se psem speciálně cvičeným na prohledávání sutin. Dům po 

výbuch nehořel. Zřítilo se ale pár nosných stěn. Část domu se zřítila směrem do dvora, proto nebylo 

nutné nechat celou ulici uzavřenou. 

 

Dějepisná exkurze do Osvětimi 
 

     V pondělí 20. 2. 2017 se 17 žáků z 8. a 9. třídy zúčastnilo dějepisné exkurze do polské Osvětimi, 

bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora. Tento výjezd se uskutečnil pod záštitou vzdělávací 

agentury pana Pavla Kočího z Kroměříže, který má s podobnými zájezdy bohaté zkušenosti. 

     Jak již napovědělo cílové místo cesty, jednalo se o exkurzi zaměřenou na židovské dějiny 

s důrazem na holocaust. Ve státním muzeu Auschwitz – Birkenau (Osvětim – Březinka) žáci 

absolvovali více než tříhodinový program, jímž je provedla polská průvodkyně mluvící česky. 

     V části Osvětim, která sloužila jako pracovní tábor, navštívili několik zděných baráků, v nichž se 

nacházela spousta fotografií a několik expozic vypovídajících o životě v táboře. Například vitríny plné 

zabavených osobních věcí (bot, nádobí, brýlí…). Žáci měli také možnost si prohlédnout bývalé 

spalovací pece, v nichž bylo zmařeno na stovky životů. 



     V druhé části prohlídky navštívili Březinku, kde se nacházely dřevěné baráky určené k ubytování 

vězňů. Součástí Březinky je i ona nechvalně známá brána s kolejemi, po nichž v dobytčích vagónech 

přijížděly tisíce a tisíce židů. 

     Určitě to byl pro všechny žáky velký zážitek. Byl to den plný informací a zážitků, který všem žákům 

ukázal naše obrovské štěstí, že nežijeme v období druhé světové války. 

 

 

Masopustní průvod 

 

     Téměř 30-ti členný masopustní průvod našich spoluobčanů se vydal v sobotu 25. února 2017 na 

celodenní obchůzku naší obcí a připomněli, že se již nezadržitelně blíží Popeleční středa, která je 

počátkem čtyřicetidenního postního období před Velikonocemi. Masopust je předzvěstí blížícího se 

jara a konce nadvlády zimy. I letos si všichni účastníci dali na svých maskách záležet. Vůdčí postavou 

byl Laufer. Na první pohled ho bylo možné rozpoznat díky obleku, který byl hustě pošitý pestrými 

odstřižky látek. Ve stejném provedení měl i špičatou čepici. Laufer popoháněl průvod práskáním 

bičem a velel celému průvodu. Za ním šel medvěd s vodičem a ostatní masky z říše fantazie a smíchu. 

Maskám, které obcházely naší obcí, bylo vše dovoleno. V každém navštíveném domě je občané 

pohostili, neodmítli masopustní tanec, a dali symbolický dar. Auta projíždějící obcí zastavila a 

zaplatila symbolické mýtné. Masopustní rej trval od ranních hodin až do úplného setmění, kdy byl 

zakončen cimbálovou muzikou v restauraci Schodky.  

     Děkujeme všem, kteří přišli v maskách. Masopust se opět vydařil, díky Vám všem, kdo jste přišli, 

přijeli, hostili, smáli se a hodovali, pili, hráli a tancovali… podíleli se na organizaci a podpořili nás dary, 

nebo penězi, díky kterým můžeme do dalších let rozšiřovat a zdokonalovat soubor masek. Nemalou 

část finančních prostředků od tlumačovských občanů věnujeme pro potřeby dětí a mládeže v naší 

obci.  

 

Obnova zeleně v obci 
 

     V únoru letošního roku, v době vegetačního klidu, proběhly v obci Tlumačov výraznější práce na 

úseku údržby zeleně.  

     Na základě doporučení komise zemědělské a životního prostředí a vydaného rozhodnutí, bylo 

provedeno pracovníky oddělení životního prostředí, údržby a služeb naší obce pokácení vzrostlých 

borovic a stříbrných smrků v ulici Dolní. Tato čtyřicet let stará zeleň uvolní místo nové výsadbě na 

tomto hlavním tahu obcí. Nová dosadba zeleně v ulici Dolní je naplánovaná na podzim dle 

schváleného projektu zeleně. Jeden ze stříbrných smrků byl ponechán do příští zimy, kdy bude také 

skácen a použit jako tlumačovský vánoční strom. 

 



Počasí v únoru 
 

     Hned 1. února od rána silné sněžení, do 8 hodin napadlo 30 cm sněhu. Ráno -3°, přes den jen 

kolem nuly, sníh je sice mokrý, ale netaje, jen na cestách. Večer začalo sněžit znovu, ale další den 

ráno i přes den +2°, takže část odtála. Stejné počasí i další dny, přes noc mírně pod nulou, přes den 

mírně nad nulou, mlha. 

     12. února přes den sluníčko, +6°, ale další dny se zase ochladilo a teplota pod nulou i přes den až 

do 16. února, polojasno. Sníh už z větší části roztál, všude je plno vody a černé zbytky sněhu. 

     21. února déšť, přes den +6°, posledních pár dnů v měsíci denní teploty až do 10°, polojasno. 28. 

února přes den +12°, polojasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Březen 

 

V duchu sportovních aktivit  
 

     Ve čtvrtek 2. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili další sportovní soutěže. Tentokrát to byl 

turnaj starších žáků ve florbalu. 

     Hrálo se v hale SOŠ Otrokovice na Štěrkáči. Spolu s žáky ZŠ Tlumačov se zúčastnila družstva ZŠ Zlín 

Želechovice, ZŠ Dolní Němčí a ZŠ Traplice. 

     Průběh turnaje ukazoval, jak pro žáky může být „zábavná“ herní konfrontace se družstvy, se 

kterými ještě nikdy nehráli. Poslední dobou totiž jezdí starší žáci nejen za účastí, ale i za vítězstvím. A 

právě to se klukům díky výborným výkonům opět povedlo. 

     Uznání zasluhují všichni hráči, kteří skvěle zvládli celý turnaj, do utkání nastupovali s velkým 

nasazením a ukázněně a s velkou vzájemnou podporou působili sebejistě a správně sportovně 

naladění. 

Pořadí: 

1. ZŠ Tlumačov 3 vítězství skóre 25 : 3 absolutní vítěz turnaje 

2. ZŠ Zlín Želechovice 

3. ZŠ Traplice 

4. ZŠ Dolní Němčí 

 

Březen v knihovně 
 

     Březen patří k měsíci knih, proto i letos místní knihovna připravila besedu a umožnila žákům ZŠ a 

MŠ seznámit se lépe s knihovnou. 

     V pátek 10. března 2017 se v KIS uskutečnila přednáška paní Vlasty Čablové na téma „Květiny k 

sušení, pěstování, sbírání a jejich použití“. O týden později navštívily knihovnu děti z mateřské školy. 

Povídali si, jak zacházet s knihami a ověřili si znalosti pohádek a pohádkových postav. 

     Ve středu 22. března 2017 knihovnu navštívili žáci ze čtvrté třídy ZŠ a zaměřili se na téma balady a 

legendy. Paní učitelka zadala žákům úkol, kde hledaly v knihovně balady a nakonec si všichni 

předčítali z knihy. 

     31. březen 2017 patřil dětem, které se rozhodly přenocovat v knihovně a zažít dobrodružství v 

rámci tradiční akce „Noc a Andersenem“. Po příchodu se všichni vydali k paní Věrce Řezaninové, 

která dětem ochotně spolu s ostatními členy, kteří navštěvují výcvik psů, předvedla ukázku agility. 

Děti si mohly pejsky nejen pohladit, ale samy si zkusily s nimi proběhnout všemi překážkami. 



Odnášely si nejen skvělé zážitky, ale i balíček s dobrotami, který jim paní Věrka přichystala. Moc 

děkujeme za skvělé zorganizování, ochotu a přístup k dětem. Po návštěvě pejsků dětem vytrávilo, a 

tak spěchaly zpátky na KIS, kde je čekala večeře.  

     Při této akci nesmí chybět tvoření. Letos se děti pustily do výroby panáčků na Velikonoce, a 

protože s jarem přilétají čápi, tak vytvořily čápa i s hnízdem. Děti namalovaly i obrázky pro paní 

Řezaninovou a její pejsky. Před spaním si poslechly pohádku, u které mlsaly zmrzlinu a po večerní 

hygieně si v pelíškách přečetly pohádku. Potom nastalo v knihovně ticho a bylo slyšet jen hlasité 

oddychování. 

 

Ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov 
 

     Dne 11. března 2017 se pořádal v Otrokovické Besedě tradiční ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov. Ples se 

stal již velmi dobře vnímanou tradicí, kterou udržují všichni lidé z okolí školy, kteří ji podporují a 

pomáhají zajistit její hladký průběh. Členky výboru SRPDŠ (jim patří největší poděkování) se 

angažovaly na přípravě a realizaci plesu, sháněly ceny do tomboly, zajišťovaly hudební produkci, 

prodávaly tombolu, pomáhaly s přípravou tanečních vystoupení a podobně. 

     Učitelky Lenka Hricová a Šárka Matulíková připravily se žáky 8. a 9. ročníků velmi pěkný a vtipný 

taneční program. 

     Na plese se sešlo mnoho příznivců, ples byl velmi zábavný a vydařený a všichni si to hodně užili. 

Úžasnou atmosféru plesu vytvořila hudební skupina Los Playbos.  

     Poděkování patří samozřejmě všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli jak do tomboly, tak na 

finanční zajištění přípravy plesu. 

 

Po stopách velikonočního zajíčka 
 

     V neděli 19.3.2017 pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, ve spolupráci s KIS 

Tlumačov novou rodinnou akci ,, Po stopách velikonočního zajíčka“. 

     Putování začalo v místním parku u sokolovny, kde menší i větší účastníci navštívili prasátko s 

medvědem, od kterých obdrželi kartičku ve tvaru vajíčka s přesným popisem cesty, kde mohou 

zajíčka hledat. Po cestě za zajíčkem je přivítala ovečka se skládankou velikonoční pohlednice, u 

Berušky a Ferdy mravence si vyzkoušeli veselou košíkovou v mraveništi, s kohoutkem zvládli slalom s 

hokejkou a vajíčkem, u žabičky nakrmili čápa a s vlkem, který nebyl vůbec zlý, zdolali překážkovou 

dráhu. Od zvířátek získávali za splnění úkolu na kartičku razítka. Dál pokračovala cesta podle mapky 

na kartičce a také podle trasy značené zaječími stopami k cíli směrem ke KIS. Cestou pomohli ještě 

slepičce s jarním úklidem v kurníku a v závěru malovali v ateliéru u dvou tlapiček - lišky a kočičky obří 

velikonoční kraslici. Splnění těchto úkolů jim dovolilo vyhledat velikonočního zajíčka a získat sladkou 

odměnu. A to ještě nebylo všechno. Akce dál pokračovala pestrým programem. Aby bylo zvířátek 



ještě víc, mnozí si nechali nějaké namalovat na obličej. Mimo to děti přilákalo tvoření zajíčka na špejli, 

malování papírových kraslic nebo velikonoční bludiště a omalovánky. Společně se jim podařilo 

nazdobit technikou mramorování spoustu vyfouklých kraslic, které pak ozdobily před Velikonocemi 

obecní strom. Zpestřením bylo také opékání špekáčků, pro některé první po zimě. Se svou 

Boubleshow se představil klaun Bublíno a ukázal přítomným dětem i dospělým své umění s bublifuky 

a bublinkami a všechny pobavil a rozveselil. Zábavné odpoledne bylo zakončeno společným cvičením 

zvířátek a dětí, které bylo původně plánováno pod širým nebem. Dešťové kapky však děti zahnaly do 

budovy kulturního střediska. Přestože počasí nevydrželo přívětivé po celou dobu akce, náladu to 

nikomu nepokazilo a odpoledne si všichni společně užili. Děkujeme tímto všem za pomoc a spolupráci 

a také účastníkům akce, kteří se přišli pobavit.  

 

Setkání pedagogických pracovníků s představiteli obce 
 

     V pátek 24. března 2017 se v obřadní síni obce Tlumačov uskutečnilo setkání starosty obce pana P. 

Horky a místostarosty obce pana Mgr. R. Huráně s pedagogickými pracovníky škol a školských 

zařízení, které v obci pracují s dětmi a mládeží a vykonávají zde vzdělávací, výchovnou a 

volnočasovou činnost. 

     Pozvání přijali pracovníci Základní školy Tlumačov p.o., Mateřské školy Tlumačov p.o., Domu dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice – odloučené pracoviště Tlumačov a Základní umělecké školy Otrokovice, 

která zajišťuje v naší obci výuku na hudební nástroje a výuku zpěvu.  

     Starosta i místostarosta obce ve svých projevech u příležitosti připomenutí si dne 28. března - Dne 

učitelů, poděkovali všem přítomným pedagogickým pracovníkům za jejich náročnou, obětavou a 

svědomitou každodenní práci s dětmi. Poděkovali i ředitelkám MŠ, DDM, ZUŠ a řediteli ZŠ a jejich 

pracovníkům za výsledky, kterých dosahují se svými svěřenci ve výuce i při reprezentaci jednotlivých 

zařízení i obce na místní, regionální a často i na republikové úrovni. Z úst představitelů obce zazněla i 

slova, která potvrzovala tradiční a dlouho trvající podporu obce Tlumačov všem vzdělávacím a 

výchovným institucím v obci Tlumačov.  

     V oficiální části tohoto setkání vystoupili se svými příspěvky a zkušenostmi i jednotliví ředitelé škol 

a zařízení. V závěru v přátelské atmosféře došlo k neformální diskusi na témata související s 

problematikou školství, výchovy, pedagogické činnosti v praxi, zkušenostmi s realizací projektů ve 

školách, zabezpečením dostatku finančních prostředků na podporu školních i mimoškolních aktivit, 

atd. 

 

Počasí v březnu 
 

     První dny měsíce března ještě nevlídné, teplota do 10°, ale pak se na pár dnů ukázalo sluníčko a 

teploty vystoupaly na 17°. Po pár dnech se znovu vrátilo nepříznivé počasí s denními teplotami jen do 

7°a dešťovými přeháňkami. V polovině měsíce ranní teploty mírně pod nulou, přes den ale celkem 



hezky, 15°, ale jen pár dnů, pak až do konce měsíce střídavě polojasno, občas přeháňky. Poslední 3 

dny v březnu sluníčko, celé dny jasno, teplota až do 20°. Snad už je tady zase jaro! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duben 

 

Výstava Klubu seniorů Tlumačov: Svatba včera a dnes 
 

     Od začátku měsíce dubna do poloviny května měli ti, kteří zavítali do Kulturního a informačního 

střediska Tlumačov, možnost nahlédnout do soukromých sbírek svatebních exponátů tlumačovských 

občanů. Výstavu "Svatba včera a dnes" instalovali místní senioři z Klubu seniorů. 

     Svoji druhou výstavu, kterou připravili senioři z Tlumačova, tematicky zaměřili na svatby. 

Vystaveny byly vedle dámských i pánských svatebních šatů také svatební oznámení, boty, závoje, 

kloboučky, rukavičky, šperky, dárky a další doplňky z dob dávno minulých i současnosti. 

Mezi desítkami exponátů jsme mohli zhlédnout například ukázky květinových vazeb, svatební tabule, 

a další doplňky. Návštěvníci si prohlédli dobové a současné svatební fotografie.  

     Výstava byla zahájena vernisáží ve středu 5. dubna 2017 v 16 hodin. Od toho dne výstavu 

navštívilo téměř 250 obyvatel Tlumačova i okolních obcí. O tom, že výstava měla úspěch, svědčí 

kladné ohlasy zapsané v návštěvní knize. 

 

Soutěž v aerobiku skupinových choreografií „O pohár starosty obce 

Tlumačov 2017“ 
 

     V sobotu 8. 4. 2017 se konal další ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií „O pohár 

starosty Obce Tlumačov“. Letos se na soutěž sjelo 22 týmů z celé Moravy, které předvedly 62 

soutěžních sestav ve 4 kategoriích. 

     Soutěž je rozdělena jak do věkových kategorií, tak také na kategorie podle zaměření estetika a 

technika. V estetice se více hodnotí námět, téma, zpracování, originalita, v technice zase více 

provedení technické a náročnost. V kategorii technické jsou také dané povinné prvky, které týmy 

musí během sestavy předvést a splnit, jinak budou ohodnoceny minusovými body. V tomto ročníku  

do poroty zasedl opět Mgr. David Holzer a Hanka Kynychová. Oba porotci hodnotili týmy po jejich 

docvičení slovně, což jsou cenné rady pro děti, jejich trenéry a toto hodnocení je taktéž zpestřením 

celé akce. Jako VIP host letos do poroty přijela a celou akci rozzářila svým krásným úsměvem herečka 

Patrície Solaříková, známá ze seriálu Ulice. Soutěž byla plná krásných sestav, kostýmů, úsměvů a 

nápadů. Šestičlenná porota, která na vše dohlížela, to neměla vůbec jednoduché v rozhodování. 

Každá kategorie byla plně obsazena a konkurence týmů byla velká.  

     Díky obci Tlumačov a sponzorům akce, kteří tuto soutěž podpořili, mohly být ohodnoceny všechny 

děti za jejich snahu a píli. První 3 místa si odvážela krásný pohár a medaile, 4. místo velký perník. 

Navíc v každé věkové kategorii slečna Patrície vybrala jeden tým, kterému předala sladkou odměnu v 

podobě dortu jako Cenu sympatie, které připravila pro děti Marta Filáková, za což velmi děkujeme. 



Velký dík patří také moderátorovi Ziggy Horváthovi, který byl jako každý rok skvělý a také děkujeme 

všem pomocníkům, kteří se na této akci podíleli. 

Zde máme umístění tlumačovského AT: 

 

Kategorie do 7 let estetika 

1. místo DDM Sluníčko Otrokovice- AT Tlumačov - Neseme vám psaní  

Kategorie 8 - 10 let estetika 

2. místo DDM Sluníčko Otrokovice-AT Tlumačov - Perníková chaloupka 

Kategorie 11 – 13 let estetika 

1. místo DDM Sluníčko Otrokovice–AT Tlumačov - Maska  

Kategorie 14 a více let estetika 

1. místo DDM Sluníčko Otrokovice-AT Tlumačov - Tajemství vznešenosti  

 

Velikonoční strom – nová tradice v Tlumačově 
 

     Velikonoce jsou svátky jara, ke kterým neodmyslitelně patří barevná vajíčka a kraslice, která jsou 

tradiční výzdobou takřka na celém světě. V mnoha městech a obcích se začaly objevovat stromy 

ozdobené velkým množstvím barevných velikonočních vajíček zavěšených na šňůrkách. 

Tak jsme si řekli, že by takový velikonoční strom mohl být i v Tlumačově. 

     Barevná vajíčka k zavěšení ochotně připravily tlumačovské seniorky a také nám pomohly při jejich 

zavěšování. Část kraslic také vznikla v neděli 19. 3. 2017 při akci „Po stopách velikonočního zajíčka", 

kdy děti na jednom stanovišti u KIS vajíčka barvily metodou mramorování. Děkujeme také paní 

Zaoralové a pracovnicím DDM Sluníčko, Tlumačov. Následující roky bychom rádi do této nové tradice 

zapojili co nejvíce občanů naší obce.  

     Na internetu se můžeme dozvědět, kde vznikla tato tradice. Zvláštní tradice zdobení velikonočního 

stromu byla založena ve východoněmeckém městě Saalfeld. Zde se každoročně na Velikonoce 

objevují vejce na jednom stromě. Místní občan města pan Volker Kraft, totiž už od roku 1965, 

pravidelně zdobí strom namalovanými a jinak ozdobenými vejci. K ozdobení si vybral jabloň před 

svým domem. Na velikonočním stromě v Saalfeldu viselo dokonce i přes 9800 vajec a jejich instalace 

na košaté větve trvala více než dva týdny. Německý velikonoční strom byl inspirací pro další 

následovníky. 

 

Zápis do 1. Ročníku 
 



     V úterý 11. dubna 2017 se uskutečnil na naší škole zápis do 1. ročníku ZŠ. Na děti čekaly 

připravené 4 třídy se svými vyučujícími. Budoucí prvňáčci ukázali, jak jsou připraveni na vstup do 

školní docházky. Předvedli své matematické dovednosti, pravolevou orientaci i orientaci v prostoru, 

znalost geometrických tvarů, logické uvažování. Děti předvedly, jak umí vyslovovat (úroveň 

výslovnosti je u mnohých dětí již dlouhodobý problém), odnesly si první obrázek kreslený ve škole. 

Jednotlivé vyučující některým rodičům poradily, jak má jejich budoucí prvňáček správně držet tužku. 

Za odměnu si děti mohly vybrat dáreček, který pro ně vytvořili starší spolužáci a další sponzorské 

dary.  

 

Kontejnery na bioodpad nově na ulici Sportovní 
 

     Od jarních měsíců je na určeném místě v ulici Sportovní vždy pravidelně na víkend přistavován 

kontejner na bioodpad. Nově vyšla obec občanům této části Tlumačova vstříc a začala přistavovat 

kontejnery dva. Hlavním důvodem přistavení druhého kontejneru bylo umožnit občanům třídit 

biologický odpad na tzv. bioodpad a dřevní hmotu. 

     Kontejnery jsou označeny popisky, aby bylo zřejmé, jaký odpad lze do určeného kontejneru uložit. 

Jeden kontejner je určen pouze na bioodpad (tzn. tráva, listí, zbytky rostlin… – odpad, který lze uložit 

do komunitní kompostárny) a druhý je určen pouze na dřevní hmotu, kterou nelze uložit do 

kompostárny. Ani jeden z kontejnerů není určen na komunální odpad! Množí se případy, kdy do 

kontejnerů je i přes jejich označení ukládán odpad, který do bioodpadu evidentně nepatří (plasty, 

kamení, hadry, suť apod., …). Pracovníci údržby a služeb jsou nuceni celý kontejner přebrat a 

nevhodný odpad z něj vytřídit, neboť takovýto odpad nelze uložit do komunitní kompostárny. Tato 

činnost je časově velmi náročná a celkově neefektivní. Upozorňujeme občany, že pokud bude 

uvedená situace dále pokračovat, bude obec nucena přistoupit k tomu, že kontejnery na ulici 

Sportovní přestane umisťovat.  

 

Úspěchy v soutěži 
 

     V pátek 21. 4. 2017 se v prostorách holešovského zámku uskutečnila soutěž „mladý zahrádkář“. Na 

soutěž se vypravilo i 6 žáků naší školy, 4 děvčata a 2 chlapci. Děti byly ve dvou kategoriích starší a 

mladší žáci. První část soutěže byly testové otázky, druhá část sázení rostlin a poznávání jednotlivých 

druhů. Jako překvapení byla prohlídka zámku s průvodcem. 

     Naši žáci rozhodně neudělali ostudu a oba chlapci z naší skupiny postoupili do celostátního kola, 

které se bude konat v Praze. 

 

Sběr papíru na naší škole 
 



     V týdnu od 24. 4. do 28. 4. 2017 se uskutečnil v naší škole ve spolupráci se SRPDŠ sběr papíru. Akce 

byla velmi úspěšná, během pěti dnů bylo odevzdáno 18.769 kg papíru. Tradičně byla vyhlášena 

soutěž s finanční odměnou pro jednotlivé třídy, které nasbírají největší množství papíru. 

     Na bezproblémové organizaci sběru papíru se po celý týden aktivně podíleli žáci 8. a 9. třídy, za což 

byli odměněni. Poděkování patří také rodičům za dovoz sběru a motivování svých dětí k ekologické 

likvidaci surovin. 

 

Počasí v dubnu 
 

     Už od začátku dubna slunečné, jarní počasí. Přes den kolem 20° ale jen do 7. dubna. Pak přišlo na 

pár dnů ochlazení, zataženo, občas déšť a severní vítr. Po pár dnech se jarní počasí vrátilo, občas se 

objeví jarní dešťová přeháňka nebo krátká bouřka. Neděle a Pondělí Velikonoční – 16. a 17. dubna 

tradičně oblačno, teploty max. do 10°a silný severní vítr. Od 19. do 24. dubna ranní teploty jen kolem 

nuly, 21. dubna ráno dokonce -2°a všude na horách (Jeseníky, Beskydy, Hostýnské hory) napadlo až 

30 cm sněhu. Přes den maxima do 10°. Další dny ještě větší zima, zataženo, déšť, silný severní vítr, 

denní teploty jen kolem 5°, všude v okolí sněhové kalamity. Poslední dva dubnové dny se počasí 

trochu umoudřilo, polojasno a teplota kolem 12°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Květen 

 

Zateplení a stavební úpravy Klubu obce na Zábraní 
 

     V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlumačov pro rok 2017 byly počátkem roku zahájeny 

přípravy k uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu akce „Stavební 

úpravy objektu č.p. 863, Tlumačov“. 

     Provedení stavebních úprav Klubu obce na Zábraní spočívalo v zateplení fasády objektu, ve 

výměně stávajících dřevěných oken za nová plastová okna a v rekonstrukci sociálního zařízení – WC 

mužů a žen. Zde došlo k drobným dispozičním změnám s tím, že nově byly provedeny rozvody teplé a 

studené vody, kanalizace, obklady stěn a podlah. Zároveň bylo staré nevyhovující sanitární vybavení 

nahrazeno zařízením současného standardu a potřeb. 

     Administrací veřejné zakázky malého rozsahu byla na základě příkazní smlouvy pověřena 

společnost INp servis s.r.o. Kroměříž. Výsledkem administrace byla závěrečná zpráva s návrhem pro 

výběr zhotovitele předložená ke schválení Radě obce Tlumačov. Jako zhotovitel stavby byla pro výše 

uvedenou zakázku vybrána společnost ENVIA systém s.r.o. Kroměříž. 

     Samotná realizace stavby dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 1. 3. – 15. 5. 2017.  

S ohledem na probíhající rekonstrukci sociálního zařízení bylo rozhodnuto o realizaci stavebních 

úprav i v prostoru kuchyně a šatny. V rámci úprav kuchyně se jednalo zejména o výměnu rozvodů 

vody, kanalizace a elektroinstalace. Současně byla provedena i změna výškové úrovně stávající 

podlahy, která byla snížena na úroveň podlahy ve vstupu. Tato část byla realizována pracovníky 

údržby OÚ Tlumačov. V navazujících činnostech byla realizována výměna zařízení kuchyně, které za 

roky svého užívání již nevyhovovalo hygienickým a technickým potřebám. Jednalo se o kompletní 

výměnu nové kuchyňské linky včetně instalace v základu standardních vestavných spotřebičů – 

sporák, digestoř, mikrovlnka, trouba, myčka na nádobí. Zařízení bylo v neposlední řadě doplněno 

samostatnou kombinovanou chladničkou. V prostoru šatny byly zhotoveny nové věšáky a police na 

odkládání oděvů a vestavné skříně na uložení úklidových pomůcek. Dodávku a montáž tohoto 

nábytku a spotřebičů provedl na základě smluvního vztahu pan Roman Buršík z Tlumačova. Celková 

cena realizovaného díla, tj. veškerých stavebních prací včetně projektové dokumentace, administrace 

výběrového řízení na zhotovitele stavby a zajištění truhlářských činností včetně dodávky spotřebičů, 

činila téměř 1.500.000,- Kč. Veškeré náklady na tuto akci byly plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov.  

Předmětné stavební úpravy povedou z hlediska obce zejména k úsporám režijních nákladů na provoz 

daného objektu a současně přispějí ke zlepšení komfortu při pořádání všech kulturních akcí. 

     Klub obce na Zábraní dostál změn nejen stavebních. Bylo zakoupeno nové nádobí ke stolování 

(talířky, skleničky, příbory, atd.) i nové čistící pomůcky. Došlo i k výměně několika kusů židlí, do 

kuchyňky přibylo nové nádobí a kuchyňské potřeby. Kapacita klubu je max. 70 míst k sezení.  

Vzhledem k rekonstrukci byly změněny i podmínky pronájmu (výňatek z provozního řádu klubu): 

- Klub je pronajímán na dobu 3 dnů, tj. 72 hodin (víkend) nebo na 1 pracovní den, tj. 24 hodin 

(pondělí až čtvrtek). 



- Poplatek za pronájem klubu činí 2.000,- Kč za 3 dny (72 hodin) nebo 1.000,- Kč za 1 pracovní den (24 

hodin). V poplatku je zahrnut pronájem sálu včetně vybavení a spotřeba energií. Poplatek je nájemce 

povinen zaplatit pronajímateli před konáním akce. 

- Žádost o pronájem musí být podána osobně písemně na vyplněném formuláři podaném na KIS 

Tlumačov, nám. Komenského 170.  

- Pronajímatel vydá nájemci vybavení dle Seznamu vybavení Klubu obce na Zábraní, který při předání 

podepíše pronajímatel i nájemce. 

- Pronajímatel předá nájemci Instrukce o úklidu, podle kterých je nájemce povinen před předáním 

klubu pronajímateli postupovat. 

- Nájemce má povinnost dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů na zdi a 

inventář klubu ve všech jeho prostorách. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení 

škody. 

- Nájemce zodpovídá za dodržení zákazu kouření v klubu. Při zjištění porušení tohoto zákazu bude 

nájemci udělena pokuta 1.000,- Kč.  

- Po skončení akce je nájemce povinen následující pracovní den po akci nejpozději do 10 hodin (nebo 

dle dohody s pronajímatelem) předat klíč od klubu a nájemné prostory zpět pronajímateli, přičemž 

oznámí případné vzniklé závady. 

- Pronajímatel s nájemcem provede kontrolu vybavení klubu dle seznamu. Případně vzniklé škody 

budou zaznamenány v tomto seznamu vybavení nebo v Dohodě o pronájmu. 

- Nájemce je povinen tyto vzniklé škody buď odstranit nebo uhradit, a to nejpozději do 5 pracovních 

dnů od předání klubu nebo dle dohody s pronajímatelem. Odstraněním škody se rozumí oprava tak, 

aby byla věc uvedena do původního stavu.  

 

Vystoupení žáků 1. stupně ke Dni rodin 
 

     Děti si k této příležitosti pro své blízké z rodiny připravily překvapení a pozvaly je na čtvrteční 

odpoledne 18.5. do školy. 

     Nacvičily si pro ně pásmo básní, písní, tanečků ze života pilných tvorů včel a mravenců a 

okouzlujících motýlů. Také někteří vystoupili se sólovým hudebním číslem, hrou na flétnu, kytaru a 

klávesy. Na závěr všechny děti sborově zazpívaly dvě písně, o tom, jak je všem skvěle, když se spolu 

zasmějí. 

 

 

3. ročník Moped rallye Tlumačov 
 

     Již potřetí zahajovala tlumačovská Moped rallye 20. května 2017 seriál závodů Moped Cup. Naším 

hlavním cílem v letošní organizaci bylo přiblížení a zatraktivnění této netradiční podívané občanům 

Tlumačova. Proto jsme se rozhodli pro nelehký úkol, změnit závodní okruh. Vybrali jsme jízdu obcí po 

ulici Machovská a zpět za zemědělským družstvem, kde bylo u železničního podjezdu i zázemí závodu. 



     Již tradičně se závodilo na mopedech značky Stadion v kategoriích Originál a Speciál. Pro 

zatraktivnění závodu jsme zařadili také samostatné jízdy na strojích Jawa 50 „fechtl“ v kategoriích 

Klasik, Ořežplech, Speciál. Závodů se letos zúčastnilo rekordních 90 strojů. 

     V 10 hodin odstartovaly závodní rozjížďky, kde si jezdci poměřili sílu strojů a své jezdecké 

schopnosti. Závody se jely na dvě rozjížďky, kdy v nejobsazenější kategorii Moped Originál vyhrál 

domácí jezdec Petr Vystrčil. Kategorii Moped Speciál ovládl Zdeněk Bílka ml. ze Stadion Team Buk. 

Celou atmosféru závodu i přes ne příliš ideální květnové počasí podtrhlo velké množství diváků, pro 

které jsme díky našemu členovi, ing. Josefu Brázdilovi, připravili ukázku profesionální vojenské 

techniky. Nejen děti měly možnost nahlédnout do vojenských nákladních automobilů a sáhnout si na 

opravdové vojenské zbraně.  

     Děkujeme tímto tlumačovským hasičům, sponzorům, obci Tlumačov a kamarádům, kteří nám 

pomohli s organizací závodu. Děkujeme moc divákům a fanouškům, kvůli kterým máme stále chuť 

závod i celé zázemí zlepšovat, aby se tato ojedinělá akce v našem regionu stala oblíbenou zastávkou, 

kam se budou všichni rádi vracet! 

 

Za Moped Team Tlumačov 

Věrka Vystrčilová 

 

Tlumačovská májka 
 

     V sobotu odpoledne 29. dubna 2017 byla v naší obci, na náměstíčku před hasičskou zbrojnicí, 

postavena májka. Se stavěním velmi pomohli pracovnicím KIS Tlumačov, zaměstnanci údržby obce a 

občané Tlumačova. V tento den jsme si také slíbili, že se zde sejdeme v sobotu 27. května 2017 a 

májku skácíme. 

     A tak se také stalo. Od 15 do 17 hodin bavil všechny děti i dospělé šašek Viki. Jeho program byl 

nápaditý, pestrý a hlavně humorný. V malé přestávce, okolo 16 hodiny, šla májka „k zemi“. Hlavními 

aktéry téhle práce byli pan starosta Petr Horka, pracovníci obecní údržby Radek Konečný a Jenda 

Holub. I přes neočekávané menší komplikace: někdo navrtal do míst, kde se zakousla pilka, železné 

vruty, se nakonec májka poroučela k zemi. 

     Počasí přálo, tak mnozí občané a hosté poseděli do pozdních večerních hodin. Piva bylo dost, 

bečka od starosty zdarma také, klobásky se grilovaly na ohni, párek nebyl sice v rohlíku, ale 

s rohlíkem, nealko atd. „Diskotéka pro všechny generace“ zvedla některé návštěvníky z laviček a 

roztančila je. Nálada byla skvělá. 

     Poděkování patří úplně všem, kteří s májovou tradicí pomáhali a také všem, kteří tyto společenské 

akce navštívili.  

 

 



 

Počasí v květnu 
 

     Od začátku května polojasno, ranní teploty docela nízké, kolem 5°, přes den max. do 18°, občas 

déšť, severní vítr. 10. května ráno -1°, od 11. května už se konečně začalo přes den trochu oteplovat, 

denní teploty dokonce přes 20°, polojasno, 17. – 19. května letní počasí s teplotami až 25°. Další dny 

mírné ochlazení, občas bouřky, stále severní vítr, poslední 3 dny v květnu letní teploty až 30°, 

sluníčko, v noci 30. května několik bouřek s vydatným deštěm, ale přes den zase hezky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen 

 

Ford Transit na oddělení životního prostředí, údržby a služeb 
 



     V souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2017 byl na oddělení životního prostředí, údržby 

a služeb obce Tlumačov zakoupen nový dodávkový automobil Ford Transit Combi Van. Dne 1. června 

byl předán zástupci společnosti BRNOCAR a.s. našim pracovníkům přímo v technickém areálu obce. 

     Nový Transit v hodnotě 709 729,- Kč byl pořízen na základě výsledku výběrového řízení jako 

náhrada za pomalu dosluhující automobil Renault Master, který byl následně nabídnut k prodeji. 

Investice do oprav a údržby tohoto staršího automobilu se stále zvyšovaly a jeho užitná hodnota se 

vzhledem k potřebám obce snižovala.  

     Nový automobil bude využit k výkonům prováděným při údržbě obce a při převozu materiálu a 

osob (vozidlo je sedmimístné). Automobil je vybaven tažným zařízením a lze ho bezpečně využít pro 

přepravu v soupravě i na delší vzdálenosti. 

 

Výmalba podchodu v Tlumačově 
 

     7. června 2017 konečně odstartoval dlouho plánovaný a připravovaný výtvarný projekt, který 

vznikl ve spolupráci obce, školy a SŽDC s. o., a měl za cíl zkrášlit nevzhledný tlumačovský podchod 

vedoucí pod železnicí. 27. června byl nově vymalovaný podchod slavnostně otevřen. 

     V první fázi příprav se plocha vymalovala na bílo a mohlo se začít tvořit. Náměty nevznikaly 

nahodile, byly dlouhodobě promýšleny a navrhovány přímo na míru naší krásné obce. Příroda, lom, 

koně, kostelík či kaplička, to vše k Tlumačovu neodmyslitelně patří. Ale protože plocha 553 m2 je 

opravdu pořádné „plátno“a skýtala prostor pro další nápady, tvůrci vymysleli vlaky se zvířecími 

hlavami podle jejich názvu, proto RegioShark vypadá jako žralok, RegioSpider bydlí v jeskyni s 

netopýry a pavouky nebo CityElefant či RegioPanter brázdí savanou… Schodiště zdobí siluety, které se 

mají nejen líbit, ale také pobavit svou nápaditostí a pestrostí.  

     Na výmalbě se podílelo cca 30 výtvarně nadaných žáků 2. stupně ZŠ pod vedením pí uč. Pavlíny 

Kolaříkové a Lenky Hricové.  

 

     Nově vymalovaný podchod byl slavnostně otevřen 27. června 2017 symbolickým přestřižením 

pásky za přítomnosti ředitele ZŠ Tlumačov Mgr. Roberta Podlase, starosty obce Tlumačov p. Petra 

Horky, všech malířů, kteří se výmalby podchodu účastnili a také všech žáků ZŠ Tlumačov. 

     Účast Obce Tlumačov na této akci spočívala zejména v přípravě podchodu k malování. Znamenalo 

to jednak vyjednávání s vlastníkem části podchodu, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, o souhlasu s realizací této akce, koordinaci společné výmalby podchodu základní 

podkladovou barvou a také o uvolnění finančních prostředků ze strany SŽDC s.o. na nákup barev k 

realizaci námětové výmalby podchodu v částce 10.648,- Kč. Na samotnou výmalbu základní barvou 

části podchodu, která je ve vlastnictví obce, přispěla Obec Tlumačov částkou 68.930,- Kč a dále 

přispěla částkou 17.031,- Kč na nákup barev pro malíře a spotřebního materiálu jako jsou štětce, 

rukavice, ochranné folie a textilie na zakrytí podlah a dalších částí podchodu, které nebyly malované. 

 

     Výmalba podchodu pod koridorem ČD byla velmi zdařilou akcí iniciovanou Základní školou 

Tlumačov a členkou zastupitelstva a Školské rady paní Blankou Konečnou. Nově vymalované prostory 



podchodu jsou opravdu velmi pěkné a setkávají se s kladným ohlasem všech občanů, kteří podchod 

využívají, nebo jen tak navštíví. Přejme si, aby současná podoba podchodu vydržela co nejdéle a 

přispěla tak k pozitivnímu obrazu naší obce. 

 

     A teď několik zajímavých čísel. Malovali jsme 13 dní vždy od 12 do 18 hod (někdy déle), naše práce 

zasáhla také 2 víkendy a v součtu jsme v podchodu strávili 80 hodin. Pracovali jsme na ploše 553 m2, 

spotřebovali více než 150 l barev v 36 namíchaných odstínech, 1 300 silikonových rukavic, více než 

500 kelímků k domíchání barev, denně se po práci čistila stovka štětců. Pracovalo 31 lidí, ale další 

necelá dvacítka chodila příležitostně pomáhat s malováním ploch či úklidem, který byl každodenní 

nedílnou součástí naší práce.  

     Na tomto místě se patří poděkovat nejen všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce, jejím 

financování či samotné realizaci, ale také těm, kteří nás povzbuzovali, podporovali a motivovali k 

práci, chodili nám fandit, dokonce často s plnýma rukama napečených koláčů či jiných dobrot. 

Nesmírně nás to těšilo a utvrzovalo v tom, že naše práce má smysl.  

Přejeme krásnému podchodu dlouhou životnost a spoustu obdivovatelů. 

Za malíře Pavlína Kolaříková 

 

Vandalové řádili na obecních kašnách a v podchodu 
 

     V poslední době se staly středem zájmu vandalů v Tlumačově kašna na náměstíčku a vodní prvek v 

parku u sokolovny. Stranou nezůstal ani čerstvě vymalovaný podchod na nádraží. 

     Poslední případ vandalismu se stal 7.6.2017 na kašně na náměstíčku. Neznámý vandal poničil 

přepadové potrubí čerpadlového systému a zapříčinil tak vypuštění kašny. Stalo se to v letošním roce 

již podruhé. Bohužel kašna tak bude muset být nějaký čas opět mimo provoz. Navíc je obruba kašny 

počmárána žlutými nápisy. 

     Na vodním prvku v parku u sokolovny, který je v provozu od počátku května, pracovníci údržby 

obce pro změnu neustále řeší ucpávání přívodu a odtoku vody. Ten je ucpán nepořádkem, který je do 

prvku naházen (kelímky, papíry …) ale také chlupy od psů. Vodní prvek v parku není v žádném případě 

určen ke koupání čtyřnohých mazlíčků! 

     Třetím případem projevu „vztahu“ k obecnímu majetku je poničení čerstvě natřeného podchodu 

na nádraží. Podchod je připraven pro provedení výmalby žáky základní školy a je opatřen 

podkladovým základním nátěrem. I ten však někdo během krátké doby stačil částečně poničit. 

 

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře 
 

     Ve středu 28. června 2017 byli prvňáčci naší školy pasováni na Malé čtenáře knihovny Tlumačova. 

Této akci předcházela návštěva místní knihovny, kde děti prokázaly, že umí číst a mohou se tak 



pasování zúčastnit. Po společném slibu prvňáčků, že budou pilnými čtenáři a ke knížkám se budou 

chovat hezky, se přešlo k samotnému aktu pasování na „Malé čtenáře“. Děti dostaly šerpy společně s 

pamětním listem na tento slavnostní den. Mimo „vaření“ knížky, které je již zarytou tradicí, dostaly 

otázky, na které musely odpovědět, například: Kdo je starosta obce, jak se jmenuje pan ředitel školy, 

jaké barvy má naše státní vlajka…atd. Každý malý čtenář si odnesl z tohoto dne nejen knihu, ale i 

nevšední zážitek, který byl završen dobrou zmrzlinou. 

 

Přijetí u starosty obce 
 

     Ve čtvrtek 29. 6. 2017 byli vybraní žáci naší školy ohodnoceni panem starostou. Byli to žáci, kteří 

měli výborný prospěch, poctivý přístup k práci a úspěchy v různých školních i mimoškolních 

soutěžích. 1. ročník – Hana Rulfová, 2. ročník – Anna Kováčová, 3. ročník – Anna Jarošová, 4. ročník – 

Michal Kavan, 5. ročník – Monika Gajdůšková, 6. ročník – Kateřina Rulfová, 7. ročník – Michaela 

Hajná, 8. ročník – Jiří Černý, 9. ročník – Anna Skopal Procházková. Setkání proběhlo v příjemné 

atmosféře. Je to velice pěkná tradice, která by se měla zachovat i do příštích let.  

 

Počasí v červnu 
 

     Počasí letní, ale normální. Teploty do 26°, ranní kolem 15°, občas se sice zatáhne, všude v okolí 

bouřky s deštěm, ale v Tlumačově jen z dálky bouřky a bez deště, 7. června přes den jen 20°po noční 

bouřce (zase ale bez deště, jen silný vítr) a 10. června konečně od rána až do pozdního dopoledne 

déšť. Pak pár dnů zase polojasno, teploty do 27°a 15. června večer se zatáhlo a další den od rána 

několik bouřek, pořádný déšť a 17. června ještě celý den drobný déšť a teplota jen 18°. Od 20. června 

začalo už typické letní počasí s teplotami přes 30°, ale s letními bouřkami a už to tak vydrželo až do 

konce června. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.zs.tlumacov.cz/cz/prijeti-u-starosty-obce-503.htm


Červenec 

 

     V červenci uplynulo 20 let od ničivých povodní, které zasáhly především Moravu, Slezsko a 

východní Čechy. Během záplav v Česku zemřelo 49 osob a škody byly odhadnuty na 63 miliard korun. 

Ničivé záplavy zasáhly ve velké míře i Tlumačov. 

     V prvních červencových dnech (4. – 6. července 1997)intenzivně pršelo a průtok v řece Moravě 

dosáhl 690 m³/s . Říčka Rusava zaplavila Záhlinické rybníky a byly zaplaveny první sklepy a suterény 

v Tlumačově – zejména v lokalitě u rybníčka. 9. Července došlo k protržení hráze řeky Moravy, 

štěrkoviště bylo zaplaveno vodou z Moravy a na Tlumačov se prastarým řečištěm valil silný proud 

vody. Postupně byly zaplavovány části či celé ulice (Sportovní, Metlov, Dolní, Masarykova, Kvasická, 

Krátká a Mánesova). Začala evakuace lidí a zvířat, trafostanice a rozvaděče se ocitly pod vodou a byl 

vypnut elektrický proud. 10. července spadly na Metlově první domky, které byly postaveny 

z nepálených cihel. Téměř všechny silnice jsou neprůjezdné, jediné dopravní spojení je na Machovou 

a z části na Kurovice. Řeka Morava dosáhla maximálního průtoku 743 m³/s (některé odhady uvádějí 

dokonce 1000 m³/s). Výška povodňové vody dosáhla cca 200 cm, v lokalitě u rybníčka byla naměřena 

výška 234 cm! 

     Od 15. Července postupně hladina Moravy i vytvořených lagun začala klesat (od Otrokovic po 

Kroměříž vznikla souvislá vodní plocha, kde bylo zadrženo přibližně 66 milionů m³ povodňové vody).  

     17. a 18. 7. znovu nastoupil silný déšť, ale naštěstí hladina Moravy se dramaticky už nezvýšila.   

     Povodní v roce 1997 bylo v Tlumačově zasaženo 138 rodinných domů, z nichž bylo 21 

zdemolováno. Kromě škod na majetku obce Tlumačov (místní komunikace, kanalizace atd.) byl 

významně postižen areál fotbalového hřiště – byla nutná demolice kabin a sanace fotbalové plochy a 

dále byly významně postiženy areály Dura-line, Agrotonz a Zemský hřebčinec. 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 
 

     Protože naše škola nese název Škola zdravého životního stylu, zaměřovali se žáci především na 

sportovní aktivity. Byly to například otrokovický Veslařský kopeček, dále běžecký závod Trnavský 

vrch, Otrokovice atletický čtyřboj a podobně. Mezi úspěšné reprezentanty naší školy patřili například  

L. Gärtner, J. Hrtús, A. + M. Horková, T. Stašková a A. Bilík. Hodně se ve školním roce 2016/2017 opět 

dařilo florbalovému družstvu starších žáků, kteří absolvovali nepřeberné množství florbalových 

turnajů a samozřejmě i úspěšných. Nejvíce si cení vítězství v okresním kole a druhého místa v kole 

krajském. Nechyběly ani zápasy kopané a v halové kopané. 

      Za zdařilou sportovní akci lze považovat i 4 jednodenní výjezdy za sněhem, které byly náhradou 

lyžařského výcvikového kurzu žáků. Nově se škola v zastoupení vybraných žáků 8. třídy zúčastnila 

Soutěžního dne s IZS, kde žáci prokazovali fyzickou zdatnost a vědomosti z oblasti dopravní, 

zdravotnické, hasičské a policejní. Co se však nepochybně stává atraktivitou školních sportovních 



činností, je červnový cyklokurz. Letos absolvovalo 22 žáků 7. – 9. ročníku 5 dnů v náročném, ale 

krásném prostředí Orlických hor. 

     Škola se ale snaží žákům mimo pohybových aktivit zajišťovat i humanitně zaměřené akce. Po 

několika letech se znovu nastartovaly dějepisné exkurze. Například na podzim to byl výjez žáků po 

stopách Cyrila a Metoděje na Velehrad a do Starého Města, v únoru se nejstarší žáci podívali do 

polské Osvětimi. Všichni žáci navštívili minimálně jedno divadelní představení, druhý stupeň měl 

možnost si poslechnout vyprávění spisovatelky E. Braunové. I v této oblasti jsou na škole žáci, kteří 

jezdí na umělecky zaměřené soutěže. Za velký úspěch se dá považovat probojování se J. 

Kozumplíkové a M. Horkové přes všechna postupová kola až do krajského kola Celostátní přehlídky 

mladých recitátorů. 

     Přírodovědně zaměření žáci soutěžili v rámci soutěže Poznej a chraň a Mladý zahrádkář. V této 

soutěži naši školu v celostátním kole zastupovali M. Šumbera a M. Skácel. Počtářské a kombinační 

schopnosti prokázala D. vejměnková v Sudoku v Uherském Hradišti. 

     Svým způsobem byl rovněž velmi důležitou aktivitou v závěru školního roku výtvarný projekt 

zaměřený na výmalbu podchodu na místním vlakovém nádraží. Na akci se podílela Obec Tlumačov, 

České dráhy a naše základní škola. Výtvarně nejšikovnějším asi 30 žákům se podařilo pod vedením 

Mgr. P. Kolaříkové a Mgr. Lenky Hricové v průběhu 13 dnů za 80 hodin usilovné práce pokrýt plochu 

553 m² motivy přírody, koní, lomu, kapličky apod. – to znamená motivy svázanými s obcí Tlumačov a 

zkrášlit tak, doufejme, že na dlouhá léta, doposud neutěšený prostor. 

 

V Tlumačově máme kvalitní mateřskou školu 
 

     Toto ocenění získala mateřské škola hodnocením České školní inspekce, která v měsíci březnu 

2017navštívila naši mateřskou školu, kde provedla třídenní inspekční činnost v oblasti řízení školy i 

výchovně vzdělávací činnosti s dětmi. Toto nejvyšší možné ohodnocení je odměnou za vykonanou 

práci a také závazkem do budoucna, aby škola ve svém úsilí nepolevila. 

     Mateřská škola Tlumačov funguje už druhým rokem jako trojtřídní předškolní zařízení, do kterého 

dochází 74 dětí. Nejinak tomu bude i ve školním roce 2017/2018. Od 1. září odejde do školních lavic 

25 předškoláků, stejný počet dětí je nahradí ve třídách mateřské školy, takže kapacita školy bude 

opět maximálně využita. 

     V průběhu školního roku 2016/2017 škola nabízela pro děti hodně aktivit, například: 

Logopedickou prevenci, bezplatný kroužek angličtiny pro předškolní děti, ozdravné výjezdy do solné 

jeskyně do Otrokovic, společně s rodiči se děti zapojily do projektu „Pomáháme opuštěným 

zvířátkům“, absolvování plaveckého kurzu v Kroměříži, nedělní výlet za pohádkou do Kroměříže na 

dětský muzikál „Sněhurka“, děti připravily pod vedení učitelek besídku ke dni maminek a mimo jiné 

za účasti rodičů a krátké prezentaci dětí školka uspořádala loučení předškoláků se školkou a 

slavnostní dekorování dětí s rozdáváním prvního opravdového vysvědčení.  



     O kladném hodnocení aktivit a vzdělávání v naší mateřské škole svědčí také zpětná vazba formou 

vyplněných dotazníků ze stran rodičovské veřejnosti a především z hodnocení České školní inspekce. 

 

Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov 
 

     Dne 1. července 2017 Zemský hřebčinec Tlumačov uspořádal Chovatelský den. Pozvání přijali a 

programu se také zúčastnili jezdci z NH Kladruby nad Labem, ZH Písek a NŽ Topolčianky ze Slovenska.  

     Letošní ročník se rozdělil na dvě části, dopolední a odpolední program. 

     Dopolední program začínal již od 10 hodin, kdy byla předvedena jednotlivá plemena koní. 

Odpolední program nabídl divákům čtverylku koní Kinských, drezuru koní, ukázku sokolníka 

s dravcem, poutavou práci koní Jízdní policie Zlín a westernové ukázky. Součástí bohatého programu 

byl i doprovodný program, který poskytl dětem spoustu zábavy v podobě zvířecí ZOO z Vyškova, 

skákací hrad, stolní fotbálek a mnoho dalších atrakcí. 

     Po celou dobu programu bylo zajištěno občerstvení a nechyběli ani DH Skorňáci.  

     Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, ministra kultury Mgr. 

Daniela Hermana a hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.  

     Poděkování patří všem zaměstnancům ZH Tlumačov a všem návštěvníkům za kladné hodnocení. 

 

3. ročník Tlumačovských pivních slavností 
 

     Obecní park byl v sobotu 29. července 2017 svědkem už 3. ročníku Tlumačovských pivních 

slavností. Degustace piva byla tentokráte doplněna o historicky vůbec první setkání heligonkářů v 

naší obci. 

     Pípy se naplno roztočily v sobotu v pravé poledne a zastavily se až v neděli nad ránem. Vybírat bylo 

opravdu z čeho. V nabídce bylo rekordních 40 druhů piv z 24 tuzemských pivovarů. Velké oblibě se 

těšilo pivo z nedalekého pivovaru Záhlinice, ale také z pivovaru Jarošov, Kout na Šumavě, Polička, 

Rohozec, Žatec, Pelhřimov, Hrádek, Třeboň a dalších.  

     Hlavní částí programu bylo určitě setkání bezmála 30 hráčů na heligonku. V jejich podání jsme 

mohli slyšet české, moravské i slovenské národní písničky. Někteří hráli sólo, jiní vystupovali jako duo 

a mnohdy se na podiu sešlo i více muzikantů. Krásným zpestřením bylo i společné hraní všech 

heligonkářů. „Duchovním otcem“ nápadu, upořádat tuto akci, byl pan Miroslav Musil, občan 

Tlumačova. Pan Musil hraje na heligonku a aktivně se zúčastňuje setkání hráčů na tento hudební 

nástroj. Věděl tedy, jak takové setkání probíhá a na pracovnicích KIS Tlumačov, členech S.K. Tlumačov 

a v neposlední řadě na samotném panu Musilovi, bylo vše naplánovat. Už od začátku roku jsme vše 

připravovali a chystali tak, aby vše proběhlo, pokud možno, bez problémů. Také jsme chtěli, aby se 

hostujícím hudebníkům u nás líbilo, aby byli spokojení. Podle ohlasů účinkujících i diváků se to 



podařilo. Jedna z účastnic dokonce řekla: „Jezdím už dlouho po takových setkáních, ale tak 

bezchybnou organizaci akce jsem ještě nezažila.“ 

     Program pohodově plynul, a to i díky schopnému moderátorovi panu Pavlu Dočkalovi ze Sazovic.  

Po celý den bylo krásné, slunečné počasí. K příjemnému posezení ve stínu posloužily čtyři velké 

pártystany, které jsou v majetku obce. Průběh slavností by tak nenarušila ani případná dešťová 

přeháňka. 

     Akce již tradičně nabídla vyžití pro všechny věkové kategorie. Dospělí během dne u dobrého piva a 

jídla poslouchali vystoupení heligonkářů, s večerem pak do ranních hodin zaplnili parket při produkci 

revivalové skupiny Showband. Děti se mohly bezplatně vydovádět na řadě atrakcí – simulátoru 

Formule 1, skákacím hradu, konících z Ranče Tlumačov, nebo si nechat na obličej namalovat něco 

hezkého.  

     K jídlu byly nabízeny grilované klobásy, cigáro z udírny, na místě připravovaný kotlíkový guláš, 

párek v rohlíku, gyros, cukrová vata atd. K pití samozřejmě pivo, víno i nealkoholické nápoje. V 

horkém počasí přišla vhod i zmrzlina na špejli. 

     Do přestávek mezi vystoupeními byly zařezeny velmi oblíbené soutěže pro děti i dospělé. Děti 

soutěžily v pití kofoly brčkem, přenášení lentilek také brčkem z jednoho talířku na druhý, skládání 

sirek do krabičky jednou rukou a plnění kelímku vodou. Kdyby záleželo na dětech, mohly by soutěžit 

pořád.   

     Soutěže pro dospěláky byly tradiční: 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, se konala až ve večerních hodinách. To už hrála k tanci a poslechu hudební 

skupina Showband. Nejdříve bylo vidět na tanečním parketu hlavně omladinu, s přibývajícím časem 

už tančili návštěvníci všech věkových kategorií. 

     Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov a Obec Tlumačov velice děkují všem návštěvníkům a 

dobrovolníkům, kteří se podíleli na úspěšném pořádání Tlumačovských pivních slavností. Organizátoři 

děkují všem sponzorům za finanční i věcné dary.  

 

A teď trochu poučení pro méně zdatné v znalostech hudebních nástrojů:  

     Nejznámějšími typy tahací harmoniky jsou akordeon, heligonka a chromatika. Rozdíl mezi nimi je 

patrný na první pohled: akordeon má klávesy uspořádané jako klavír, heligonka má místo kláves 

knoflíky. Další rozdíl zaznamenáme při poslechu: u akordeonu nezávisí výška tónu na směru pohybu 

měchu, u heligonky se výška tónu mění. Heligonka je navíc doplněna o zesílenou basovou část. Za 

svůj název vděčí hudebnímu nástroji helikonu, jehož hluboký zvuk vzdáleně připomíná. 

 

Festival pro čolka 
 

     V sobotu 29. července 2017 se v Kurovickém lomu u Tlumačova konal již třetí ročník Festivalu pro 

čolka. 



     Pohodový den pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost začal odbornou prohlídkou pod vedením 

pana Trávníčka z Jihovýchodního muzea ve Zlíně, který zde pravidelně už od roku 2015 provádí 

výzkumy a mimo jiné je objevitelem ještěrky živorodé v této lokalitě. O zdejší přírodě i zvířatech ví 

tedy zřejmě nejvíce. Exkurze přilákala mnoho návštěvníků, kteří během výkladu mohli vidět přímo 

odchytnutého čolka velkého či vodomila černého – největšího vodního brouka na světě. 

     Pro děti byl připraven bohatý program plný zábavy a poznávání, které zajišťovalo spřátelené 

sdružení Tymy centrum Všetuly a Izap Slunečnice Zlín. Děti si mohly namalovat vlastní hrníček, 

poskládat dřevěné pexeso, učit se poznávat zvířátka nebo si poslechnout zajímavosti o chovu včel. 

Pod dozorem pana Davida Hrubého, který se tomuto oboru věnuje již řadu let, si mohli dospělí 

ochutnat lahodnou medovinu. 

     K příležitosti třetího ročníku festivalu byla také nově otevřena naučná stezka hornin. Dominantou 

je zajisté místní vápenec, který se zde v lomu těžil a zpracovával se v Tlumačově v cementárně. 

K vidějí jsou tu dále dva typy mramoru z Jeseníků a mnoho dalších druhů kamenů, ke kterým je 

zpracován odborný popis. 

     Za zmínku stojí též replika vagónu. Tento výletní vagón sloužil pro ředitele vápenky, později pak 

k přepravě dělníků do lomu v době těžby.  

     Ke zpříjemnění nálady si zde mohli opéct všichni návštěvníci špekáček a přišla sem také kapela 

Nadměrný náklad a s kytarou a při zpěvu známých písniček se večer zhodnotil celý uplynulý den. 

 

Počasí v červenci 
 

     Začátek července počasí tak akorát, teploty jen do 26°, 9. a 10. července už opravdové letní počasí, 

teploty 32°, včetně letních bouřek. 14. července ranní teplota jen 6°, přes den i následující dny jen 

kolem 25°. Třetí dekáda začala vysokými letními teplotami, ale po pár dnech opět ochlazení na 20°a 

poslední tři dny v červenci se vrátilo léto, sluníčko a 32°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Srpen 

 

Prázdniny se Sluníčkem 
 

     Celodenní výlety do Starého Města, Zlína či Kroměříže a mnoho dalších zážitků prožili účastníci 

během příměstského tábora ,,Prázdniny se Sluníčkem“, který pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, 

středisko Tlumačov v předposledním týdnu prázdnin. Sešlo se celkem 28 dětí ve věku 7 až 13 let z 

Tlumačova a okolí. 

     První společný den byl seznamovací se spoustou her a soutěží v tělocvičně nebo venku. Dopoledne 

si děti zpříjemnily tvořením, v podobě oplétání drátěného srdce ruličkami z papíru. Vyrábění nebylo 

složité, i když potřebovalo trpělivost a výsledkem byly krásné dekorace. V tento den účastníci začali 

sbírat body do celotáborové hry jednotlivců, které se v závěru tábora sečetly a každý byl podle počtu 

svých bodů odměněn.  

     V úterý děti čekal první celodenní výlet do Starého Města do komplexu Kovosteel. Nachází se zde 

jediná KOVOZOO v Evropě, což je ZOO plná zvířat z kovového odpadu. Byla to nádherná podívaná, 

která všechny pohltila. Mimo ZOO si také prohlédly letadlo L-610 nejen z venku, ale také jeho vnitřní 

prostory. Zajímavá byla komentovaná projížďka silničním vláčkem STEELINKA po areále firmy nebo 

výukový program o třídění odpadu v kongresovém sále. Díky vyhlídkovým lávkám vybudovaným na 

střechách objektů, byl vidět celý areál z ptačí perspektivy. Závěr dne patřil rozhledně na majáku 

Šrotík a lodi zvané Naděje.  

     Ve středu se jelo do Zlína do Filmových ateliérů. V dílně se dětem věnovaly dvě šikovné 

animátorky, které jim vysvětlily, jak se takový animovaný film vytváří. Děti rozdělené do skupinek si 

zvolily téma, začaly si vybírat z pestré nabídky výtvarného materiálu jako je plastelína, textil, vlna 

nebo přírodniny a vrhly se do tvoření postaviček, autíček nebo zvířátek, potřebných pro jejich příběh. 

Počáteční rozpaky se brzy překonaly a začala vznikat mistrovská díla. Dětem se krátké filmy podařily a 

zaslouží všichni pochvalu.  

     Čtvrteční výlet směřoval do Kroměříže. Dopoledne děti strávily na Florii v Dětském světě. 

Nepřeberné množství průlezek, skluzavek, skákacích polštářů, lanových překážek a jiných atrakcí bylo 

pro děti to pravé. Po výborném obědě všichni navštívili Muzeum Kroměřížska a výstavu s názvem 

Poznávej se! Byla to interaktivní výstava s mnoha exponáty, na kterých si všichni vyzkoušeli svou 

šikovnost, ale i smysly.  

     Páteční dopoledne probíhalo na Ranči v Tlumačově, kde si děti poslechly zajímavé povídání o 

koních a užili si jízdu na nich. Koníci za svou trpělivost dostali plno dobrot, které jim děti přinesly. Den 

pokračoval hrami a soutěžemi, při kterých se získávaly další bodíky. Nikdo neodešel s prázdnou, každý 

si odnesl krásný dáreček.  

 



Letní pobytový tábor Pomáda 
 

     V době letních prázdnin jsme se s dětmi vypravili na pobytový tábor na Táborovou základnu 

Otrokovice Štěrkoviště. Tábor měl název podle muzikálu „Pomáda“. Jak je již z názvu patrno, jednalo 

se hlavně o tanečně – sportovní tábor, kterého se zúčastnilo 36 dětí, z toho 8 chlapců a 28 děvčat. 

Pro děvčata a chlapce byl připraven velmi pestrý program po celou dobu tábora. 

     Každý den k nám zavítal host, který dětem ukázal různé styly tance a pohybu. V pondělí nás 

navštívila Marie Zeťková z Bělova, která děti pořádně protáhla, jelikož je lektorkou gymnastiky a také 

je seznámila s rock and rollem, kterému se aktivně věnovala. V úterý na TZ dorazila Alena Csomorová 

z Hulína, lektorka a trenérka TS Trick. Ta děti seznámila s kroky Street dance a naučila je krátkou 

sestavičku, kterou si pak společně zatančili. Ve středu k nám zavítala lektorka Jógy z Kroměříže 

Karolína Rozmahelová. Pod jejím vedením jsme si protáhli tělo v různých pozicích jako například 

kočka, kobra, tygr a mnoho dalších. Nechybělo ani známé cvičení „Pozdrav slunci“. Ve čtvrtek přijel 

Martin Hložek z Tlumačova, který nám představil sportovní aerobik. Děti si pod jeho vedením 

vyzkoušely různé skoky a kroky tohoto sportovního odvětví. Podrobně je seznámil také s pravidly 

tohoto typu aerobiku a předvedl dětem krátkou ukázku z jeho soutěžního vystoupení. Na závěr si děti 

pod jeho vedením zacvičily krátkou choreografii, kterou si pro ně připravil. V pátek naše pozvání 

přijala Martina Perútková z Tlumačova, která je lektorkou orientálních tanců. Marťa si také připravila 

pro děti krátkou choreografii, kterou si mohly zatančit. Přivezla s sebou spoustu kostýmů a rekvizit, 

které si měly možnost vyzkoušet. To zaujalo hlavně děvčata, která nám předvedla krátkou módní 

přehlídku.  

     Po celou dobu tábora jsme pilně trénovali na nácviku týmových sestav a společné choreografie na 

písničky z muzikálu Pomáda. Každou volnou chvíli vedoucí se svými svěřenci pilovali a ladili detaily, 

protože poslední den před odjezdem domů všechny čekalo velké vystoupení před rodiči a kamarády. 

Na táboře nechybělo spoustu her a soutěží, za které děti dostávaly táborové penízky, které využily na 

závěrečné pouti. Tam si za ně nakoupily spoustu dárečků, občerstvení nebo se povozily na ponících, 

kteří za námi na tábor přijeli z Halenkovic. Večery na táboře byly také plné tance a to na táborových 

plesech a diskotékách. Zde byl vybrán král plesu a královskou korunu obdržel Pepa Halaška a 

královnou plesu se stala a korunku získala Helenka Řezníčková. Rozhodování bylo velmi těžké, 

protože se všichni moc snažili a některé taneční kreace byly až neuvěřitelné. Velkým překvapením 

byla pro děti po táboráku ohnivá show, kterou nám přijela předvést Sylvie Bubáková. Díky technice 

jsme vystoupení vysílali živě, takže jakoby tam s námi byli i rodiče, kteří vše sledovali na sociální síti. 

Vzhledem k tomu, že tanec je zaměřen spíše pro děvčata a našeho tábora se účastnili i kluci, tak jsme 

pozvali hosty i pro ně. Pozvání přijal Michal Holínek a kluci z ASport Rally Teamu, kteří k nám na 

táborovou základnu přivezli RC auta a připravili pro děti soutěžní dráhu. Řízení těchto autíček na 

dálkové ovládání nebylo vůbec jednoduché, ale všechna auta dojela šťastně do cíle.  

     Čas velmi rychle utekl a byl zde závěr tábora, na který jsme se pilně připravovali. Poslední den se 

nám počasí trošku pokazilo a museli jsme svá vystoupení přesunout do vnitřních prostor základny. To 

nám však nevadilo. Všechny týmy své sestavy zvládly skvěle a ukázaly co nejlepší výkony. Na závěr 

proběhlo představení společné choreografie. Sestavy sklidily velký potlesk od přítomných diváků, což 

bylo tím největším oceněním pro naše vystupující. Každý táborník si odvážel domů krásné dárečky, 

spoustu nových zkušeností, zážitků a přátelství. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se našeho tábora 



zúčastnili, předali nám cenné rady, seznámili s různými styly cvičení a tanců. Všem, kteří nám zpestřili 

táborový týden a věnovali nám svůj čas. Moc si toho vážíme a děkujeme.  

                Za DDM Sluníčko Hana Hlobilová 

 

 

Na co se můžou děti po prázdninách v novém školním roce těšit? 
 

     Prázdniny plné sluníčka mají žáci pomalu za sebou a učitelé i ostatní pracovníci školy se po 

dovolených opět už schází ve škole, aby se pustili do další společné práce a nového školního roku. 

     Letošní prázdniny přinesly pro vedení školy a některé její pracovníky řadu pracovních povinností a 

úkolů. Tentokrát to byly úkoly spíše technického rázu, které na druhou stranu přinesly hmatatelné 

výsledky, které jsou vidět téměř na každém kroku. 

     V průběhu prázdnin došlo ve škole k výměně rozsáhlého úseku dlažby v prostoru před školní 

jídelnou. Chodba dozdobená výtvarnými pracemi kolektivu pedagogů a jejich žáků se doslova 

rozzářila v tématech dětského světa. 

     Kromě stavebních a rekonstrukčních prací, kdy se pokračovalo v postupné rekonstrukci interiéru  

učeben II. stupně, se připravilo i zázemí pro nového pracovníka školy – školního psychologa, který 

začne ve škole pracovat od 1. září 2017. Součástí prázdninové údržby bylo také dokončení 

rekonstrukce elektroinstalace ve staré tělocvičně, úprava zázemí pro klub stolního tenisu a rozsáhlé 

malby a nátěry v téměř všech částech školy. A aby toho nebylo málo, došlo ve školní  jídelně 

k havarijnímu stavu lokálního ohřevu, který se musel řešit na poslední chvíli. Nakonec se podařilo 

plánované i neplánované práce zvládnout a připravit školu na další školní rok. 

     Další velkou změnou, která navazuje na aktivity ve zkvalitnění úrovně vzdělávání na zdejší škole je 

zřízení a otevření dvou prvních tříd při minimálním počtu žáků. Uvedený krok ředitele školy je 

typickou ukázkou moderního trendu ve vzdělávání, ale současně i velkou finanční, prostorovou a 

personální komplikací. Uvedené opatření sice umožňuje vytvořit podmínky pro zaškolení prvňáčků 

v atmosféře klidu a výrazně individuálního přístupu, ale na druhé straně ohrožuje školu před 

očekávanou změnou financování regionálního školství „na třídu“. Z pohledu manažera i pedagoga 

však vznikl stav, který nám mohou v okolí mnohé školy závidět. Dvě první třídy s vynikajícím 

personálním zabezpečením a asistenční podporou dnes nejsou téměř vůbec běžné. 

     Další novou věcí nového školního roku, která podporuje motiv „Škola zdravého životního stylu“ 

bude rozšířená nabídka projektu „Ovoce do škol“ pro žáky I. stupně, která se bude rozšiřovat o další 

projekt „Mléko do škol“ pro žáky obou stupňů. V rámci této aktivity budou mít všichni žáci školy 

možnost každý týden bezplatně odebrat ke zpestření své svačiny neochucené mléko. 

 

Tlumačov na dožínkách Zlínského kraje v Kroměříži  
 



     Po roce se opět tlumačáci připravovali na dožínky Zlínského kraje do Kroměříže. Členové 

historického spolku se nejdříve sešli na informativní schůzce, kde každý dostal svůj úkol. Například 

úkolem paní Fialové bylo připravit kroje pro ženy a děti. Čekalo ji víc než týden škrobení a žehlení, aby 

všichni byli správně nastrojení. 

     V sobotu 19. srpna v 9 hodin se odjíždělo autobusem do Kroměříže. Na seřadišti všichni s obavou 

sledovali, zda vydrží počasí, ale naštěstí po celou dobu průvodu počasí přálo a pršet začalo až 

odpoledne.  Tlumačovská družina byla početná, pestrá a hlavně veselá. Mezi dospělými byla i spousta 

dětí také v hanáckých krojích.  Zástupci z Tlumačova (Mirek a Kamilka Skopal-Procházkovi) byli 

požádáni, aby chlebem a solí uvítali hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka. 

     Hudba v průvodu byla daleko vpředu, tak si všichni tlumačáci, spolu se zástupci Hanáků z okolních 

obcí, zpívali do kroku. Po skončení oficiálního zahájení odešli všichni na oběd a na zasloužené 

občerstvení. Později se všichni tlumačáci sešli na náměstí se „starými“ známými z minulých let.   

     Všichni odjížděli domů spokojeni s vědomím, že všechna ta příprava nebyla marná a že oslavili 

dožínkovou tradici, která patří k nejkrásnějším v roce a že reprezentovali v Kroměříži naši obec. 

    Obecnímu úřadu patří poděkování za finanční podporu a všem ostatním za účast a příjemně prožitý 

den. 

 

Požár střechy obecní budovy v Tlumačově 
 

     Sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se postupně zapojilo 22. srpna 

v odpoledních hodinách do likvidace požáru. 

     Téměř milionovou škodu způsobil požár rekonstruovaného jednopodlažního objektu bývalé školy 

na náměstí Komenského naproti KIS. Požár byl na tísňovou linku hasičů oznámen v 15.55 hodin. Na 

místo události zamířili profesionální hasiči z Otrokovic a Kroměříže a současně dobrovolní hasiči 

z Kvasic a místní jednotka. V dalších minutách byl vyhlášen poplach také jednotkám dobrovolných 

hasičů z Hulína a Otrokovic. 

     Požár zasáhl část střechy a podkroví objektu. Hasiči vybavení dýchací technikou vnikli do objektu a 

zahájili hašení jednotlivých ložisek hoření. Asi po čtyřiceti minutách dostali hasiči požár pod svou 

kontrolu a zabránili jeho dalšímu šíření. Pomocí automobilového žebříku hasiči rozebrali zasažené 

části střešní konstrukce a dohasili zbývající ložiska hoření. V 17,30 hodin ohlásil velitel zásahu 

celkovou likvidaci události. Jednotky se postupně začaly vracet na své stanice a na místě byli 

ponechání pouze hasiči místní jednotky, kteří požářiště kontrolovali do rána následujícího dne. 

     Podle zjištění vyšetřovatele zlínských hasičů vše nasvědčuje tomu, že požár vznikl v souvislosti 

s instalací izolace na střeše objektu. Střecha je natolik poškozená, že dělníci musí udělat novou a tím 

nepochybně dojde k oddálení ukončení celé rekonstrukce volnočasového centra minimálně o dva 

měsíce. 

    



Počasí v srpnu 
 

     Teplé letní počasí pokračovalo i v srpnu, teploty přes 20°i v noci, přes den až 35°, 10. srpna večer a 

v noci několik bouřek, ale další den zase horko a 33°. Od 12. srpna už teploty snesitelnější, jen do 30°. 

Od 19. srpna se už docela ochladilo, ráno jen 6 – 10°, přes den do 20°, do konce měsíce sice ještě 

docela teplo, ale už jen polojasno a občas dešťová přeháňka. Ale srpen se s námi rozloučil teplotou 

31°a krásným letním počasím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Září 

 

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná 
 

     Pátek 8. září 2017 patřil v naší obci seniorům. V tělocvičně základní školy se konal osmý ročník Her 

seniorů Mikroregionu Jižní Haná. První družstvo tlumačovských seniorů získalo bronzové medaile a 

druhé skončilo na pátém místě. 

     Mikroregion Jižní Haná je svazek obcí v okresu Kroměříž a okresu Zlín, jeho sídlem je Tlumačov, 

nám. Komenského 170 (KIS Tlumačov). Cílem je spolupráce členských obcí s regionálními agenturami 

na mikroregionálních projektech a spolupráce v oblasti kultury a sportu. Sdružuje celkem 4 obce: 

Chropyně, Hulín, Kvasice a Tlumačov. Byl založen v roce 2000. 

     Hry byly zahájeny slavnostně krátce po 9 hodině předsedkyní mikroregionu paní Boženou 

Hrabalovou, která je zároveň místostarostkou Chropyně. Všechny přítomné pozdravili také hlavní 

představitelé obcí a měst mikroregionu. Za naši obec to byla starosta pan Petr Horka, místostarosta 

Mgr. Rajmund Huráň a tajemník obce Ing. Jan Rýdel.  

     Bylo připraveno 8 soutěží: trénování paměti, slalom – štafeta (převoz kostek na dětských 

kolečkách), hod balónu na basket. koš, střelba florbalovou hokejkou na branku, bowling, vyšívání 

srdce, chytání rybiček a skládání puzzle. 

 

Za Tlumačov soutěžili: Rostislav Skopalík, Marie Zaoralová, Emilie Stratilová, Miroslava Vejsadová, 

Jana Václavíková, Božena Juřicová, Marie Ešlerová, Ludmila Řezníková, Libuše Škrabalová a Jiří 

Pekárek. 

     Po ukončení soutěží byl čas na oběd a kulturní vystoupení každé obce či města. Naši senioři 

zazpívali společně písničku, ke které složili vlastní slova a mapují v nich činnost Klubu seniorů 

Tlumačov. Druhá kulturní vložka byl tanec s vozíky aneb tanec budoucnosti. Toto vystoupení sklidilo 

bouřlivý potlesk a všichni přítomní se shodli v tom, že bylo perfektní.  V 13,30 hodin byly vyhlášeny 

výsledky. Opět proběhla divácká soutěž, tentokráte doplněná o anketní otázku, zda senioři chtějí i 

nadále zachovat ráz her nebo chtějí změnu. 99 % se vyjádřilo pro stejný program. Po vyhlášení 

výsledků jsme věděli, že se naši senioři, mezi 8 družstvy, opět neztratili.  

     Hlavní rozhodčí a její pomocník zveřejnili pro zajímavost i statistiku úspěšnosti v jednotlivých 

soutěžích: Slalomem nejrychleji projeli Kvasice I., v trénování paměti se „blýsklo“ družstvo Kvasice II., 

nejlepší trefu do bask. koše měli senioři z našeho prvního družstva, Kvasice II. bravurně zvládly 

bowling, rybičky nejvíce braly Chropyni II., senioři z Kvasic v nejkratším čase poskládali puzzle, 

výbornou mušku, při střelbě na branku, předvedlo družstvo Kvasice II. a vyšívat umí nejlépe a 

nejrychleji tlumačovští senioři z prvního družstva. Pak se už rozproudila volná zábava.  

     Děkujeme vedení ZŠ Tlumačov za vstřícný přístup při přípravě her, žákům školy za asistenci při 

soutěžích, zaměstnancům údržby a obecního úřadu za pomoc, paní Kotlabové a Zaoralové za skvěle 



zvládnutý provoz malého bufetu. V neposlední řadě velké „díky“ patří všem našim seniorům za 

reprezentaci Obce Tlumačov.   

 

Konečné pořadí: 

1. Kvasice II. (82 bodů), 2. Kvasice I. (81 bodů), 3. Tlumačov I (79 bodů), 4. Hulín I (73 bodů), 5. 

Tlumačov II (64 bodů), 6. Hulín II (59 bodů), 7. Chropyně II (58 bodů) a 8. Chropyně I (56 bodů). 

 

Noční pohádkový park 
 

     V pořadí devátý ročník „Noční pohádkový park“ se konal v pátek 15. září od 18 hodin v obecním 

parku. Pohádkovou říší navštívilo přes 150 dětí a o něco větší počet dospělých. 

     Při vstupu obdrželo každé dítě kartičku, kde postupně podle stanovišť dostávalo odměnu a za 

splněný úkol razítko. Jako první děti potkaly Ferdu Mravence (Adam Bilík) spolu s krásnou Beruškou 

(Monika Řičicová), kde přenášely míček na lžíci. Potom následovala prohlídka perníkové chaloupky, 

kde na děti čekala ježibaba (Lada Mouková), u ní si musely najít odměnu přímo uvnitř chaloupky. Z 

dálky už slyšely hudbu ze „Simpsnů“ a vítal je sám Homer (Lenka Kučerová) s manželkou Marge 

(Ivana Zlámalová), Lízou (Jana Kolomazníková) a Bártem (Ivana Doleželová). Zde poskládaly puzzle 

všech postaviček z tohoto seriálu. Rybičky si mohly ulovit u vodníka (Irena Jarošová) a odměnu si 

vybraly u lesní víly (Lenka Řičicová). Potom se vydaly do lesa, kde narazily na vlka (Jakub Řezník) spolu 

s Karkulkou (Míša Manová) a na kozlíka Simonka. Děti hádaly, co nesla Karkulka k babičce k svátku. 

Kohoutek (Zuzka Jarošová) a slepička (Eliška Odstrčilová) jim připravili přenášení hrášku. Na závěr si 

děti postavily komín a složily menší skládačku u krále (Petr Odstrčil) a královny (Lenka Hricová). Ti 

nebojácní se na úplný konec vydali do strašidelného pekla, kde je přivítali čerti (Radek Šimoník, Jiří 

Mouka) a sám Lucifer (Staňa Jeřábek). Z pekla se nedostal nikdo, kdo netrefil kostkou do čertova 

chřtánu. Peklem pohádková pouť končila a po odevzdání kartičky děti dostaly oplatek a hezký bloček. 

Velké díky patří účinkujícím, kteří dobrovolně a ochotně pomáhali při této akci a věnovali tak dětem 

svůj volný čas. 

     Každý rok se snažíme tuto tradici vylepšit například koupí nového kostýmu, či obohacením nápadu 

z řad účinkujících. Letos pro nás do parku vyrobil pan Radek Šimoník krásnou perníkovou chaloupku. 

Kozlíka Simonka do pohádkového království přivedla Míša Manová. "Holky Kolomazníkovi" přispěly 

svým nápadem a kostýmy na stanovišti Simpsnových. Kostým kohoutek, slepička a víla byl zakoupen z 

peněz vybraných na Mikulášské pochůzce, organizované KIS. Velké poděkování patří Věrce 

Řezaninové, která už třetím rokem sponzoruje park v podobě sladkostí na všechna stanoviště. Na 

závěr každé z dětí dostalo bloček s pejskem právě od ní. Pochvalu zaslouží čerti do pekla, kterým dá 

velkou práci nachystat své zázemí. O občerstvení se skvěle postarala paní Jana Skopalová spolu s 

Katkou Jankujovou. Výborné klobásky nám griloval Staňa Guňa. Děkujeme i zaměstnancům údržby za 

pomoc při chystání a úklidu této velké akce. 

 

Zvěřinové hody 
 



     Dne 23. 9. 2017 proběhly první zvěřinové hody v Tlumačově (v Klubu na Zábraní - na cementárně). 

I přes nepřízeň počasí jste nás příjemně překvapili svou hojnou účastí. 

     My jsme si pro vás přichystali nabídku tří zvěřinových specialit - srnčí guláš s chlebem, pečený 

divočák s červeným zelím a bramborovým knedlíkem a divočák na smetaně s knedlíkem. Jako první 

zmizel z nabídky srnčí guláš. Na zapití jsme vybrali pivečko ze Záhlinického pivovaru a pro ostatní 

nealkoholické pivo a limonádu. 

     K naší radosti spousta z vás s námi i poseděla při kávě. Pro děti byly připraveny soutěže s 

odměnami (střelba ze vzduchovky, poznávání zvířátek a jiné). Bohužel skákací hrad byl pro špatné 

počasí zrušen. 

     Již při příchodu jste si měli možnost zakoupit tombolu a hned po rozbalení jste zjistili, jestli jste 

vyhráli. Doufáme, že výherce jsme potěšili. Hlavní cena byl srnec, ale i další ceny byly atraktivní - 

několik balíčků srnčího masa, bažanti, dárkové balíčky, dýně a jiné. Tímto chceme i poděkovat 

sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali vše zorganizovat. 

       Myslivecké sdružení Hék Tlumačov 

 

 

Počasí v září 
 

     Hned od prvního dne se počasí z letního změnilo na podzimní.  1. září ráno 21°, přes den se 

ochladilo a přišla bouřka a stejné to bylo i další dny. Občas déšť nebo dešťová přeháňka, občas se 

ukáže sluníčko, ale maximální teploty už jen kolem 22°. V polovině měsíce další ochlazení (13°přes 

den), téměř denně déšť. Ranní teploty už taky docela nízké, jen do 8°. Konec měsíce sice slunečný, ale 

teploty 17°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Říjen 

 

Podzimní sběr papíru na základní škole 
 

     Ve dnech od 9. do 13. 10. 2017 pořádalo SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ Tlumačov podzimní sběr 

papíru. Celkem se vybralo na naší ZŠ více než 15 300 kg papíru. 

Umístění tříd: 

1. místo: 4. třída celkem 2 404,5 kg 

2. místo: 8. třída celkem 2 363,0 kg 

3. místo: 5. třída celkem 2 003,5 kg 

 

Týden knihoven 
 

     Jako každý rok, tak i letos proběhla v měsíci říjnu akce „Týden knihoven“. 

     V tomto týdnu se mohli noví čtenáři zaregistrovat zdarma, napsat si, které knihy by rádi v knihovně 

uvítali a děti si mohly přijít vytvořit hezké výrobky a posedět v knihovně. Dvě třídy ze základní školy 

využily tohoto týdne k návštěvě knihovny. Děti ze čtvrté třídy dostaly test, kde doplňovaly s pomocí 

internetu k autorům název knihy. Knihy potom hledaly v knihovně. Dětem se toto hledání a 

doplňování velmi líbilo. Dětem z druhé třídy předčítala v knihovně paní učitelka Hricová a knihovnice 

Petra Šimoníková doplnila toto čtení povídáním o naší knihovně. Registrace zdarma využilo celkem 13 

dětí a tři dospělí.  

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20.10. – 21.10. 

v Tlumačově 
 

Volební účast v naší obci dosáhla 57,63%. 

1. ANO 2011 - hlasů: 399 (35,30%) 

2. Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) - hlasů: 212 (18,76 %) 

3. Občanská demokratická strana - hlasů: 79 (6,99 %) 

4. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - hlasů: 78 (6,90 %) 

5. Komunistická str.Čech a Moravy - hlasů: 76 (6,72 %) 



6. Česká pirátská strana - hlasů: 75 (6,63 %) 

7. Česká str.sociálně demokrat. - hlasů: 65 (5,75 %) 

8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - hlasů: 54 (4,77 %) 

 

Oprava kostela svatého Martina 
 

      V tomto roce se do konce měsíce října podařilo dokončit opravu fasády našeho kostela. A nebyla 

to oprava ledajaká. Bylo třeba, aby pracovníci z odboru památkové péče zjistili, jakého stáří a z 

kterého období omítky pocházejí a příslušně vše zdokumentovali. 

     Zaměstnanci stavební firmy Rapos pak tyto zbytky omítek odborně ošetřili a provedli konečnou 

úpravu celé fasády. Se stejnou péčí se firma p. Filipa z Velkého Meziříčí věnovala restaurování dveří 

hlavního vstupu do kostela. Další troje boční dveře a všechna okna na kostele opravili vlastními silami 

farníci. Na závěr bylo provedeno odvlhčení zdiva a konečná úprava okolí. V loňském roce byly kromě 

nové fasády věže opraveny kamenné prvky pískovcového ostění a farníci opravili a natřeli dřevěné 

žaluzie na věži. 

     Všechny tyto akce by se nepodařilo uskutečnit bez významné finanční podpory těchto organizací: 

Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého a firem: Navláčil stavební firma 

s.r.o., Výztuž CZ, s.r.o., Dura-line Ct Tlumačov a dalších. Velké poděkování patří zastupitelstvu naší 

obce, které v letošním roce schválilo příspěvek ve výši 250 000 Kč. Celková částka za opravy v 

letošním roce činila téměř 920 000 Kč. Upřímně děkujeme i všem nejmenovaným a anonymním 

dárcům a farníkům, kteří přispěli v rámci svých, mnohdy skromných, finančních možností. 

 

Dějepisná exkurze do Zlína 
 

     Ve čtvrtek 19. 10. se žáci šesté a sedmé třídy zúčastnili dějepisné exkurze do Zlína. 

      Jejich první kroky směřovaly na zlínský zámek, kde si prohlédli výstavu věnovanou životu a době 

Karla IV., nejvýznamnějšího panovníka českých zemí. Součástí této výstavy byly i dokonalé repliky 

českých korunovačních klenotů. Autory replik jsou věhlasný český zlatník a šperkař Jiří Urban 

z Turnova, který má na svém kontě i další významné šperkařské počiny (např. vytvořil šperky pro 

britskou královnu Alžbětu II. nebo zhotovil repliku koruny pro císaře Svaté říše římské) a slovenští 

manželé Cepkovi. 

     Po zhlédnutí výstavy se společně přemístili do Muzea jihovýchodní Moravy, kde je pod vedením 

muzejních pedagožek čekal vzdělávací program s názvem „Bádání o středověkém Zlíně“. Žáci si na 

chvíli vyzkoušeli práci archivářů a v připravených materiálech vyhledávali informace týkající se města 

Zlína v období středověku. Součástí programu byly také nejrůznější úkoly (např. obtisk pečeti české a 

polské královny Elišky Rejčky nebo psaní husím brkem). Naši žáci si se všemi mnohdy nelehkými úkoly 

dokázali poradit a dostalo se jim tak velké pochvaly. 

 



Strašidelný Halloween 
 

     Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice uspořádal v době podzimních prázdnin 26. a 27. 10 2017 

 tradiční akci zvanou „Strašidelný Halloween“, která nabízela pestrý program plný tradic spojených 

s tímto svátkem. Děti soutěžily, dlabaly dýně, tvořily podzimní dekorace a také opékaly špekáčky. 

Nechyběl tradiční a dětmi tak očekávaný strašidelný průvod v maskách ulicemi Tlumačova.  

 

Počasí v říjnu 
 

     Začátek října ještě sluníčko, ale ranní teplota jen kolem 5°, přes den 17°, ale další dny už podzimní 

počasí, mlhy, dešťové přeháňky nebo déšť. 5. října večer bouřka se silným větrem, vítr dosáhl na 

horách rychlosti až 180 km/hod, na horách dnes i dokonce sněžilo.  V polovině měsíce se počasí 

zlepšilo, denní teploty až 19°a sluníčko. Od 20. října znovu oblačno, déšť nebo dešťové přeháňky, 

ráno už jen kolem 6°, přes den kolem 12°. 29. října celý den silný vítr (až 60 km/hod), všude 

popadané stromy, hasiči jezdí celý den odstraňovat spadlé stromy a do toho několikrát za den silný 

déšť, 30. října denní teplota jen 4° a poslední říjnový den to nebylo o moc lepší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listopad 

 

Nové obecně závazné vyhlášky 
 

     Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém řádném zasedání dne 1.11.2017 schválilo dvě nové obecně 

závazné vyhlášky. 

      Jedná se o vyhlášku týkající se zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 

k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Cílem této vyhlášky je 

zajištění čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích obce a zajištění zlepšení estetického vzhledu 

obce. 

     Druhou vyhláškou schválenou na jednání se zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Cílem vyhlášky je 

vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku 

v zastavěné části obce, zabezpečení pokojného soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření celkově 

příznivých podmínek pro život v obci. Dle vyhlášky je na veřejných prostranstvích v obci nacházejících 

se v zastavěném území obce zakázáno používání zábavní pyrotechniky s výjimkou noci z 31. prosince 

na 1. ledna. 

     

Košt marmelád 

 
     V sobotu 4. listopadu 2017 proběhl v sále záhlinické hospody U Čápa košt marmelád, který 

pořádala MAS Jižní Haná ve spolupráci s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích. 

     Soutěže se zúčastnila i tlumačovská občanka paní Ladislava Šoltysová. Paní Šoltysová se nejen 

aktivně zapojila do této soutěže, ale odnesla si také ocenění v kategorii „Netradiční“. Její marmeláda 

byla z fíků! Blahopřejeme. 

 

 Soutěž v aerobiku jednotlivců 
 

     V sobotu 4. listopadu 2017 se konalo v Tlumačově další ze základních kol aerobiku jednotlivců 

v rámci soutěže Aerobic Tour. Do Tlumačova přijelo kolem 250 soutěžících z různých sportovních 

klubů po celé Moravě. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích a taktéž proběhlo rozdělení 

cvičenců na profesionální a neprofesionální. Na vše dohlížela pětičlenná porota, která hodnotila jak 

techniku provedení nebo přesnost cviku, tak nasazení a výraz. Děvčata a chlapci se snažili o co 

nejlepší výkony. Přítomní diváci vytvářeli skvělou atmosféru, cvičitelky si pro soutěžící připravili 

pestré sestavy. Porota vše pilně sledovala a ze základních kol vybírala děvčata a chlapce do finále, kde 



pak ocenila 6 nejlepších. Všichni soutěžící si odváželi krásné dárečky, které do soutěže věnovali 

sponzoři akce a pořadatelé. Nejlepší soutěžící obdrželi navíc medaile za umístění. 

     Poděkování patří obci Tlumačov za finanční podporu této akce, městu Otrokovice, Zahradnictví 

Talaš, Enii-nails, Golden Appel Cinema, Bd-tova a restauraci Schodky za věcné dary pro soutěžící. Dále 

děkujeme všem pomocníkům na akci a také místním dobrovolným hasičům za spolupráci.    

 

Martinské hody 
 

     Martinské hody se letos konaly v neděli 12. listopadu 2017. Hody začaly sváteční mší svatou v 

kostele sv. Martina a kulturním programem na náměstíčku. 

     Všechny přítomné pozdravil starosta obce pan Petr Horka. Následoval kulturní program v podání 

studentů z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Mimo jiné nám zahráli legendu o sv. Martinovi, který 

daroval půl pláště žebrákovi. Martin na bílém koni, a to dokonce letos živém, k radosti všech, opravdu 

přijel. 

     Přítomní hosté a občané mohli ochutnat různé druhy cukroví a koláčků, ohřát se „svařákem“ z 

červeného vína.  

 

Lampionový průvod 
 

     Lampionový průvod je akce pořádaná jak pro děti, tak pro vzpomínky jejich rodičů a prarodičů. 

Lampiony ozářily některé ulice Tlumačova ve čtvrtek 16. listopadu 2017, v podvečer státního svátku 

17. 11. „Dne boje za svobodu a demokracii (1939 a 1989)." 

     Sraz účastníků byl v 17 hodin u Kulturního a informačního střediska. Průvod čítající cca 30 dětí a 

dvakrát tolik dospělých se vydal tichým pochodem Tlumačovem. Zakončení se uskutečnilo u sochy 

T.G. Masaryka rozsvícením svíčky. Většina dětí i jejich doprovodu si zašla do KISka na malé 

občerstvení spojené s promítáním pohádky. 

 

Přednáška cestovatele Jiřího Máry 
 

     Jak se můžeme dočíst na web stránkách Jiřího Máry, o svých zážitcích pořádají společně s 

manželkou cestovatelské besedy. Jezdí do škol, knihoven, domovů důchodců i mezi zdravotně 

postižené. Promítají fotografie a videosekvence a za doprovodu domorodé hudby povídají o všech 

veselých i vzrušujících zážitcích z jejich cest. Přináší poučení, optimismus i motivaci všem věkovým 

skupinám. Nejinak tomu bylo v pondělí 20. listopadu 2017, od 17 hodin, v Kulturním a informačním 

středisku Tlumačov. 



 

     Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu Alena a Jirka Márovi prozradili tolik exotických 

zážitků, že všichni jen nevěřícně kroutili hlavou. Vysvětlili, jak se žije na plovoucích ostrovech a proč 

rybáři pádlují nohama. Promítli také videozáběry z balónu na krajinu plnou chrámů i ranní rozcvičku 

důchodců v ulicích Hanoje. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života obyčejných lidí i o císaři, který měl 

300 manželek. Nahlédli jsme do skvělých asijských kuchyní, ale také slyšeli, jak lehce se dá jídlem 

otrávit. 

     Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. 

 

Úspěch tlumačovských házenkářek 
 

     Tlumačovské „holky“ mezi 30 – 50 lety se házené věnují od dětských let a stále je to baví. Proto se 

schází téměř každé pondělí v místní tělocvičně ZŠ. Jelikož je jich v Tlumačově již málo, jezdí na 

tréninky i ženy z Otrokovic. 

     Dne 25. 11. 2017 se již počtvrté zúčastnily turnaje v házené Memoriál A. Balcara v Kunovicích. 

Odehrály šest utkání, čtyři vyhrály, dvě prohrály (vždy o jeden gól!). Jejich soupeřky byly z Kunovic, 

Ostravy a slovenské Stupavy. V Kunovicích je vždy výborná atmosféra, skvělé občerstvení, tombola a 

večer nechybí kultura, letos v podobě cimbálu.  

     A jak dopadly? Bylo to velmi vyrovnané a do poslední chvíle nikdo netušil, které místo to bude. Při 

vyhlašování druhého místa už bylo všem jasné, že již podruhé získají 1. místo! A věřte, hodně to 

bolelo - přetrhané vazy a vykloubený loket, zlomený prst, voda v kolenu, naražené prsty, vykloubené 

rameno, odřeniny a hodně modřin…, ale stálo to za to! 

     Děkujeme fotbalistům S.K. Tlumačov za půjčení dresů a Obci Tlumačov za podporu! 

 

Počasí v listopadu 
 

     Až do 7. listopadu celkem příjemné počasí, polojasno, ranní teploty kolem 6°(jen 4. 11. -1°), přes 

den do 13°. Od 8. listopadu se už docela ochladilo, občas déšť a přes den jen do 6°. Od 20. listopadu 

další ochlazení, občas déšť nebo déšť se sněhem, mlhy. Po pár dnech, kdy bylo přes den až 10°, znovu 

ochlazení, ráno mírně pod nulou, přes den kolem 4°. 30. listopadu od rána mokrý sníh, ráno -2°, přes 

den ale nad nulou, takže polovina z toho, co napadlo, roztála. 

 

 

 

 



Prosinec 

      

Zaměstnanci obecního úřadu přispěli na dobrou věc 
 

     I v letošním roce se zaměstnanci OÚ Tlumačov rozhodli podpořit dobročinnou akci „Vánoční 

hvězda“, kterou pořádá sdružení „Šance“ při onkohematologickém dětském oddělení Fakultní 

nemocnice v Olomouci. Zakoupením vánočních růží přispěli do sbírky, jejíž výtěžek je určen 

onkologicky nemocným dětem. 

     Sdružení „Šance“ již 26 let pomáhá hematologicky a onkologicky nemocným dětem na jejich cestě 

za zdravím. Díky získaným finančním prostředkům došlo k vylepšení prostředí nemocničních pokojů a 

celého dětského oddělení, kde rodiče s dětmi tráví někdy až rok léčby a jsou tak odtrženi od svých 

kamarádů, rodin a celého okolního světa. Výtěžek je také využíván na nákup drahých krevních pump, 

hraček pro děti, pořádání zimních a letních rekondičních pobytů dětí, které prošly těžkou 

onkologickou léčbou. Jednou z forem využití financí je i podpora výzkumu, který je zaměřen na 

hledání nových účinných protinádorových léků.  

 

Advent v Tlumačově 
 

     Nastal adventní čas a jsme zase o krůček blíž nejkrásnějším svátkům v roce – Vánocům. 

     V naší obci jsme přivítali advent v sobotu 2. prosince 2017 jarmarkem a rozsvícením vánočního 

stromu. 

     Nasát vánoční atmosféru přišli, i přes mrazivé počasí, mnozí občané Tlumačova i hosté. Ti mohli 

zhlédnout vánoční vystoupení žákyň ZUŠ Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, dále dětí z 

místní mateřské a základní školy. 

     Návštěvníci si mohli na adventním jarmarku zakoupit různé zboží a udělat tak radost nejen sobě, 

ale i svým blízkým. 

     K dobré náladě hrála po celou dobu akce Mlynářská kapela Nejistota z Hustopeč nad Bečvou.  

Nechybělo vypouštění balónků s přáním Ježíškovi ani vánoční přání starosty Petra Horky. Letos jsme 

zkusili rozsvítit vánoční stromek zvoněním zvonečků. Podařilo se, i když víme, že se musíme zlepšit, 

aby hlas zvonků byl více slyšet.  

     Sváteční náladu na náměstíčku přijel podpořit také sv. Mikuláš s Andělem a čertem. Děti se na ně 

moc těšily, básničky měly připravené a odměna je neminula. Některé se moc bály čerta, asi věděly 

proč. 

KIS Tlumačov, organizátor akce, děkuje všem, kteří pomohli s touto tradiční kulturní akcí: 

pracovníkům údržby OÚ Tlumačov , SDH Tlumačov za nabídku jídla i pití, Zemskému hřebčinci 



Tlumačov s.p.o. za zapůjčení kočáru s koňmi, Restauraci Schodky za občerstvení, farnosti Tlumačov za 

zpřístupnění kostela a spoustě dobrovolníkům za nezištnou pomoc. 

 

Obcí chodil Mikuláš 

 
     Dvě mikulášské družiny procházely 5. prosince 2017 od 17 – 20 hod. naší obcí a navštívily rodiny, 

které měly o jejich návštěvu zájem. Celkem nabízené služby využilo 32 rodin. 

     Mikuláš byl představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a byl doprovázen 

Andělem a dvěma čerty. Tyto skupinky obcházely rodiny s dětmi v předvečer svátku sv. Mikuláše. 

Andělé s Mikulášem rozdávali dárky, čerti se starali o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. 

Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale 

spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí. 

     Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří každým rokem pomáhají s touto tradicí bez nároku na 

honorář. Výtěžek z vybraných peněz věnují na akci „Pohádkový park“, který se koná vždy v září. Z 

loňských financí byl zakoupen kostým Kohoutek a Slepička, Víla a další drobnosti, související s touto 

akcí. Děkujeme i rodinám, které takto přispívají na tuto akci. 

 

Soutěž o nejkrásnější vánoční strom 
 

     Vánoční strom v naší obci soutěžil v anketě Zlínského deníku: Hledáme nejkrásnější vánoční strom 

Zlínského kraje. 

     Letos máme v Tlumačově 9 metrů vysoký stříbrný smrk. Už na sklonku roku 2016 bylo rozhodnuto, 

že z něho bude ten letošní vánoční. Z toho důvodu zůstal zcela osamocený v Dolní ulici (hlavní silniční 

tah obcí R 55) po rozsáhlém kácení všech jehličnanů. Strom stojí na náměstíčku v blízkosti kostela a 

doplňuje ho dřevěný tlumačovský betlém. 

     Do oblíbené předvánoční soutěže Deníku o nejhezčí jehličnan v kraji letos přihlásili čtenáři 

23 stromů. Hlasovat se mohlo do 20.12.2017. Tlumačovský vánoční strom se nakonec umístil na 

krásném 5. místě s celkovým počtem 689 hlasů. Na prvním místě se umístil vánoční strom z Fryštáku 

s celkovým počtem 4772 hlasů. 

 

Počasí v prosinci 

 
     Prvních pár dnů v měsíci to vypadá, jakoby začínala zima…ranní teploty pod bodem mrazu, po 

sněžení na konci listopadu ještě zůstaly i zbytky sněhu, ale jen do 6. prosince, kdy denní teplota 

vystoupala až na +5°. Do toho začalo pršet, takže máme zase po sněhu. 11. prosince opět velmi silný 

jižní vítr, hasiči opět zasahují u spadaných stromů, ale teplota se vyšplhala 12. prosince ráno až na 



+12°. Přes den se ale začalo ochlazovat, občas se na pár minut ukáže i sluníčko. Ranní teploty -3°, 

denní mírně pod 0. 19. a 20. prosince to vypadalo, že letos bude na Vánoce aspoň mráz, 21. prosince 

dokonce napadlo 5 cm sněhu, ale už večer se začalo oteplovat, takže sníh skoro všechen roztál. Na 

Štědrý den zataženo, +3°, první a druhý svátek Vánoční sice i trochu sluníčko a docela chladno, ale už 

27. prosince znovu oteplení až na 10°a znovu silný vítr. 28. prosince až do rána pršelo, přes den 

zataženo, večer začalo sněžit, ale zase je nad nulou, takže zrovna i taje. 30. prosince ráno -4°a 

sluníčko, ale už odpoledne zataženo a letošní rok končil deštěm a teplotou +3°. Takže Vánoce opět 

nebyly bílé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecní úřad 
 

Matrika 

 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2017 2.472 

Z toho počet cizinců přihlášených v obci  k 31.12.2017 47 

Z celkového počtu obyvatel – počet mužů 1.257 

 - počet žen 1.215 

Průměrný věk obyvatelstva 42 let 

Průměrný věk mužů 41 let 

Průměrný věk žen 44 let 

Počet narozených dětí  21   (9děvčat,    

12 chlapců) 

Počet zemřelých občanů 27 

V roce 2017 se přihlásilo k trvalému pobytu 43 občanů 

V roce 2017 se odhlásilo z trvalého pobytu 66 občanů 

V rámci obce se přehlásilo  25 občanů 

 

V roce 2017 bylo v Tlumačově uzavřeno 9 sňatků, 8 v obřadní síni, 1 na náměstíčku.  

Žádný sňatek nebyl církevní, všechny byly občanské. 

 

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2017 oslavili: 

 

90 let Olga Ředinová Mánesova ulice 

90 let Vítězslav Pivoda Machovská ulice 

90 let Marie Skopalíková náměstí Komenského 

91 let Jarmila Gazdová Nádražní ulice 



91 let Jarmila Lhotáková ulice Skály 

92 let Věra Polášková Dolní ulice 

92 let Milada Fialková Masarykova ulice 

92 let Vlasta Heverová Švermova ulice 

93 let Libuše Buršíková ulice Nivy 

94 let Miloslav Fialka Masarykova ulice 

94 let Karel Strýc Machovská ulice 

99 let Zdeněk Ředina Mánesova ulice 

 

Zlatou svatbu 50 let společného manželství oslavili:  

•  Libuše a Karel Horkovi, ulice 6.května 

•  Jiří a Vlasta Šindelkovi, ulice 6.května 

•  Jan a Jana Demelovi, Dolní ulice 

• Vilém a Anděla Hložkovi, náměstí Komenského 

• Vladislav a Milada Jarošovi, Machovská ulice 

• Miroslav a Libuše Škrabalovi, ulice Dr. Ignáce Horníčka 

• Jiří a Marie Páclovi, ulice Metlov 

• Vojtěch a Jaroslava Drbalovi, ulice U Trojice 
 

 

KIS Tlumačov 
 

     V roce 2017 proběhly tradiční kulturní akce jako Tlumačovský košt pálenek, Turnaj ve stolním 

tenise, Obecní ples, Stavění a kácení májky, Pivní slavnosti, Noční pohádkový park, Slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu atd. 

 

     V letošním roce se nekonaly dvě velké akce, a to v červnu, kvůli nepříznivému počasí, společná 

akce s DDM Sluníčko Odpoledne pro celou rodinu. Dále pro malý počet prodaných vstupenek 

degustace svatomartinských vín při cimbálové muzice Martinské hody. Uskutečnilo se pouze nedělní 

setkání občanů na náměstíčku. 

     Naopak na druhou stranu jsme před Velikonocemi vytvořili, za pomoci veřejnosti, velikonoční 

strom a nově uspořádali ve spolupráci s DDM Sluníčko novou akci Po stopách velikonočního zajíčka.  

V měsíci srpnu jsme spolupořádali s fotbalisty Pivní slavnosti, doplněné o setkání heligonkářů.  

V září jsme byli pořadateli osmých Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná.  

     Klub seniorů Tlumačov úspěšně rozvíjí svoji činnost, která svou náplní oslovila i osamělé důchodce, 

zejména ženy. Senioři se scházejí v prostorách Klubu obce na Zábraní.  



     Základní umělecká škola Otrokovice pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební nástroje i 

zpěvu. Počet dětí od minulého roku zůstává na stejném počtu.  

Pod hlavičkou KIS probíhá v prostorách DPS cvičení dětské jógy.  

 

Rekonstrukce KONZ a SKZ č.p. 65  

     Mimo hlavní činnost KIS v roce 2017 proběhlo malování II. patra budovy KIS.  

Uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce Klubu obce na Zábraní. Provedení stavebních úprav spočívalo v 

zateplení fasády objektu, ve výměně stávajících dřevěných oken za nová plastová okna, v 

rekonstrukci sociálního zařízení – WC mužů a žen, kuchyně, šatny. V navazujících činnostech byla 

realizována výměna zařízení kuchyně. Jednalo se o kompletní výměnu nové kuchyňské linky včetně 

instalace v základu standardních vestavných spotřebičů – sporák, digestoř, mikrovlnka, trouba, myčka 

na nádobí. Zařízení bylo doplněno samostatnou kombinovanou chladničkou. Bylo zakoupeno nové 

nádobí ke stolování (talířky, skleničky, příbory atd.) i nové čistící pomůcky. Došlo i k výměně několika 

kusů židlí, do kuchyňky přibylo nové nádobí a kuchyňské potřeby.  

     Kapacita klubu je max. 70 míst k sezení. V prostoru šatny byly zhotoveny nové věšáky a police na 

odkládání oděvů a vestavné skříně na uložení úklidových pomůcek.  

     Současně s rekonstrukcí Klubu obce na Zábraní probíhala celková oprava budovy č.p. 65 na 

náměstí Komenského, kterou také spravuje KIS. Práce mají být dokončeny v druhé polovině roku 

2018.  

 

Tlumačovské novinky a webové stránky  

     Během roku byla vydána 4 čísla TN. Redakční rada měla 8 jednání. Snahou redakční rady je udržet 

kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění a životě v obci. Všechna čísla TN 

vyšla v rozsahu 16-ti stran.  

     TN vycházely v nákladu 1 000 ks. Navýšení nákladu téměř o polovinu došlo v důsledku toho, že si 

novinky lidé už nekupují, ale jsou jim distribuovány do poštovních schránek zdarma.  

 

KIS spolupracuje se správcem web stránek obce – tajemníkem.  

 

Tlumačovské kroje a kronika obce  

     O tlumačovské kroje se stará kulturní pracovnice. V roce 2017 byly kroje půjčovány zdarma 

občanům Tlumačova k prezentaci obce a za úhradu okolním obcím na kulturní či jiné akce. Průběžně 

jsou kroje opravovány. 

     Historie Tlumačova je nepřetržitě zaznamenávána do kroniky kronikářkou obce. Jsou i archivovány 

fotografie z dění v obci a novinové články o Tlumačovu.  

 

Knihovna  

     Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 je 8 520 ks knih. Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V 

roce 2017 bylo 111 registrovaných čtenářů, z toho 36 dětí.  

Knihovnu v roce 2017 navštívilo celkem 1 874 občanů, z toho 23 využilo veřejný internet a 211 



návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 587 

jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2 037 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih 

včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 60. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 194. Celkem 

tedy 2 291 titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské 

knihovny Františka Bartoše ze Zlína.  

     Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2017 bylo 

zakoupeno celkem 180 nových knih. Seznam najdete na webových stránkách knihovny. Pokud čtenář 

nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši knihovnu si ji objednat z 

knihovny ve Zlíně.  

     Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. V dubnu nesměla chybět již tradiční 

Noc s Andersenem. Na konci školního roku jsme pasovali děti z první třídy na Malé čtenáře. 

Cestovatel Jiří Mára nám tentokrát vyprávěl o Barmě a Vietnamu. Nesměl chybět lampionový průvod 

s promítáním pohádky. 

        Renáta Nelešovská – vedoucí KIS 

 

Zpráva o odpadovém hospodářství obce Tlumačov za rok 2017 

V roce 2017 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1429.902 tun odpadu 

· Plastové obaly PET – LAHVE 16,543 t 

· Sklo barevné 16,111 t 

· Sklo bílé 9,48 t 

· Beton 67,24 t 

· Cihly 16,14 t 

· N – odpad 7,42 t 

· Papír a lepenka 67,524 t 

· Biologicky rozložitelný odpad 528 t 

· Směsný komunální odpad ( svoz ) 371,74 t 

· Objemný komunální odpad ( dvůr ) 186,52 t 

· Kovy 132,303 t 

· Nápojový karton 0,596 t 

ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící zařízení) 3,213 t, velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky) 

3,928 t, malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.) 1,78 t 



ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 215 ks, malé elektrospotřebiče (radia, 

videa, PC atd.) 1,364 t 

EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky) 100 ks 

EKOBAT – zpětný odběr malých baterií 90 ks 

Zpětný odběr pneu – likvidace 800 ks 

  

Základní škola Tlumačov 
 

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace se sídlem 763 62 Tlumačov, Masarykova 

č. 63  

Forma hospodaření - příspěvková organizace 

Zřizovatel školy - Obec Tlumačov zastoupena současným starostou obce p. Petrem HORKOU  

Datum zřízení školy - škola zřízena a uvedena do provozu 1. září 1911 

Ředitel školy - Mgr. PODLAS Robert na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní 

komise jmenován usnesením Rady obce Tlumačov do funkce ředitele ZŠ Tlumačov s účinností od 

1.8.2012  

Zástupce ředitele školy – Mgr. JIRUŠKOVÁ Leona 

 

     Ve školním roce 2016/2017 škola vzdělávala 182 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. Aktuální 

stav potvrzuje nástup období mírného poklesu počtu žáků i vzhledem ke skutečnosti, že do I. tř. naší 

školy nastoupilo pouze 17 dětí a očekává se odchod poměrně početné IX.třídy o počtu 24 žáků. V 

hodnoceném školním roce jsme zaznamenali zvýšení frekvence přestupů na jiné a z jiných základních 

škol, která je způsobena zejména stěhováním rodin.   

     Ve sledovaném školním roce se stabilizoval počet strávníků ŠJ ZŠ. ŠJ je kapacitně plánována pro 

přípravu 300 - 350 jídel. Počet „cizích strávníků“ se pohyboval mírně za hranicí 30 dospělých osob, 

což nepředstavuje v rámci hospodářské činnosti mimořádný objem.  ŠJ při ZŠ i v tomto šk. r. 

připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov : 70 - 75 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: 95 - 

100 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ, 10 – 13 obědů pro zaměstnance MŠ, až 30 

obědů pro zaměstnance školy, 160 – 170 obědů pro žáky školy a až 30 obědů pro cizí strávníky. 

      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 zpracované koncepce svého rozvoje v hodnoceném školním roce stabilizovala stav 2 

oddělení ŠD, čímž byl uspokojen požadavek nejen rodičů dětí - žáků 1. a 2.r. školy, ale i několika 

starších žáků I.st. ŠD ZŠ Tlumačov – 50 žáků = 2 oddělení ŠD.  První zkušenosti s organizací dvou 

odděleníi ŠD již nyní avizují další růst zájmu o umístění dětí ve ŠD. Ředitel školy tak plánuje i pro 

následující školní rok otevření 2 oddělení ŠD. Bohužel se ukazuje, že zájem rodičů o zařazení dětí do 

zájmového vzdělávání ve ŠD výrazně převyšuje nabídku školy. Řešením stávající situace by bylo 

navýšení plánované kapacity ŠD, což naráží na prostorové limity školy. I nadále zůstane jediným 

kritériem pro přijetí do ŠD věk žáka. Záměrem ředitele školy je zapojení školy do některé z výzev 

MŠMT ČR, která by vytvořila podmínky pro prodloužení provozní doby ŠD třeba formou dětského 

klubu. Toto opatření ale bohužel neřeší kapacitní limity, ve kterých se škola aktuálně nachází. 

 

Údaje o školské radě  

     Ve školním roce 2016 skončilo 3leté funkční období školské rady, takže došlo k volbám a 

jmenování rady nové, která zahájila práci v prosinci roku 2016 v pozměněném složení: předseda - 

Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele, členové :  Ing. Štefan HRTÚS za zřizovatele, Mgr. Vystrčilová Věra a 

paní Konečná Blanka za rodičovskou veřejnost, RNDr. Zakopalová Martina a Ševelová Lotka za 

pedagogické pracovníky školy. 

     V průběhu roku školská rada projednala a schválila několik dílčích změn školních dokumentů, mezi 

které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy, v pro školu přínosném rozsahu se 

zabývala návrhem rozpočtu školy na období roku 2017 a projednala plnění rozpočtu p.o. 2016. 

Mimoškolní sdružení občanů (spolupracujících se školou)  

     Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ v Tlumačově (SRPDŠ) ve školním roce 2016–2017 pracoval v 

pozměněném složení, které každoročně vyvolá odchod žáků 9. r. a nástup nové 1. třídy. Činnost řídila 

předsedkyně Mgr. Lenka Hricová.  Výbor sdružení jako ve všech předchozích obdobích pracoval ve 

prospěch školy a jejich žáků. Vyvíjel nadstandardní aktivity a činnosti, které zajistily možnost finanční 

podpory řady vzdělávacích i mimoškolních aktivit (sběry papíru a kovového odpadu, „školní ples“, 

oslava Dne dětí, projektové akce).  

     V průběhu hodnoceného období získala škola přímou finanční podporu – finanční dar 100.000,- Kč 

účelově určený na uskutečnění 2. etapy výměny pracovních stanic v učebně VT. Škola pořídila 8 

pevných počítačů, čímž dosáhla standardního stavu učebny pro výuku, procvičování a např. pro 

testování vědomostí svých žáků.  Stejně jako v předchozím období lze aktuální stav spolupráce, 

podpory a upevňování velmi dobrých vztahů vedení školy se zástupci rodičovské veřejnosti hodnotit 

velmi pozitivně. Tento stav vytváří podmínky pro to, aby si obě strany důvěřovaly a spolupracovaly 

při organizaci a zabezpečení nejen výchovně-vzdělávací práce školy, ale i dalších nadstandardních 

školních aktivit. Stále platí, že do budoucna by spolupráci obou subjektů prospělo, kdyby se do ní 

zapojili i rodiče z jiného sociokulturního prostředí, čímž by vzniklo daleko širší názorové spektrum, 

které by mohlo být prospěšné. 

 



     Mezi významnější zásahy roku 2017 patřila rekonstrukce dlažby v prostoru u školní jídelny, 

příprava pracovny pro školního psychologa včetně vybavení novým nábytkem (výměna podlahové 

krytiny, výmalba), výměna podlahové krytiny a osvětlení v učebně Čj a Hv, dokončení rekonstrukce 

elektrických rozvodů v přízemí staré budovy (malá tělocvična + zázemí tělocvičny). Velmi významnou 

součástí prázdninové údržby byly interiérové výtvarné aktivity, které jsme považovali za přínosné 

vzhledem ke skutečnosti, že jsme v poměrně rozsáhlých prostorách školy museli odstranit výzdobu z 

hořlavých materiálů na základě požadavku kontroly ze strany HZS Zlínského kraje. Výhodou 

zmiňované akce byla skutečnost, že jsme získali zkušenosti ve školním projektu „Vymalujeme si 

podchod“ ve spolupráci se zřizovatelem a správcem ŽDC. Za velmi prospěšnou a potřebnou investici 

ve prospěch školy považujeme opravu povrchu nákladního nádvoří školní jídelny, kterou uskutečnil 

vlastník objektu – obec ve vlastní režii v měsíci srpnu před zahájením nového školního roku. 

Zkušenost několika posledních let ukazuje, že se zřizovatel snaží více investovat do svého majetku a 

tím zlepšovat i prostředí školy a neomezuje se na řešení až „havarijních“ stavů. I v tomto školním roce 

došlo k realizaci velkého rozsahu oprav a údržby (kdy se jednalo o malování a opravy poškozených 

částí interiérové výbavy školy). 

     Školní rok 2016/2017 s velkou opatrností hodnotíme jako rok výrazného poklesu četnosti řešení 

přestupků a porušení pravidel školního řádu, které by si vyžadovaly přijetí výchovných opatření. Ze 

statistiky jednoznačně vyplývá, že v tomto roce jsme museli jen minimálně řešit problémy a nekázeň 

našich žáků. Zjištění je velmi pozitivní a věříme, že nastalý stav bude pokud možno setrvalý. Přes 

dosažený stav zůstává motivem řešených výchovných problémů nejčastěji nedobrý stav vztahů mezi 

spolužáky, na což se chceme i nadále zaměřit i v rámci školního programu prevence. 

Zajištění speciálního vzdělávání žáků školy  

     Ve školním roce 2016/2017 škola pokračovala v nadstandardním rozsahu podpory - integrace žáků 

se SVP. V rámci podpory vzdělávání dvou žáků s kombinovaným postižením lze hodnotit personální 

podporu zřízením pozice asistent pedagoga jako dlouhodoběji stabilizovanou a nutnou. 

Individuální integrace v běžných třídách školy 

     V oblasti individuální integrace žáků zaznamenává škola v posledním období plynulý vývoj a růst 

četnosti. Jedná se o soustavnou péči o žáky s výraznějšími nápadnostmi k některým vývojovým 

poruchám učení. V rámci jejich vzdělávání je jim věnována individuální péče formou zařazování 

předmětu speciální pedagogické péče, popř. pedagogické intervence - doučování. Tito žáci jsou 

samozřejmě v duchu doporučení dlouhodobě zohledňováni. Logopedickou podporu a poradenství 

pro rodiče žáků s vadami řeči zajišťovaly dvě logopedické asistentky s garancí SVP Kroměříž. Setkávání 

s vybranou skupinou osmi dětí 1. a 2. ročníku probíhalo v pravidelných časech skupinově i 

individuálně. Se zvyšujícím se počtem žáků s vadami řeči přicházejících do 1. ročníku se dlouhodobě 

snažíme najít ideál v organizaci podpory. Rozdělení péče o tyto děti mezi dvě logopedické asistentky 

bylo dobrou volbou. 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 hodnoceného školního roku 

zavedla konzultační podporu pro 24 rodiče žáků, u kterých není porucha tak rozsáhlá. Rodiče 

konzultují s logopedickou preventistkou a dyslektickou asistentkou možnosti následné podpory a 

pomoci ze strany rodičů.      



 

Mimořádné mimoškolní pedagogické aktivity pracovníků školy 

 

     Stejně jako v předcházejícím období, tak i ve školním roce 2016/2017 se škola podílela na 

organizování a realizaci volnočasových aktivit DDM Sluníčko Otrokovice – pracoviště Tlumačov 

formou účasti na akcích typu: výtvarné soutěže, vánoční a velikonoční dílny, keramické alternativy, 

soutěže v aerobiku a další. Škola se dlouhodobě snaží vytvářet korektní prostředí vedle DDM Sluníčko 

Otrokovice, neplánuje kroužky ani jiné alternativní činnosti, protože si je vědoma nerovného 

postavení, kdy ve škole mohou být kroužky „zdarma“ a v DDM „za peníze“. Přesto bude v budoucnu 

důležité dohodnout podmínky, aniž by tím utrpěla nabídka pro její žáky (MAS Jižní Haná – „dětské 

kluby“, příměstské tábory a dal.). V rámci mimopracovních aktivit se pracovníci školy zaměřují 

zejména na sportovní alternativy pro žáky, kterými se snaží naplňovat motto školy: „Škola zdravého 

životního stylu“.  

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

     Základní škola již 17 let hospodaří formou příspěvkové organizace. Prostředky na provozní náklady 

poskytuje škole zřizovatel zálohově (měsíčně) na základě schváleného rozpočtu. Prostředky na platy 

drtivé většiny pracovníků školy poskytuje příspěvkové organizaci MŠMT ČR prostřednictvím 

závazných rozpisů realizovaných z úrovně KÚ Zlínského kraje. Spolu s prostředky na platy poskytuje 

„kraj“ škole i prostředky ze kterých jsou hrazeny odvody, tvorba FKSP, zákonné pojištění Kooperativa, 

výuka plavání žáků 2. a 3. r. a částečně náklady na nákup školních potřeb, učebních pomůcek a 

učebnic, DVPP. V rámci školního roku 2016/2017 byl objem poskytnutých finančních prostředků z 

obou úrovní opět zvýšený, což způsobil nejen tarifní nárůst platů všech skupin pracovníků ve školství, 

ale i změna financování vzdělávání žáků se SVP . 

     V hodnoceném školním roce se opakovaně potvrzuje úvaha ředitele školy o nutnosti postupné 

obměny IT vybavení sloužící výuce. Projekční technika už nefunguje bez zásadnějších oprav, vedle 

výměny lamp, které jsou sice spotřebním materiálem a stojí řádově několik tisíc korun, začínáme 

opravovat projektory v řádech 10 000Kč. Ještě horší je situace s výukovými NTB, které dnes jen stěží 

překonávají průměrnou dobu životnosti 5 let. Těchto notebooků jsme již vyměnili zhruba slabou 

polovinu a zbylých 5-7 bude třeba vyměnit v nejbližší době. Naštěstí si zřizovatel školy uváděný stav 

uvědomuje a pomáhá nám s udržováním a postupnou obměnou techniky dnes už nutné pro výuku. 

 

Mgr.Kouřil Aleš předseda školské rady     Mgr.Podlas Robert ředitel školy 

      

Nová účelová sportoviště v obci 
 



     V průběhu roku 2017 byla v Tlumačově v lokalitě u fotbalového hřiště dokončena víceúčelová 

sportoviště. S jejich otevřením a zpřístupněním se počítá v jarních měsících roku 2018. Vznikla zde 

nová hřiště na tenis a plážový volejbal, která doplnila na jaře roku 2017 dokončené víceúčelové hřiště 

(s osvětlením) v majetku oddílu kopané S. K. Tlumačov. Nově vzniklý areál rozšíří možnosti občanů 

Tlumačova aktivně využívat na těchto sportovištích svůj volný čas. Jsme rádi, že se obci Tlumačov a S. 

K. Tlumačov podařilo vybudovat tolik žádané prostory občanské vybavenosti, které dnes již 

neodmyslitelně patří k základní vybavenosti i daleko menších obcí, než je Tlumačov. Věříme, že na 

nově vybudovaných sportovištích budou mnozí z dospělých, mládeže i dětí sportovat, bavit se 

pohybem a zdokonalovat se ve sportech, ke kterým jsou nová sportoviště určena. Smyslem záměru, 

provedení a realizace víceúčelových sportovišť v obci Tlumačov bylo vytvořit obyvatelům obce 

podmínky pro sportování a relaxaci a věříme, že to tady bude během sezóny „pořádně žít“. 

 

Obec Tlumačov přispěla na babybox 

 

     Rada obce Tlumačov v letošním roce schválila na svém řádném jednání finanční dar ve výši 5 000,- 

Kč na nový babybox. Finanční částka bude použita na výměnu původního babyboxu umístěného 

v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně za babybox nové generace. Spolek Babybox pro odložené 

děti – STATIM z. s. je spolkem občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by byli 

jinak matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. 

 

 

Vzpomínka na Ing. Jaromíra Jánského 
 

     Jarek, jak mu mnozí říkali, zemřel ve věku nedožitých 56 let. Jak tyto roky naplnil, ví nejlépe jen on 

sám a také jeho nejbližší rodina. 

     Jarek prožil téměř celý život v Tlumačově, měl rád svou rodinu a přírodu, která dala základ jeho 

profesi. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, 18 let pracoval na Magistrátu města Zlína, 

odbor městské zeleně. Do Tlumačov, na pozici tajemníka, nastoupil po výběrovém řízení na podzim 

roku 2012. Ze Zlína si přinesl především zkušenosti ostříleného a pracovitého úředníka. Svůj názor 

dokázal prezentovat i prosazovat, nebál se změny, ale uměl i naslouchat druhé straně a podle toho 

hledal společné řešení. Zeleň v obci mu byla velmi blízká, proto řídil celý dotační projekt „Regionální 

biokoridor Tlumačov“, který představoval výsadbu lesa a osetí travních ploch o velikosti 9,5 ha ve 

východní části katastru směrem na Machovou. Připravoval i projekt rekonstrukce místního hřbitova, 

ale k tomu již, bohužel, nedošlo. V Tlumačově zastával několik let funkci zastupitele obce a pak do 

dubna 2015, tedy dva a půl roku, funkci tajemníka obecního úřadu. Pomáhal při opravách kolem 

kostela nebo při výrobě adventních věnců na faře. Rád také organizoval a uskutečňoval pěší poutě 

z Tlumačova na sv. Hostýn nebo Velehrad. 

     Víc než dva roky bojoval s těžkou nemocí, které 19. září 2017 podlehl. Děkujeme mu za všechno, 

co dobrého ve farnosti i na obci během času, který mu byl dopřán, udělal. 



 

 Jak šel čas se skupinou Návraty 
 

     Skupina Návraty v letošním roce oslavila 11 let ve své aktivní činnosti. Celé seskupení vzniklo 

v roce 2006, kdy členky sboru pro občanské záležitosti ve složení Mgr. Marie Pečeňová, Irena 

Janišová, Hana Janoštíková a Zdeňka Gazdová nacvičily pásmo písniček ke Dni matek a vystoupily 

s ním v KIS Tlumačov. První dvě členky souboru se prezentovaly zpěvem v duetu za klávesového 

doprovodu paní Zdeňky Gazdové, slovem program doprovázela paní Hana Janoštíková. Vystoupení se 

setkalo s velkým ohlasem, který přesvědčil skupinu Návraty v tom, že má smysl pokračovat v této 

započaté činnosti a dál těšit své posluchače pěknými písničkami a zábavným slovem. Do dnešního 

dne má skupina Návraty nacvičeno 15 tematicky laděných, hodinu a půl dlouhých programů, se 

kterými těší posluchače nejen v Tlumačově, ale za svými příznivci jezdí do blízkých i vzdálenějších obcí 

a měst. Cílovou skupinu posluchačů tvoří střední a starší generace, která si dobře pamatuje známé a 

populární melodie 60. – 80. let a která si je s nimi i ráda zanotuje. Všude, kam se svým programem 

zajíždí, je už vítají jako staré dobré známé, s radostí, vděčností a mnohdy i se slzou v oku. 

     V pracovním diáři mají téměř 50 míst, kde se pravidelně prezentují. Ročně zvládnou 60 – 70 

vystoupení. Věříme, že jejich písničky budou těšit posluchače i nadále. Studnice českých populárních 

písní zdá se být nevyčerpatelná a stále se nabízí nové podněty a nápady na další hudební programy. 

Krásné melodie a srozumitelné texty u starých dobrých evergreenů nikdy neomrzí. 

         

 

MS HÉK Tlumačov 

 
     Během roku jsme plnili své povinnosti týkající se péče o zvěř a honitbu. Od ledna do března jsme 

ještě přikrmovali zvěř v době nouze přirozené potravy. Opravovali krmná i lovecká zařízení, postavili 

novou kazatelnu a zúčastnili se brigád za účelem vyřezávání náletových dřevin kolem panelové cesty 

do kurovického lomu a sběru brambor pro p. Skopal-Procházku, který nám zase zajišťuje krmení pro 

zvěř na zimu.  

     V únoru proběhla i beseda pro školku Klubíčko na téma ochrany přírody a myslivost vedenou p. 

Vladimírem Vlčkem. 

     Celkem jsme v roce 2017 odlovili 32 ks srnčí zvěře, 29 ks divokých prasat, 2 ks daňčí zvěře, 4 ks 

lišky obecné, 19 ks zajíců polních, 18 ks bažantů obecných, 2 ks kachny divoké. Počty této ulovené 

zvěře jsou součástí plánu lovu, který se každoročně vypracovává a který schvaluje státní správa 

životního prostředí. 

 

     V polovině roku dne 26.6.2017 byl Krajskou veterinární správou potvrzen první výskyt afrického 

moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých. Předcházelo tomu nalezení dvou uhynulých kusů v 

katastrálním území Příluky u Zlína. Krajská a státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární 

opatření. Vytyčila zóny odlovu divokých prasat, na zónu vysoce rizikovou (červenou) a zónu s 



intenzivním odlovem (zelenou). V nich platí daná nařízení, která musíme dodržovat a respektovat, 

aby se snížilo riziko rozšíření do dalších oblastí. 

     Všichni naši členové museli projít školením o odlovu černé zvěře. Tlumačov spadá do zelené zóny a 

tudíž platí, že ulovená divoká prasata se musejí přímo na místě zabalit do igelitových pytlů, provést 

dezinfekci okolí a uložit je do kafilérních boxů, které poté odváží asanační firma (Mankovice). Od 

vypuknutí nákazy do konce roku jsme ulovili 21 ks divokých prasat, která byla negativní na AMP. S 

odlovem je ovšem spojeno daleko více administrativní práce a povinností. Doufáme, že se AMP dále 

nerozšíří a časem vymizí a všechna opatření budou zrušena. 

 

     V Klubu na Zábraní dne 23.9.2017 jsme uspořádali první zvěřinové hody. Moc nás potěšila hojná 

účast a doufáme, že si všichni pochutnali na menu, které jsme připravili. Byl to srnčí guláš s chlebem, 

pečený divočák s červeným zelím a bramborovým knedlíkem a divočák na smetaně s knedlíkem.  

     Děti se mohly pobavit u soutěží s odměnami a dospělí posedět třeba u kafíčka či piva ze 

záhlinického pivovaru. Těšíme se na vás opět v září a doufáme, že vám bude chutnat. 

     S příchodem podzimu jsme naplánovali dva hony (18.11. a 9.12.2017), kde jsme pozvali myslivecké 

kolegy a kamarády. Lovila se jen drobná zvěř a zvěř škodící myslivosti, na divoká prasata byl vydán 

zákaz lovu na společných honech. 

     Společnou Štěpánskou vycházkou jsme zakončili rok 2017 a netrpělivě budeme očekávat, co nám 

přinese nový rok. 

 

Za MS Hék Tlumačov Magdaléna Němcová    

 

SDH Tlumačov 
 

     K 31.12.2017 měla naše základna celkem 32 členů (ženy 8 členek, muži 24 členů).  

     V lednu jako tradičně proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada našeho sboru. 

Zúčastnili jsme se valných hromad v Záhlinicích, Otrokovicích a Ludslavicích. 

     Nový rok 2017 pro nás začínal dvěma výjezdy jednotky a to, technická pomoc čerpání vody ze 

sklepa na vlakovém nádraží. A o týden později požár sazí v komíně na ulici Mánesova. 

     V únoru naše jednotka opět zasahovala při výbuchu plynu v rodinném domě na ulici Kvasická, kde 

došlo bohužel ke dvěma vážným zraněním obyvatel domu. Dále pak v tomto měsíci proběhlo školení 

velitelů na stanici v Otrokovicích. 

     V březnu jsme asistovali na Velikonočním pochodu spojeném s opékáním buřtů. 

Jako každý rok bylo prováděno školení členů SDH Tlumačov, které se uskutečnilo v měsíci dubnu. 

Asistence členů sboru byla potřebná i na soutěži aerobiku v Otrokovicích. Uskutečnilo se několik 

úklidových akcí a brigád na opravách garáží. Škrábání omítky, zakrývání techniky, převoz lodi. Zemský 

hřebčín Tlumačov nás požádal o mytí tribuny. V tomto měsíci JSDH Tlumačov vyjížděla k dalšímu 

zásahu do Metalšrotu, kde hořely pneumatiky. 



     Květen a červen jsou na hasičské akce hodně bohaté. Uskutečnila se okrsková soutěž na 

fotbalovém hřišti. Proběhla výměna dýchací techniky, dovoz přetlakových ventilů. SDH Machová nás 

pozvala na oslavy 90 – ti let od založení sboru. Jako každý rok byl sběr kovového odpadu. Tímto bych 

chtěl poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili, protože počasí nám zrovna nepřálo. Do parku u 

Sokolovny proběhlo navážení vody do kašny.  

     V květnu jednotka vyjížděla k požáru do areálu Toma. 

     V červnu strojníci provedli pravidelnou údržbu techniky spojenou s mytím aut a přípravou na 

dětský den. Uběhlo 20 let od povodní v roce 1997 a naši hasiči se zúčastnili vzpomínkové akce na 

besedě v Otrokovicích. 

     Jednotka opět vyjížděla, když hořela skládka odpadů za Metalšrotem. 

     V měsíci červnu nás opustil nejstarší člen sboru, bratr, Zdeněk Vojtášek. Na jeho vzpomínku jsme 

provedli nástup před hasičskou zbrojnicí a uctili minutou ticha. 

     V červenci jednotka vyjížděla k požáru chemických přípravků na dvorku na ulici Krátká. Proběhla 

další brigáda na hasičské zbrojnici. Jednotka vyjížděla k požáru cisterny od asfaltu do Metalšrotu.  

V srpnu jsme předávali žádost na dotace na rok 2018. Další výjezd jednotky k požáru střechy na nám. 

Komenského. Dohled do ranních hodin. 

     V září proběhla brigáda na dvoře hasičské zbrojnice. Příprava na den otevřených dveří, údržba 

techniky, nákupy hadic. Asistovali jsme na hrách seniorů. Proběhl Den otevřených dveří spojený v 

jednom týdnu s prevencí hasičské problematiky pro školy a školky. 

     V říjnu byla brigáda na zbrojnici, a to úklid skladů, přechod techniky na zimní období. Chystání 

garáže na malování. Zapůjčili jsme garáž farnosti na misijní jarmark. Proběhla oprava na cisterně, kdy 

správně nefungovala zadní varovná světla. Jednotka v tomto měsíci vyjížděla v jeden den k technické 

pomoci na odstranění stromu na silnici v Terezově, poté byla převelena na odstranění stromu směr 

Kurovice a následně odstranění stromu mezi Hulínem a Záhlinicemi. 

     V listopadu jsme asistovali na aerobiku v tělocvičně ZŠ, plus dohled na parkovišti. Odvážela se 

cisterna Liaz do servisu, kvůli prasklému servu na Rybníky do Zlína. Odvoz farníků na mši svatou do 

Otrokovic. Proběhla inventarizace na hasičské zbrojnici. Oprava a výměna dveří mezi garážemi. 

Uspořádali jsme Mikulášskou zábavu v restauraci u Černého koně s bohatou tombolou. Tímto bych 

chtěl poděkovat všem sponzorům i hasičům, kteří se na této akci podíleli. 

     V prosinci proběhla montáž kotle na hasičské zbrojnici, výměna radiátorů v garážích. 22. prosince 

jsme uspořádali zabíjačku pro členy sboru. 

     Rok 2017 jsme ukončili opět výjezdem jednotky, kdy v Metalšrotu hořel drtič.  

     V roce 2017 bylo odpracováno na brigádách 741 hodin.  

     Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování tradice 

SDH V Tlumačově a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců. Rodinám našich členů za jejich 

trpělivost a pochopení. Jako každá dobrovolná činnost je hasičina náročným koníčkem, zejména 

časově. Členům jednotky SDH Tlumačov za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, 



výcviku, nebo údržbě techniky. Řidičům strojníkům, kteří nás v letošnímroce bez nehody vozili k 

požárům nebo technickým případům.               

                            Michal Malár          

Moped team Tlumačov 

 
     Tímto příspěvkem chceme poděkovat všem našim kamarádům a rodinám, kteří nám pomáhají při 

organizaci závodů malých motocyklů. Moc děkujeme obci Tlumačov za obrovskou podporu, bez které 

by závody nebyly. Velké díky patří i našim sponzorům za finanční příspěvky pro závod a věcné dary 

pro závodníky. 

     Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a kulturních 

akcí v obci Tlumačov a okolí. 

Činnost spolku v roce 2017 

     Po náročném roce 2016 jsme se rozhodli se zvýšeným úsilím zorganizovat 3. ročník Moped rallye 

Tlumačov a uspořádat jej ve velkém stylu. Přes složitá jednání se nám úspěšně podařilo zatraktivnit 

jak trať závodu, tak divácké zázemí a doprovodný program.                 

     Závod proběhl v sobotu 20. 5. 2017, kdy se od brzkých ranních hodin začali do depa sjíždět 

závodníci a diváci. Závodilo se celkem ve čtyřech kategoriích, na mopedech Stadion a Jawa Pionýr 

„fechtl“. Závodů se zúčastnilo přes 80 jezdců. Při závodě nechybělo napětí a adrenalin, ale i zábava a 

sportovní duch v pravidlech fair-play.  

     V letošním roce jsme požádali o spolupráci i Armádu ČR, která nás podpořila ukázkou vojenské 

techniky. Dětem i rodičům předvedli vojenské ruční palné zbraně, vyzbrojili je obličejovým 

maskováním a mnozí si osobně vyzkoušeli vojenskou přilbu, neprůstřelnou vestu, pistol, pušku či 

samopal. Pro nejmenší děti jsme v depu závodu zajistili skákací hrad.  

     Za zdárný průběh náročné akce děkujeme všem pořadatelům a kamarádům. Za finanční pomoc 

našim sponzorům, obci Tlumačov a Zlínskému kraji. Dále jsme se jako závodníci zúčastnili všech 

závodů v seriálu MOPED CUP, kde se náš jezdec Petr Vystrčil stal již po druhé celkovým vítězem v 

nejobsazenější kategorii MOPED ORIGINÁL. V soutěži se hodnotí i celkový úspěch týmu, kde jsme se 

po usilovném nasazení a boji o první pozici museli ve finále sklonit před úspěšnější konkurencí a 

skončili jsme na třetím místě.  

     Během letních prázdnin jsme začali plánovat další sportovně kulturní akci „Ukončení sezóny 

Moped teamu Tlumačov“ zaměřenou hlavně na děti. Akce byla naplánovaná na začátek října. V 

místě, kde jsme již tradičně plánovali zázemí této události, probíhala výstavba a úprava sportoviště, a 

proto jsme od „Ukončení sezóny“ ustoupili. Jako alespoň částečnou náhradu jsme zorganizovali v 

předvánočním čase nevšední vyjížďku pro všechny spřízněné motorkáře z Tlumačova a okolí.  

     Přes zimní studené počasí jsme vyrazili na krátkou projížďku do sousední obce Kurovice a podívali 

jsme se zde na obnovenou historickou památku - Kurovická tvrz z roku 1276.                 

                                       Petr Vystrčil                  



PČR Obvodní oddělení Otrokovice - Souhrnná zpráva za rok 2017 pro obec 

Tlumačov 
 

     Obec Tlumačov trvale patří k působnosti teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky 

v Otrokovicích.  

     K datu 31.12.2017 tvoří fyzický stav Obvodního oddělení 26 policistů a 1 administrativní pracovník. 

V oblasti personální dochází k neustálým změnám, kdy policisté různě odchází na jiné útvary, 

zejména na oddělení obecné nebo hospodářské kriminality. Ke změně došlo i ve vedení Obvodního 

oddělení Otrokovice, kdy bude od 1.1.2018 ustanoven do funkce vedoucího oddělení npor. Bc. Karel 

Sedláček, DiS., a na funkci zástupce vedoucího oddělení npor. Ing. Jaroslav Zlámala. 

     Během roku 2017 policisté Obvodního oddělení Otrokovice v Tlumačově, v rámci běžného výkonu 

služby, nadále 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 a přechod pro 

chodce na sil. I/55 u ZŠ v Tlumačově je veden jako jeden z prioritních. V rámci personálních možností 

policistů Obvodního oddělení Otrokovice bude na tomto přechodu pro chodce vykonáván v ranních 

hodinách dohled nad BESIP. 

     V roce 2017 došlo k mírnému poklesu spáchané trestné činnosti oproti roku 2016. Zvýšila se  

objasněnost trestných činů, kdy z 35 jich dosud bylo objasněno 26. Na úseku přestupkového jednání 

došlo k poklesu přestupků v dopravě, došlo však k navýšení přestupků proti občanskému soužití. 

Přestupky proti majetku jsou téměř na stejné výši jako v předchozím roce.  

 

Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2017 v 

porovnání s rokem 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestupky 
Celkem 

přestupků 
Majetek 

Občanské 

soužití 
Doprava Ostatní 

2016 152 19 32 100 1 

Trestné činy 
Evidováno celkem 

trestných činů 

Z toho 

objasněno 

2016 35 26 

2017 34 24 



2017 94 7 15 59 13 

 

 

Poznámka k položce ostatní: V této skupině se jedná o drobné internetové podvody, porušení obecně 

závazných vyhlášek, přechovávání drog v malém množství, porušení zákona ve vztahu k nalévání 

alkoholu mladistvému, apod. 

     Mimo policistů Obvodního oddělení Otrokovice působili v průběhu roku 2017 v katastru obce 

Tlumačova i policisté Odboru služby dopravní policie, Dopravního inspektorátu Zlín, případně jiné 

krajské útvary Policie České republiky. Policisté těchto složek v rámci výkonu služby zjistili v roce 2017 

celkem 266 případů protiprávního jednání, což je nárůst oproti předchozímu roku 2016, kdy zjistili 

219 případů protiprávního jednání. Jedná se v převážné většině o přestupky v silniční dopravě. 

 

Nejvýznamnější ostatní případy šetřené útvary PČR v obci Tlumačov v roce 2017:   

    

POŽÁR PLASTOVÉHO ODPADU METALŠROT TLUMAČOV dne 26.4.2017 – šetří OOK SKPV ÚO Zlín  

MOLÁKOVÁ - NEDOVOLENÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN OBSAHUJÍCÍCH OPL – šetří OOK SKPV ÚO Zlín 

 

     Za rok 2017 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.  

     zpracoval: npor. Bc Karel Sedláček, DiS., vedoucí oddělení 

 

 

Zpráva o činnosti S.K.Tlumačov za rok 2017 

 
     Jarních soutěží ročníku 2016/2017 se účastnilo 5 družstev fotbalového oddílu S. K. Tlumačov: 

- přípravka pod vedením Pavla Karlíka a asistenta Jaroslava Novotného sbírala úspěchy 

v Okresní soutěži přípravek skupiny A. Také v novém ročníku přípravka funguje na jedničku a 

má na hřišti nejpočetnější zastoupení 

 

- mladší žáci hráli rovněž Okresní soutěž skupinu A, kde se v konečné tabulce umístili na 

vynikajícím 4. místě z celkového počtu 11 účastníků s bilancí 10 vítězství, 4 remízy a 6 proher. 

Trenéři: Oldřich Hrdina, Jiří Kvasnička. Od sezóny 2017/2018 došlo z důvodu nedostatečného 

počtu kluků ke spojení mužstev mladších i starších žáků se sousedním fotbalovým oddílem FC 

Kvasice 



 

- starší žáci reprezentovali v Okresním přeboru skupině A, kde obsadili skvělé 2. místo z 11 

účastníků se ztrátou 6 bodů na vítězné Ludkovice. Starší žáci v soutěži vyhráli 16 utkání, 2x 

remízovali a pouze 2x prohráli při celkovém skóre 130:19. Trenér: Oldřich Hrdina, vedoucí 

mužstva Jiří Kvasnička 

 

- dorostenci zakončili sezónu 2016/2017 na fantastickém 2. místě z 9 účastníků s bilancí 11 

výher, 3 remízy a 2 prohry a skórem 72:21. Vzhledem k tomu, že vítězné Malenovice se 

vzdaly postupu do vyšší soutěže, zaznamenali naši dorostenci historický postup do krajské 

soutěže skupiny B, kterou po podzimní části sezóny 2017/2018 zakončili na 10. místě ze 14. 

Trenér: Stanislav Jeřábek 

 

     Ve třetí „krajské“ sezóně skončili muži na 8. místě I. B třídy skupiny B z celkového počtu 14 

účastníků. V náročné sezóně muži vyhráli 9 zápasů, 6x remízovali a 11x prohráli se skórem 49:53. Po 

skončení sezóny ukončil své úspěšné působení na trenérském postu Jiří Jugas a přípravu na nový 

ročník mužstvo zahájilo pod vedením nového trenéra Petra Skýpaly a jeho asistenta Radka Dvořáka, 

který nahradil Františka Kela. Vedoucím mužstva zůstala Lada Mouková. Sezónu 2017/2018 hrají 

muži krajskou I. B třídu skupinu C, kde v podzimní části prokazovali vynikající formu. S bilancí 7 výher, 

5 remíz a jen jediné prohry obsadili po 13. kole parádní 2. místo se skóre 24:14. 

     I v roce 2017 se dění ve fotbalovém klubu aktivně účastnili i staří páni. V průběhu roku jejich 

vedení převzal Jiří Kvasnička. 

     V roce 2017 jsme přerušili pořádání tradiční zábavy a veškeré úsilí jsme společně s obcí Tlumačov 

zaměřili na pořadatelství třetího ročníku Tlumačovských pivních slavností, které se za rekordní účasti 

návštěvníků a samozřejmě i výtoče piva uskutečnily v sobotu 28. července 2017.  

 

Pestrá činnost seniorů 
 

     Rok 2017 je již šestým rokem naší činnosti. Z důvodu rekonstrukce Klubu obce na Zábraní proběhlo 

několik schůzek na pálenici. V nově opraveném klubu se scházíme každé druhé úterý. Na našich 

schůzkách plánujeme různé akce, hodně oblíbenými se staly zájezdy. V letošním roce jsme vyzkoušeli 

i zájezd s noclehem. Vybrali jsme si Slovensko, chatu Oravici s koupáním v termálech i s výletem lodí 

po Oravské přehradě. Vydařil se i zájezd po Zlínském kraji (Kudlov – ateliéry, Vlčnov – muzeum 

pálenic, Uherský Ostroh – zámecké podzemí a keramika v Tupesích). Dlouho jsme se těšili na zájezd 

do ZOO Lešná, k němuž jsme připojili i exkurzi k Jelínkovi ve Vizovicích. Koupání v termálech 

v Dunajské Stredě se také vydařilo, užili jsme si také výlet do Uherského Hradiště na vánoční trhy a 

následné posezení ve vinném sklípku v Polešovicích. 

     Hodně přípravy nám dalo uspořádání výstavy v kulturním a informačním středisku s názvem 

„Svatba včera a dnes“, kterou mohli navštívit občané nejen z Tlumačova. Výstava se setkala s velmi 

kladným ohlasem. 



     Velkým dílem jsme přispěli ke zdobení velikonočního stromu. Každý rok se těšíme a také 

připravujeme na Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná, které se letos konaly v září v Tlumačově. I letos 

jsme dosáhli na medaili. V kulturním programu jsme zazpívali společnou píseň a zatančily s chodítky. 

     Dostáváme i pozvánky na akce pořádané Zlínským krajem, například na krajskou konferenci 

v rámci projektu „Aktivní senioři“. Na tyto akce vysíláme pouze své zástupce a ti nás pak na 

schůzkách informují. 

     Pokračujeme v pořádání různých besed a také se v hojném počtu zúčastňujeme akcí pořádaných 

v obci. 

       

               Za KST Ladislava Šoltysová 

 

Rok 2017 u zahrádkářů  

 

     Naši organizaci vedl devítičlenný výbor ve složení:  Marie Nováková, Jiřina Vrtalová, Irena 

Masařová, Jiří Špaček, Vratislav Dufek, Marie Strouhalová, Dagmar Meisenbichlerová, Jaroslav Němec 

a Ludmila Řezníková.  Jirka Špačkek se výborně staral o naši pálenici ve spolupráci s Vraťou Dufkem a 

Marií Novákovou. Vratislav Dufek zajišťoval svědomitě sečení trávy a Jaroslav Němec se staral o stav 

ovocných stromků. Vedoucí pálenice byla Ludmila Řezníková, páleničáři Svatopluk Laciga a Ludmila 

Řezníková. O hladký průběh moštování se zasloužili Irena Masařová, Marie Nováková, Vladimír a 

Jiřina Vrtalovi.  V revizní komisi pracuje Helena Zaoralová, Lea Špačková a Staislava Karlíková. O 

matriku se stará Marie Strouhalová. 

     Tak jako každý rok, tak i letos se začátkem roku konal Tlumačovský košt pálenek spojený 

s ochutnávkou bábovek. Na koštu se letos sešlo 38 vzorků pálenek a 10 vzorků bábovek. Degustátorů 

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

přátelské náladě nesoucí se klubem. Košt pálenek a bábovek byl zahájen ve 14 hodin a ukončen v 17 

hodin. Letošním suverénním vítězem Tlumačovského koštu pálenek 2017 se stal pan Vratislav Dufek s 

celkovým počtem 122 bodů. Na druhém místě s počtem bodů 115 se umístila paní Marie Talašová a 

třetí místo si zasloužil pan Petr Fianta s počtem 110 bodů.  

     Mezi sladkými bábovkami se sešly i dvě velmi netradiční. Jedna ze sekané a druhá tlačenková. Ty 

potěšily zejména mužskou část účastníků koštu pálenek. Na prvenství to ale nestačilo. Voňavé 

bábovce s tvarohem a kandovaným ovocem paní Marie Novákové nemohl nikdo odolat a proto si 

zasloužila prvenství. Na druhém místě se umístila již zmíněná tlačenková bábovka pana Petra Fianty a 

třetí místo si vypekla paní Ludmila Jonášková. 

     Netrpělivé čekání na výsledky v koštu pálenek i bábovek krátilo losování o ceny z bohaté tomboly. 

Výhercům gratulujeme a všem sponzorům moc děkujeme. 

 



     V lednu jsme provedli revizi pokladny a inventuru majetku, zhodnotili jsme práci za uplynulý rok a 

připravili plán na rok následující.   

     V březnu jsme si pozvali př. Vlastu Čablovu, která nás poučila o sušení květin a přírodnin a jejich 

použití v suché vazbě, což zaujalo hlavně ženy. 

    Každý rok se snažíme zlepšovat prostředí v pálenici a okolí pálenice. Letos jsme za pomocí OÚ 

Tlumačov udělali nové okapy, pak jsme vyměnili nálevku na kvas, místo železné jsme dali nerez, 

udělali pořádek v sadu.  

      Pomohli jsme uspořádat okresní kolo Mladého zahrádkáře v Holešově a také jsme metodicky i 

materiálně pomohli tlumačovským dětem při účasti v této soutěži. Okresního kola se zúčastnilo 6 dětí 

s vedoucí Markétou Karhanovou. 2 chlapci – Marek Šumbera a Marek Skácel se zúčastnili 

celostátního kola MZ v Praze 16. – 18. 6. 2017.  Mezi prvními se neumístili, ale ostudu nám neudělali.  

     Duben jsme věnovali ošetřování - řezu, přihnojování a postřiku ovocných stromků. Provedli jarní 

úklid pozemků. Před pálenici jsme do skruží vysadili afrikány. Provedli jsme generální úklid pálenice. 

     Na táboráku koncem června všichni shledali, že je dobré se občas společně sejít a popovídat si.  

     Proběhlo školení páleničářů a začala se připravovat nová sezóna pálení.  

     V průběhu léta jsme byli vlivem sucha nuceni zalévat jak stromky v ovocném sadu, tak i keře a 

okrasné květiny.   

     Úroda ovoce letošního roku byla silně ovlivněna nepříznivým počasím, proto jsme moštování 

ovoce začali v září 2017 a skončili začátkem října. Vymoštovala se sotva 1/5 šťávy oproti minulému 

roku.  

      Zúčastnili jsme se celookresní výstavy Zlínského kraje v Machové. Někteří z nás navštívili 

zahrádkářskou výstavu v Míškovicích. 

      Na podzim jsme uskutečnili zahrádkářskou výstavu. Kromě našich zahrádkářů nám na výstavu 

poskytli spoustu vzorků zahrádkáři z Machové. Dále se zúčastnili žáci ZŠ Tlumačov a děti MŠ Sluníčko 

a MŠ Klubíčko. Se svými exponáty nám přispěli zahradnictví Talaš a p. Mamica – kaktusy, pan David 

Hrubý včely a červenými ořechy zahrádkáři Míškovice. Děti obou mateřských škol i ZŠ Tlumačov naši 

výstavu navštívily v pondělí a všem se výstava velmi líbila. Všichni byli odměněni sladkostmi a ti 

nejšikovnější malířskými potřebami.  

      Po výstavě naši moštárnu navštívili 2 třídy MŠ Sluníčko se svými učitelkami. Děti byly seznámeny 

s průběhem moštování a na závěr ochutnaly slaďoučký mošt. Všem moc chutnal. 

      21. 8. 2017 jsme začali pálit letní kvasy. Ovoce bylo podstatně méně, než v minulých letech. 

Přesto jsme se rozhodli pálení rozjet, i když některé pálenice vůbec v provozu nebyly. Nechtěli jsme 

přijít o zákazníky. Letos bylo pouze 171 zákazníků z Tlumačova a okolí. Proteklo 2214,7 l 100% 

alkoholu. Obsluze pálenice je potřeba poděkovat. Totéž platí i obsluze při moštování ovoce.  

       7. října 2017 byl náš člen Zdeně Ředina odměněn republikovou radou ČZS Zlatou medailí za 

zásluhy o rozvoj zahrádkářského hnutí, která mu byla předána na výstavišti Flora Olomouc. Byl 



vybrán mezi 60 významných osobností z celé ČR, které se zasloužily o rozvoj a popularizaci 

zahrádkářského hnutí.  

       Paní Polášková a p. Heverová byly odměněny republikovou radou ČZS čestným uznáním za jejich 

činnost v zahrádkářském hnutí. 

       S rokem 2017 jsme se rozloučili začátkem prosince „Vánočním posezením“ v Klubu obce Zábraní.  

      Na závěr celé zprávy bych chtěla poděkovat všem členům výboru za jejich práci pro organizaci, 

všem i nečlenům naší organizace, kteří přinesli své vzorky na výstavu a pomohli při pořádání výstavy, 

všem, kteří se zúčastnili brigád, panu Špačkovi, Brázdilovi a Vrtalovi za práci při opravách v pálenici, 

panu Talašovi za jeho pomoc a rady při práci výboru, paní Strouhalové za vedení matriky, panu 

Dufkovi za starost o travnaté porosty, paní Novákové, která převzala práci i za svého manžela a panu 

Němcovi za jeho vždy ochotnou práci. Zvláštní dík patří Ireně Masařové za mnohaleté vedení našich 

financí. Na závěr chceme poděkovat OÚ Tlumačov i KIS Tlumačov za velmi dobrou spolupráci, pomoc 

při opravách pálenice i zapůjčení Klubu obce Zábraní na naše akce. 

   

           Jiřina Vrtalová 

 

 

                                                                               


