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Co nového nás čeká v roce 2018? 
 

     …..slevy, příplatky, daně, dálnice, e-recepty, doklady, ale i nové zakázky. Budeme se mít lépe… 

 

Zdravotnictví 

     Od ledna budou všichni lékaři povinni vystavovat tak zvané elektronické recepty s čárovým kódem, 

které budou shromážděny v centrálním úložišti. V lékárně si pak pacient předepsaný lék vyzvedne, 

aniž by musel přijít s „papírem“. 

 

Levnější léky 

     Senioři a děti by měli od ledna platit za léky méně. Novelou zákona se totiž snižuje finanční 

spoluúčast pacientů. Změny se týkají dětí do 18 let a dospělých od 65 let věku. 

 

Důchodci si polepší 

     Valorizace se týká všech druhů důchodů. Základní výměra, která je pro všechny stejná, se zvýší 

z nynějších 2 500 korun na 2 700 korun. Procentní výměra je pak individuální, závisí i na 

odpracovaných rocích a příjmu, současně vzroste o 3,5%. 

 

Vyšší minimální mzda 

     Z dosavadních 11 000 Kč na 12 200 Kč se od 1. ledna 2018 zvýšila minimální mzda. Současně se 

zvedá i příspěvek u zaměstnávání osob zdravotně postižených o 800 Kč. 

 

Dlouhodobí marodi si polepší 

     Dlouhodobá nemoc už nemusí člověka existenčně ohrozit. Dostane totiž za dočasnou pracovní 

neschopnost nebo karanténu nově víc peněz. Od 31. kalendářního dne se zvyšuje sazba z 60% na 66% 

denního vyměřovacího základu, od 61. kalendářního dne se zvyšuje sazba z 60% na 72% denního 

vyměřovacího základu. 

 

Elektřina a plyn 

     Letos bude smutnější pohled na faktury za energie. Podle odhadu Energetického regulačního 

úřadu a distributorů budou až o stovky korun ročně vyšší. Elektřina má zdražit o něco málo víc než 

plyn. 



Kotle jen šetrné 

     V tuto chvíli nesmí být uveden na trh žádný kotel, který spadá to 3. emisní třídy. Postupné 

vyřazování starých kotlů z prodeje a z provozu zavedl zákon o ochraně ovzduší již v roce 2012. Stejný 

zákon zavedl i povinné revize kotlů od roku 2016, které musí probíhat jednou za dva roky u všech 

kotlů na tuhá paliva. Nově je zaveden standardizovaný vzor dokladu o jejich kontrole, který si musí 

provozovatel kotle schovat. Na výzvu obecního úřadu je totiž povinen jej předložit. 

 

Úseky bez dálniční známky 

     Od ledna přibudou další úseky, na kterých už řidiči nebudou muset jezdit s dálniční známkou. Týká 

se to především těch úseků, které vedou blízko měst a někdy slouží i jako obchvaty. Nás, tlumačáků, 

se týká hlavně úsek na D55 kolem Otrokovic. 

 

Konec igelitek zadarmo 

     Od ledna už nedostaneme igelitovou tašku v obchodě zdarma. Igelitky zdarma už zmizely ze 

supermarketů, teď nebudou ani v ostatních obchodech. Za porušení hrozí až půlmilionová pokuta. 

 

Herní automaty 

     Z hospod, barů a benzinek postupně zmizí legální herní automaty. V budoucnu budou smět být už 

jen v hernách a kasinech za přísných podmínek. Hraní už nebude anonymní, každý hráč se musí 

prokázat občankou. 

 

Cigarety znovu podraží  

     Od nového roku znovu opět vzroste spotřební daň na cigarety, doutníky a tabák. Cena krabičky 

cigaret se zvýší minimálně o 1,20 Kč. 

 

Dávky 

Vyšší přídavky na děti: Stoupnou přídavky na děti z dnešních 500 – 700 korun měsíčně (podle věku 

dítěte) vždy o 300 korun měsíčně. Týká se to ale jen rodin, kde aspoň jeden rodič pracuje. 

Placená péče o nemocného: Od 1. června 2018 se zavádí dlouhodobé ošetřovné. Oproti dnešnímu 

krátkodobému ošetřovnému se poskytne až na 90 dní. Příjemcem mohou být členové širší rodiny 

žijící v domácnosti s ošetřovaným. 

Tatínek doma po porodu:  Novinkou je otcovská dovolená po porodu. Otec může zůstat doma sedm 

dní zhruba za 70% mzdy. 



 

Daně 

Úlevy na daních pro rodiče: Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě z 1 117 korun měsíčně na 

1 267 korun. Zvyšuje se také daňová sleva na školkovné a to až na 12 000 korun ročně. 

Nové benefity v práci: Vedle příspěvků na rekreaci, kulturu a sportovní akce bude moci 

zaměstnavatel nabídnout jako benefit také příspěvek na pořízení zdravotnických prostředků (např. 

brýlí) a na knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet obce Tlumačov v závazných ukazatelích na rok 2018 
 

PŘÍJMY  

Daňové příjmy          36 668 000,00 Kč 

Daně, poplatky za likvidaci odpadu, správní poplatky, místní poplatky 

Přijaté transfery - dotace          1 108 500,00 Kč 

dotace na výkon státní správy, dotace na volby, dotace pro ZŠ  

Nedaňové příjmy            3 477 000,00 Kč 

nájmy, pronájmy, služby odvody PO 

Financování            10 746 500,00 Kč  

zůstatek k 31.12.2017           12 224 500,00 Kč 

splátky úvěrů            - 1 478 000,00 Kč 

 

Příjmy celkem pro rok 2018           52 000 000,00 Kč 

 

VÝDAJE 

Deratizace                    22 000,00 Kč 

Silnice                     3 360 000,00 Kč 

oprava MK Skály (podjezd-sýpka), parkoviště ul. Sportovní  

Pozemní komunikace               2 320 000,00 Kč 
 
Rekonstrukce chodníků ul.Švermova,Jiráskova, odpočívadla pro cyklisty 
 
Provoz veřejné silniční dopravy               150 000,00 Kč 
 
Dopravní obslužnost                 250 000,00 Kč 
 
Odvádění a čištění odpadních vod                565 000,00 Kč 
 
Mateřské školy                  714 000,00 Kč 
 
Základní škola                4 078 000,00 Kč 
 
Činnosti knihovnické                  44 000,00 Kč  
 
Ostatní záležitosti kultury                  20 000,00 Kč 



Činnost registrovaných církví                200 000,00 Kč  
 
Rozhlas a televize                   31 000,00 Kč  
 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                81 000,00 Kč 
 
Zájmová činnost v kultuře                     4 598 000,00 Kč  
zpevněná plocha a oplocení klubu, vybavení č. p. 65  
 
Ostatní záležitosti kultury                179 000,00 Kč  
 
Využití volného času dětí a mládeže               612 000,00 Kč 
 
Všeobecná ambulantní péče                136 000,00 Kč 
 
Bytové hospodářství                 780 000,00 Kč 
 
Nebytové hospodářství                  68 000,00 Kč  
 
Veřejné osvětlení                 752 000,00 Kč  
 
Pohřebnictví                  117 000,00 Kč 
oprava kříže na hřbitově  
 
Územní rozvoj                    10 000,00 Kč  
 
Komunální služby a územní rozvoj            7 788 000,00 Kč 
 
Nebezpečný odpad                   10 000,00 Kč  
 
Komunální odpad              1 551 000,00 Kč  
 
Ostatní odpady                   90 000,00 Kč 
 
Využívání ostatních odpadů                150 000,00 Kč  
 
Veřejná zeleň                  625 000,00 Kč 
 
Dům s pečovatelskou službou                321 000,00 Kč  
 
Domovy                  540 000,00 Kč 
příspěvky poskytovatelům sociálních služeb  
 
Ochrana obyvatelstva                   50 000,00 Kč  
   
Jednotka sboru dobrovolných hasičů               555 000,00 Kč   
 
Zastupitelstva obcí              1 644 000,00 Kč  
 
Volby do zastupitelstev obcí                  60 000,00 Kč  
 
Volba prezidenta republiky                  60 000,00 Kč    



Místní správa             18 483 000,00 Kč 
 
Obecné výdaje z fin. operací                  50 000,00 Kč  
 
Pojištění funkčně nespecifikované               260 000,00 Kč  
 
Ostatní finanční operace                620 000,00 Kč  
 
Finanční vypořádání minulých let                   1 000,00 Kč 
 
Ostatní činnosti                   55 000,00 Kč 
 
Výdaje celkem pro rok 2018          52 000 000,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leden 

 

Tříkrálová sbírka v Tlumačově 
 

     V sobotu 6. ledna 2018 se konala v Tlumačově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita sv. 

Anežky Otrokovice. V naší obci se letos vybralo celkem 52.986,- Kč, což je nejvíce po dobu trvání 

charitativní sbírky. 

     Celkový výtěžek sbírky obcí spadajících do působnosti Charity sv. Anežky Otrokovice, pak činil 

úctyhodných 717.118,- Kč, což je o 63.304,- Kč více než v minulém roce. 

     Děkujeme všem dárcům za ochotu pomáhat v nouzi a také všem 13 skupinkám tlumačovských 

koledníků, kteří se sbírky zúčastnili. 

 

Turnaj ve stolním tenise 
 

     Tento rok už po šesté uspořádalo Kulturní a informační středisko ve spolupráci s místními tenisty 

Turnaj ve stolním tenise. 

     Sportovní klání bylo zahájeno v sobotu 6. ledna 2018 v 9:30 hod. hlavním rozhodčím Alešem 

Judasem. Za pořadatele všechny pozdravila Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov. V průběhu 

turnaje přišli popřát hráčům mnoho sportovních úspěchů starosta obce pan Petr Horka a 

místostarosta Mgr. Rajmund Huráň. Závěrečného předávání cen mužům se ujal zastupitel obce Mgr. 

Aleš Kouřil. 

     Dopoledne soutěžily děti a odpoledne se utkali ženy, muži a senioři. 

 

     Osm chlapců rozdělených po čtyřech do dvou kategorií (mladší a starší) sehrálo mnohdy napínavé 

zápasy. Ceny si rozdělili takto:  

 

Mladší chlapci: 

1. Tadeáš Stránský 

2. Petr Číž 

3. Adam Číž 

4. Radek Dvořák 

 

Starší chlapci: 

1. Jiří Kvasnička 

2. Jiří Smolinka 

3. Ondřej Krčma 

4. Tomáš Hrtús 



 

     Odpoledne se mezi sebou utkalo 28 mužů, pouze 2 ženy (snad se za rok ženy „pochlapí“) a 12 

seniorů. Zápasy se zprvu hrály na 4 stolech, později, až se slunko „schovalo“, na pěti, takže turnaj měl 

poměrně rychlý spád.  

     Turnaj byl, dle vyjádření hráčů, zatím ten nejkvalitnější, díky vyrovnané herní úrovně přihlášených 

sportovců. Všem hráčům děkujeme za účast a tlumačovským tenistům za hladký průběh turnaje. 

Vítězům blahopřejeme. 

 

Výsledky:  

 

Ženy  

1. Eva Holečková 

2. Monika Niklfeldová 

 

 

Senioři 

1. Jaroslav Zimák  

2. Othmar Mauler 

3. Miroslav Stránský 

 

Muži 

1. Roman Žídek 

2. Pavel Kutra 

3. Vladislav Petrášek  

 

Setkání dobrovolníků s vedením obce 
 

     „Bez vás by to nešlo“, zaznělo v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov v páteční 

podvečer 19. ledna 2018. Konalo se zde historicky první setkání vedení obce s dobrovolníky, kteří 

nezištně pomáhají na akcích obce. 

     Dobrovolníci jsou občané Tlumačova, kteří se rozhodli bez nároku na odměnu věnovat svůj volný 

čas pomoci při akcích pořádané Obcí Tlumačov, přesněji její organizační složkou Kulturním a 

informačním střediskem. Jedná se zejména o „Noční pohádkový park“ a „Mikuláše na zavolání“. To 

jsou společenské události, bez ochotných lidiček, prakticky ani teoreticky neproveditelné. 

     Během uplynulých 4 let se do dobrovolnické činnosti zapojilo bezmála 30 dospělých. U všech víme, 

že kdykoliv je požádáme o pomoc, tak nás neodmítnou. 

     Starosta obce pan Petr Horka, místostarosta Mgr. Rajmund Huráň, tajemník obce Ing. Jan Rýdel a 

vedoucí KIS Tlumačov Renáta Nelešovská, poděkovali těmto lidem za jejich ochotu udělat něco pro 

druhé, pro svoji obec, spoluobčany. Setkání proběhlo v přátelské a neformální atmosféře. 

Dobrovolníci měli příležitost poznat se navzájem, popovídat si a obohatit se o zkušenosti a zážitky ze 



své práce. 

 

Tlumačovský košt pálenek 
 

     Tak jako každý rok, tak i letos se začátkem roku konal Tlumačovský košt pálenek. Letošní, 16. 

ročník, byl ještě doplněn koštem bramborových salátů. 

     Na koštu, v sobotu 20. ledna 2018, se sešlo 31 vzorků pálenek a 11 vzorků bramborových salátů, 

které přinesli nejen občané z Tlumačova, ale i z okolních obcí a měst. 

     Pálenky a saláty hodnotili degustátoři z řad veřejnosti, takže šlo spíše o to se pobavit s přáteli v 

příjemné atmosféře v Klubu obce na Zábraní. Klub doslova praskal ve švech. Hojná účast organizátory 

velmi potěšila. Mezi účastníky se objevil milý host, Ing. Patrik Kunčar, senátor a starosta Uherské 

Brodu. 

     Číslo vzorku salátu, který návštěvníkům nejvíce chutnal, bylo zaznamenáno na hlasovací lístek. Po 

zkušenostech z minulých let, letos mohl každý opravdu vybrat jen jeden salát. Zvítězil salát paní Jiřiny 

Vrtalové, druhé místo patří paní Monice Egyedové a na třetím místě se umístila paní Hana Brázdilová. 

Ceny předával tajemník obce Ing. Jan Rýdel. Všem tlumačovským kuchařkám děkujeme a vítězce 

blahopřejeme.  

     K závěrečnému počítačovému zpracování koštu pálenek se sešlo 40 odevzdaných hodnotících 

lístků. Vítězem Tlumačovského koštu pálenek 2018 se stal pan Mojmír Němec se 181 body. Jeho 

pálenka byla ze švestek (durancií) z tlumačovského sadu, ročník 2011. Druhé místo obsadil pan Ivan 

Stoklásek s počtem bodů 177 a jen o dva body méně, tedy 175 bodů, znamenalo pro paní Irenu 

Masařovou 3. místo. Gratulujeme. 

     Program koštu byl doplněn o bohatou tombolu.  

     Už dnes se těšíme napřesrok, na další košt pálenek a košt chuťovek nebo chcete-li, jednohubek. 

 

 

TOP 10 pálenek 2018 

 

1. Mojmír Němec 181 bodů, vzorek č. 5 

2. Ivan Stoklásek 177 bodů, vzorek č. 28 

3. Irena Masařová 175 bodů, vzorek č. 22 

4. Vratislav Dufek 167 bodů, vzorek č. 31 

5. Mojmír Vrána 166 bodů, vzorek č. 2 

6. Věroslav Viliš 165 bodů, vzorek č. 12 

7. Jaroslav Němec 165 bodů, vzorek č. 15 

8. František Strouhal 160 bodů, vzorek č. 13 

9. Josef Kaláč 155 bodů, vzorek č. 24 

10. Zdeněk Brázdil 153 bodů, vzorek č. 1 



Volba prezidenta republiky v Tlumačově 
 

     Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhlo druhé, rozhodující kolo voleb prezidenta republiky, kde se 

již rozhodovalo mezi 2 vítěznými kandidáty z kola prvního (konaného ve dnech 12. a 13. ledna) – 

Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Vítězem voleb se stal Miloš Zeman. V Tlumačově obdržel 744 

hlasů (60.78%), Jiří Drahoš 480 hlasů (39,22%). 

     Volební účast ve druhém kole voleb prezidenta republiky byla v Tlumačově 62,51%.               

 

Podchod vymalovaný žáky základní školy někdo počmáral vulgarismy 
 

     Neslušné malůvky obec nechala ihned odstranit, případ prověřuje také policie a zjišťuje, zda se 

jedná o přestupek, či trestný čin. 

     Nevkusnými a vulgárními obrázky někdo během ledna „vyzdobil“ podchod pod železniční stanicí. 

Je to přitom zhruba půl roku, co byl slavnostně otevřený poté, co jej zhruba čtyřicítka školáků 

vymalovala obrázky vztahujícími se k obci.  

     Obyvatele jednání neznámého pachatele, který poničil práci dětí a jejich učitelů, vytočilo. Takové 

jednání všichni odsuzují. Děti strávily na podchodu hodně času a nezaslouží si, aby jim nějaký vandal 

jejich dílo zničil.  

     Pěkný vzhled podchodu ale neničí jen vulgární malůvky, ale také i bezohledné používání jízdních 

kol v podchodu, které způsobuje na výmalbě obtisky pneumatik. Tajemník obce se obrátil na policii, 

aby se při svých obchůzkách obce více zaměřila i na tuto lokalitu. 

     Podle mluvčí SŽDC není poničení podchodů ničím neobvyklým. Proto se tomu snaží předcházet 

třeba tím, že se domluví právě se školami či autory graffitů o výmalbě. V Tlumačově to ale, bohužel, 

nevyšlo. Někdy takovému vandalismu nezabrání ani kamerový systém. 

 

Počasí v lednu 
 

     Začátek roku byl teplotně nadprůměrný, ranní teploty kolem +2°, přes den teploty dosahovaly až 

+11°, střídalo se oblačné počasí s občasným sluníčkem. 10. ledna celý den pršelo, ale jinde v Evropě 

(Alpy) napadlo až 2 metry sněhu, dokonce sněžilo i na poušti v Africe. Na opačné straně zeměkoule 

v Americe mají teploty až -40°. Od 12. ledna se trochu ochladilo, ranní teploty kolem nuly a přes den 

jen do +2°, dokonce i slabě sněžilo, ale protože odpolední teploty jsou nad nulou, tak to, co v noci 

nebo ráno napadne, odpoledně roztaje. 18. ledna docela hodně sněžilo se silným větrem, ale zase to i 

roztálo, takže z toho nic nebylo, ale všude v okolí sněhové kalamity. Další dny v noci nasněží, přes den 

roztaje, teploty kolem nuly v noci, přes den +3°. Na konci ledna ráno +7°, přes den sluníčko a +11°, 

skoro jarní počasí.                                                                                                                                                                                                   



                                                                           

Únor 

 

Masopust 
 

     10. února 2018 se za zvuku muziky i jiného rozpustilého rachocení vydal na svoji cestu obcí 

masopustní průvod. Od osmé hodiny ranní se masky vydaly po předem vyznačené trase. Průvod jako 

vždy uspořádali přátelé masopustního veselí.  

     Zúčastnili se pevní členové skupiny, kteří se pustili do obnovení tradice již před třemi lety, ale také 

noví přátelé, díky kterým se rok od roku průvod rozrůstá, za což jsme velmi rádi. Tlumačovský 

masopust opět patřil tradičním maskám, jako byl medvěd s vodičem, dále například cikánka, doktor a 

sestřička, zvířátka, nevěsta se ženichem, řezník, Karkulka s vlkem, jeptiška, Indiánka a spousta dalších. 

Na kostýmech si všichni účastníci dali velmi záležet, za což jim patří velký dík. Převážně z toho 

důvodu, že přátelé masopustního veselí vše připravují a chystají ve svém volném čase. Celý maškarní 

rej opět provázeli již zkušení laufři, kteří určovali směr trasy a upozorňovali občany, že se masky blíží. 

Letošní rok je obyvatelé ve dveřích vítali výborným jídlem i pitím a naše milé hospodyňky se těšily, jak 

je medvěd provede v tanečních krocích. Masopustní veselí trvalo až do pozdních odpoledních hodin, 

jelikož naše obec je opravdu rozsáhlá. Celý průvod byl ukončen posezením u country muziky TEXAS v 

Hospodě u Hřebčína. 

     Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili. Nejen díky pořadatelům, ale hlavně díky lidem, co 

zde žijí, je tento den vždy nezapomenutelný a výjimečný. Chtěli bychom i velmi poděkovat za finanční 

dary, které od Vás dostáváme, a tudíž jsme mohli pořídit mnoho dalších masek. Dále jsme obdarovali 

klub seniorů, který si to dle našeho názoru zaslouží, jelikož jsou to právě oni, kteří tuto akci 

vehementně podporují. Letos věnujeme dary do tomboly na plesy pořádané naší obcí a školou. 

     Děkujeme Vám, že se letošní ročník opět vydařil a už se těšíme za rok zase na shledanou. 

 

        Přátelé masopustního veselí. 

 

Masopustní karneval i ve školní družině 

     Ve středu 7. 2. 2018 a v pátek 9. 2. 2018 se ve školních družinách uskutečnil masopustní karneval, 
který byl plný krásných masek a kostýmů. 

Žáci si pod vedením vychovatelek vyzdobili družinky a někteří i vyrobili masky. Tříhodinový program 
byl vyplněn soutěživými hrami, tancem a rejem masek. 
 



     K občerstvení posloužily dobroty, které dětem připravily maminky. Všechny masky byly natolik 

zajímavé a originální, že by se jen těžko vybraly ty nejlepší, tak se porota jednohlasně shodla na 

tom, že vítězem se stal každý, kdo si nějakou masku připravil a donesl. Karneval se žákům velmi líbil. 

 

Elektronická žákovská knížka 

 

     Na začátku II. pololetí školního roku 2017/2018 se stává aktuální příprava přechodu z papírové 

verze žákovské knížky na elektronickou. Bude se týkat 5. - 9.r. školy.  

     Spuštění elektronické aplikace ŽK vyžaduje běžné připojení k internetu přes počítač, tablet nebo 

mobilní telefon. Zákonným zástupcům a žákovi budou předány přihlašovací údaje do systému EŽK v 

rámci informativní schůzky. Rodiče budou na schůzce rovněž seznámeni s uživatelským ovládáním 

aplikace.  

     Přidělené přihlašovací údaje do systému (značka=uživatelské jméno a heslo) budou platit po celou 

dobu školní docházky žáka. Doporučujeme si je pečlivě uschovat a samozřejmě neposkytovat třetím 

osobám. V případě ztráty přihlašovacích údajů zákonný zástupce písemně požádá školu o přihlašovací 

údaje nové. Přístupové údaje nelze poskytovat po telefonu nebo e-mailem. 

 

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje 
 

     Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla počátkem letošního roku vybavena třemi 

novými hasičskými zásahovými oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly čerpány z dotace poskytnuté 

Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-18 „Dotace obcím pro jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částečně také z rozpočtu obce Tlumačov. 

     Tři nové zásahové komplety pro hasiče, které sestávají ze speciálního zásahového obleku (kabát a 

kalhoty), ochranné helmy, rukavic a obuvi, byly pořízeny za celkovou částku ve výši 78 327,- Kč, 

přičemž 70% těchto nákladů bylo zaplaceno z finančních prostředků Zlínského kraje a zbylých 30% 

uhradila obec Tlumačov ze svého rozpočtu. Současné zásahové obleky JSDH již nesly závažné znaky 

opotřebení v důsledku náročných zásahů prováděných při požárech, zejména pak při rozsáhlém 

požáru v průmyslovém areálu v Chropyni. Na potřebu zlepšení vybavení JSDH v tomto směru bylo 

upozorněno i auditorem při tematické kontrole naší jednotky provedené Hasičským záchranným 

sborem Zlínského kraje. Proto bylo rozhodnuto o pořízení obleků nových. Nové zásahové obleky 

podstatným způsobem přispějí k ochraně členů naší jednotky při zásahu u požárů a tím pádem i k 

zajištění bezpečného a bezproblémového chodu a zachování plné akceschopnosti JSDH naší obce. 

 

Obec Tlumačov podpořila finančním darem neziskovou organizaci Elim 

Vsetín 
 



     Z počátku letošního roku schválila Rada obce Tlumačov finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro 

neziskovou organizaci ELIM Vsetín o.p.s. na sbírku, jejímž cílem bylo zakoupení starší dodávky typu 

VW Transportér pro výkon terénní služby. Dle sdělení organizace Elim byla sbírka úspěšná a 

automobil se podařilo zakoupit. Jako poděkování byl obci doručen dárkový certifikát a drobný dárek. 

     Elim Vsetín, o.p.s. je nezisková organizace působící ve Zlínském kraji téměř 26 let. Poskytuje služby 

pro lidi bez domova a pro lidi se zdravotním postižením. Jednou ze součástí její práce je terénní 

služba, která funguje více než 8 let a pomáhá lidem bez domova vrátit se zpět do normálního života 

ze života na ulici. V terénní práci bylo doposud využíváno starší vozidlo, které pomalu dosluhovalo, 

proto byla uspořádána sbírka na dodávku typu VW Transportér. Díky dárcům, mezi které se zařadila i 

naše obec, se vozidlo podařilo pořídit. 

 

 

Počasí v únoru 
 

     Počasí pokračuje stejně jako v lednu, teploty pořád kolem nuly v noci, přes den do +3°. 6. února 

ráno -8°, přes den sluníčko, teplota kolem nuly. Další den napadlo asi 10 cm mokrého sněhu, ale 

protože denní teploty jsou mírně nad nulou, sníh mizí jen pomalu. Další dny počasí obdobné, občas 

poletuje sníh, který průběžně taje. 19. února ráno -11°, teploty se až do konce února udržely pod 

bodem mrazu (ranní teploty -11°až -14°), přes den mírně pod nulou, ale poslední dva dny i přes den 

silný mráz, -9°, ale svítí i sluníčko.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Březen 

 

Reprezentační ples obce Tlumačov 
 

     V sobotu 3. března 2018 pořádala Obec Tlumačov Reprezentační ples v prostorách Otrokovické 

Besedy.  

     Ples byl zahájen starostou obce panem Petrem Horkou a Petrou Šimoníkovou, kulturní pracovnicí 

KIS Tlumačov. O předtančení se postaraly seniorky z naší obce. Zatančily nám s chodítky svůj (podle 

jejich slov) tanec budoucnosti. Vystoupení sklidilo bouřlivý potlesk a všichni přítomní se shodli na 

tom, že bylo perfektní.  

     K tanci hrála skupina "Milénium". Repertoár hudby byl rozmanitý, takže si každý přišel na své a 

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

profesionální úrovni. 

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

o ceny. Všem, kteří vyhráli jakoukoliv cenu, blahopřejeme. Přípravě plesu, jeho „hladkému“ průběhu, 

se organizátorky, pracovnice KIS Tlumačov, věnovaly na 100%. Děkujeme všem, kteří byli nápomocni.  

 

Ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov 

 
     Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov. Akci zahájili žáci nejvyšších ročníků 

tradiční polonézou a posléze nás čekalo speciální vystoupení v duchu 50. let na hudbu z filmu 

Pomáda. Jako každoročně se ples velmi vydařil. 

     Sál byl do posledního místa zaplněn hosty, kteří se po celou dobu velmi dobře bavili jak na 

tanečním parketu, tak i při obou vystoupeních tluačovských žáků ZŠ. 

 

Tlumačovští stolní tenisté pořádali 1. ročník „Regionální ligy“ 

 
     V sobotu 17. března 2018 se podařilo tlumačovským stolním tenistům uspořádat první 

plnohodnotný ročník regionální – tzv. „Pivní ligy“ regionálních amatérských hráčských týmů. Akce, 

která se uskutečnila za podpory obce Tlumačov, přilákala do velké tělocvičny ZŠ Tlumačov šest 

družstev, jejichž zástupci mezi sebou změřili síly. 

     Turnaje se zúčastnili borci z Kvasic, Zlína, Karlovic, Salaše, Napajedel a domácí Tlumačov. Každý 

tým byl složen ze čtyř zástupců, pouze pořadatelé mohli nasadit dvojnásobný počet hráčů. Naše 

barvy hájili, a je třeba říci, že se ctí, tito hráči: J.Krčma ml., J. Krčma st., J. Mareš, P. Sácký, S. Veleba, L. 



Jaroš, R. Huráň, P. Kutra. Všech 28 zúčastněných hráčů bylo rozlosováno do čtyř skupin, ze kterých, 

po odehrání všech zápasů v těchto skupinách, postupovalo prvních šest z každé skupiny do 

finálového turnajového pavouka, kterým v silné konkurenci prošli až do semifinále tři tlumačovští 

hráči - J. Krčma ml., J. Mareš a P. Kutra a zlínský hráč pan Balajka. Do finále se probojovali už jen 

tlumačovští hráči - J. Krčma a P. Kutra a vítězství si po kvalitním finálovém souboji odnesl J.Krčma ml., 

druhé místo obsadil P. Kutra, třetí dělené místo obsadili poražení semifinalisté J. Mareš a pan Balajka.  

     Doplňkovou soutěží byl i turnaj ve čtyřhrách, kterého se zúčastnilo 11 dvojic, první místo obsadil 

opět J. Krčma ml. s p. Valáškem (Karlovice), druhé místo obsadili p. Vavřík (Kvasice) a p. Vojtášek 

(Napajedla) a třetí místo patřilo L. Jarošovi (Tlumačov) a M. Tomáškovi ml. (Salaš). Z výsledků je vidět, 

že domácí – tlumačovští hráči podávají na domácí půdě výborné výkony, ale je třeba říct, že stejně 

dobří jsou ve výsledcích i při účasti na všech kolech „Pivní ligy“ v obcích a městech, které podobné 

turnaje organizují. Prostě tlumačovští amatérští stolní tenisté svými výkony velmi dobře reprezentují 

obec Tlumačov na všech turnajích, kterých se zúčastní. Turnaj si svou kvalitní organizací a hráčskou 

kvalitou, která se zde sešla, hned v prvním ročníku získal spoustu spokojených příznivců z řad 

zúčastněných hráčů, kteří za rok na náš turnaj určitě rádi zavítají. 

     Děkujeme všem zúčastněným za kvalitní sportovní zážitek. 

 

Po stopách velikonočního zajíčka 
 

     Druhý ročník rodinné akce „Po stopách velikonočního zajíčka“, kterou společně připravily 

pracovnice DDM Sluníčko, středisko Tlumačov a KIS Tlumačov v neděli 25. března 2018, se opět 

vydařil. Chladné, až mrazivé počasí neodradilo na 200 dětí s rodiči, kteří na akci dorazili.  

     Putování po stopách zajíčka začalo v parku, kde každé z dětí obdrželo kartičku s mapkou trasy a 

vyznačenými stanovišti a také malý velikonoční dáreček. Potom se už rozeběhly spolu po parku plnit 

úkoly. Jedním z nich bylo pomoci mravenečkovi s opravou mraveniště. Zatloukání hřebíků dalo 

některým pořádnou práci, jiní to zvládli jedním dechem. Zručnost potřebovali všichni také u 

medvěda, kterému pomáhali „nakrmit“ čápa. Úkolem bylo hodit kroužek čápovi na zobák. Veselou 

překážkovou dráhu dětem připravil vlk a každý, kdo přinesl vajíčko na lžičce až do cíle, dostal za 

odměnu do kartičky razítko. U Berušky na každého čekal úkol, kde podle dané předlohy skládal z 

kostek komín a to tak, aby správně vystřídal barvy. Poslední stanoviště v parku bylo u žabiček a tam 

byla připravená slalomová dráha a kriketové pálky. Úkolem bylo dokoulet míček pomocí pálky celým 

slalomem od startu až do cíle.  

     Každý, kdo splnil těchto pět úkolů, se mohl vydat po stopách zajíčka, po fáborcích nebo podle 

mapky směrem k náměstíčku v Tlumačově. Tam byla připravena „Galerie u kohoutka“ s vystavenými 

obrázky s jarními motivy. Pomocí vršků z PET lahví vyplňoval obrázky s jarními motivy. Další 

stanoviště bylo u „velikonočního stromu“. Úkolem bylo tento strom vyzdobit malovanými kraslicemi. 

Někdo si svou kraslici přinesl s sebou z domu, byli jsme však připraveni i na to, že svou kraslici mít 

nebudou. Úkol bylo potřeba přesto splnit. Díky místním seniorkám a dalším občanům bylo připraveno 

plno kraslic, které posloužily pro všechny, i pro ty, kteří svou neměli. Velikonoční strom vyzdobený 

kraslicemi se stává novou tlumačovskou tradicí. Posledním úkolem trasy bylo zastavení v „Ateliéru u 



dvou tlapiček“. Tam byla připravena obří kraslice a barvy. Každý z dětí na ni namaloval malý obrázek 

– kytku, sluníčko, motýlka a další jarní motivy. Vzniklo krásné dílo, na kterém se podílely všechny děti. 

Zajíček měl košíček plný dobrůtek a rád se o ně s dětmi podělil, právě za kartičku plnou razítek.  

Sladkou odměnou však odpoledne ještě nekončilo. V prostoru KIS probíhalo tvoření velikonočních 

obrázků, zdobení kraslic voskem nebo barvení papírových kraslic. Nechybělo oblíbené malování na 

obličej a nově také fotokoutek. Po celou dobu byla možnost díky SDH Tlumačov opékání špekáčků, 

pro některé první po dlouhé zimě. Dalším programem bylo společné cvičení zvířátek a dětí pod širým 

nebem. Jsme rádi, že se do cvičení zapojili i dospělí. Přišlo vhod a pomohlo všem k tomu, aby se 

rozehřáli. A to už se připravovala Show klauna Vikyho, která pohltila malé i velké účastníky akce. Měl 

připraveno plno soutěží, písniček, tanečků a nechyběly ani bubliny.  

     Dětem i dospělým se společné odpoledne líbilo. Děkujeme, že vás neodradilo chladné počasí a 

přišli jste se pobavit. Všem, kteří se na uskutečnění akce podíleli, moc děkujeme. 

 

Březen – měsíc knihy 

 
     Březen je spojován nejen s prvními jarními dny, ale i měsícem knihy. V tomto měsíci byla mimo 

jiné připravena přednáška paní Bc. Dany Šimkové „ Příběh Titaniku“. Poslechli jsme si zajímavé 

vyprávění o stavbě, plavbě, potopení lodi a o několika pasažérech. 

     Jako každý rok, i letos 13 dětí strávilo z pátku 23. března na sobotu 24. března, „Noc s 

Andersenem“. Po příchodu na akci si děti opekly první letošní špekáčky. Poté se pustily do 

oblíbeného tvoření výrobků. Tentokrát si děti vytvořily „čtvero jarní období“ podle svých představ a 

nabarvily vajíčko voskem. Všem dětem se výrobky moc povedly. Mezitím nastal večer a děti se těšily 

na slíbené promítání pohádky, u které mlsaly zmrzlinu. Kolem 22 hodiny byli všichni už unaveni a 

nachystaní ke spánku. Na dobrou noc si děti poslechly pohádku o pejskovi a kočičce, u které usnuly. 

Ráno všichni posnídali buchty, co napekly maminky, zahráli si pár her a mezitím už přicházeli rodiče, 

aby si odvedli své ratolesti domů. 

     Ve středu 28. března navštívili knihovnu žáci z druhé třídy s paní učitelkou Lenkou Hricovou. Do 

knihovny byly zrovna přivezeny nové knihy, tak měli žáci možnost podílet se na zpracování těchto 

knih, poslechli si, co všechno je třeba udělat, než se kniha dostane čtenáři. Pomohli paní knihovnici 

orazítkovat stránky, lepit štítky podle autora a knihy zařadit. Nakonec se mohl každý zaregistrovat do 

knihovny a tak přibyli noví čtenáři. 

 

Rozloučení se zimou 
 

     Děti ze školní družiny se na první jarní den náležitě připravovaly, aby se mohly rozloučit s Paní 

zimou a přivítaly tak přicházející jaro.  

     V první družině si děti za pomoci paní vychovatelky vyrobily malé Morany z papíru, v druhé družině 

Moranu vyráběly velkou z recyklovatelných prvků.  



     Ruku k dílu přišly přiložit i holky ze 4. třídy. Ve středu prvního jarního dne se za mrazivého, 

větrného a zároveň slunečného odpoledne všichni společně vydali k potoku, aby do něj Moranu za 

pomoci „zaklínací básničky“ hodili a utopili.  Děti se s nadšením loučily s Paní zimou. Odpoledne se 

všem moc líbilo a určitě na ně budou vzpomínat i čtvrťáci, kteří již do družiny nechodí, ale tuhle akci 

si přece nemohli nechat ujít.  

 

Nejstarší občan obce oslavil sté narozeniny 
 

     Sto let… Mnohým z nás to v dnešní uspěchané době připadá nemožné a právě toto úctyhodné 

výročí oslavil v březnu náš spoluobčan pan Zdeněk Ředina. 

     100. narozeniny oslavil 28. března pan Ředina ve společnosti své rodiny, dětí, vnuků, pravnuků, 

přátel a známých v plné parádě, tak jak se patří, za doprovodu muziky a dokonce si zatančil oblíbený 

valčík se svou o devět let mladší manželkou paní Olgou. Jubilant je ve velmi dobré kondici, nechybí 

mu životní energie a už vůbec ne paměť. 

     A právě při této příležitosti zavzpomínal pan Ředina mimo jiné na svou celoživotní práci a také 

koníčky. Jedním z nich a ten mu zůstal dodnes, je zahrádka a zahradničení. 

      Pan Ředina je zakládající člen tlumačovských zahrádkářů, nějaký čas byl jejich předsedou. Pracoval 

i v pálenici a jeho zásluhou se ona zmiňovaná pálenice v Tlumačově vybudovala. Dodnes je člen ČZS a 

zúčastňuje se všech akcí zahrádkářů. Pan Ředina je stále nabit elánem, svěžestí a dobrou náladou, že 

by mu mohl leckdo závidět. 

     K řadě gratulantů se osobně připojili i zástupci obce se starostou panem Petrem Horkou. 

     Přejeme stálé zdraví a hodně optimismu do dalších let !!! 

 

Počasí v březnu 
 

     První březnový den začal největším mrazem za letošní zimu – bylo -16°, ale postupně se začalo i 

přes noc mírně oteplovat. Od 6. března už teploty nad nulou i přes noc, od 10. března přes den až 

+14°, sluníčko. Ale jen do 16. března. Pak se zase vrátily noční mrazy (až -8°) a k tomu se přidal silný 

severní vítr, i denní teploty mírně pod nulou. První jarní den sněžilo, ráno byl mráz -6° a přes den jen 

2° nad nulou, ale svítilo odpoledne i sluníčko. Do 27. března ranní teploty mírně pod nulou, odpolední 

mírně nad nulou a až poslední 3 dny v březnu občas i sluníčko a denní teplota až do 13°. 

 
 
 
 
 
 
 



Duben 

 
 

Výdej kompostérů pro občany obce Tlumačov 

 

     Obec Tlumačov uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 

na akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ a umožnila tak 335 domácnostem naší obce získat 

zdarma kvalitní kompostér. 

    Koncem měsíce dubna a v průběhu května budou kompostéry postupně občanům předány. 

     Přednostně byl kompostér na základě smlouvy o výpůjčce předán občanům, kteří o něj projevili 

zájem v dotazníkovém šetření, které proběhlo v roce 2016. V současné době je už drtivá většina 

kompostérů na zahrádkách a slouží svému účelu. Zbylé kompostéry budou rozděleny dalším 

občanům, kteří o něj dodatečně projeví zájem. 

     Celkové způsobilé výdaje akce „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ činily 1 019 037,80 Kč, 

přičemž z rozpočtu obce byla do kompostérů investována částka 152 855,67 Kč a dotace OPŽP činila 

866 182,13 Kč. 

     Občané Tlumačova, kteří v dotazníkovém šetření v roce 2016 projevili zájem o kompostér, si ho již 

mohli vyzvednout. Sepsali na OÚ smlouvu o výpůjčce kompostéru a na základě podepsané smlouvy 

jim byl v areálu Sběrného dvora Tlumačov vydán. 
 

Den otevřených dveří v základní škole 
 

     V pátek, 6. dubna 2018 byl v naší škole Den otevřených dveří. Od 10 do 11:40 hod mohli rodiče 

nahlédnout do výuky jednotlivých tříd, od 13 do 16 hodin bylo v prostorách školy připraveno několik 

stanovišť s ukázkami pomůcek, tvořivá dílnička, divadelní představení žáků 5. třídy či sportování v 

tělocvičně a další. 

 

Uzavření nadjezdu mezi Tlumačovem a Otrokovicemi 
 

     Ředitelství silnic a dálnic informovalo obec Tlumačov o tom, že most přes železniční trať na silnici 

I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi bude od 24. 4. 2018 do konce října 2018 procházet 

rekonstrukcí.  

 

     Je to významné dopravní omezení, neboť se jedná o celkovou uzavírku silnice č. I/55 v obou 

směrech. Nákladní doprava bude svedena na dálnici a osobní doprava bude odkloněna přes Baťov. 



Předpokládané uvedení mostu do provozu uvádí ŘSD do konce října 2018 s tím, že dokončovací práce 

budou trvat až do poloviny roku 2019. 

 

Den Země 
 

     Po celém světě se 22. dubna slaví Den Země. I naše škola se zapojila do oslav a to ve středu 25. 

dubna. Celý den byl rozdělen na dvě části. 

     První část žáci strávili ve škole nebo v jejím blízkém okolí. Žáci II. stupně si pro své mladší spolužáky 

z I. stupně připravili aktivity spojené s recyklací a ochranou planety Země. Žáci shlédli prezentaci o dni 

Země, dozvěděli se něco o třídění odpadu, mohli si vyrobit ručně svůj vlastní papír, zjistili, za jak 

dlouho se některé produkty rozloží v přírodě.  Na školním hřišti si také zahráli hry, při kterých využili  

míčky vyrobené z papíru a pálky z PET láhví. 

 

     Po splnění všech úkolů se všichni opět rozdělili. První stupeň zamířil na prohlídku místního 

Sběrného dvora. Žáci druhého stupně zamířili směr místní část Skály, kde uklidili okolí polní cesty. 

Počasí jim přálo a všichni si užili spoustu zábavy. Ale také se, bohužel, přesvědčili o tom, že mnoho lidí 

raději vyhodí odpadky do příkopu u cesty, než by je odnesli do kontejnerů k tomu určených. Což je 

nesmírná škoda, neboť naše planeta Země je překrásné místo a je škoda, že si ji dobrovolně ničíme. 

 

Oprava objektu č. p. 65 na náměstí Komenského  

 

     V zastupitelstvu ve schválených rozpočtech na roky 2016 až 2018 byly vyčleněny částky na opravu 

chátrajícího objektu č. p. 65 (bývalá škola) na náměstí Komenského. Záměrem obce bylo vytvořit v 

prostorách objektu místo pro volnočasové aktivity širokého spektra občanů obce. 

     Opravy byly zahájeny již v červnu 2016 stavebními pracemi na „podřezání“ nosného zdiva a příček 

v objektu, a zamezení tak vzlínání zemní vlhkosti do těchto konstrukcí. Dalšími kroky v daném roce 

byly výměna oken v jednotlivých místnostech objektu a zajištění projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a realizaci samotných oprav objektu. Počátkem roku 2017 byly zahájeny přípravy 

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

objektu č . p. 65, Tlumačov“. Vybraným a schváleným zhotovitelem oprav uvedeného objektu se stala 

společnost HARKO s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž. Dle smlouvy o dílo byla stavba zahájena  

1.6.2017. Průběh stavby probíhal dle stanoveného harmonogramu až do 22.8.2017, kdy došlo z 

důvodu nedbalosti pracovníka subdodavatelské firmy při provádění izolace ploché střechy přístavby 

sociálního zařízení k požáru stávající střechy staré budovy. Vlivem vyřizování pojistné události a 

následnému provádění kompletní výměny střešní konstrukce včetně střešní krytiny a oplechování, 

musel být smluvní termín pro dokončení celé stavby z původního data 31.10.2017 posunut na 

30.4.2018. 



     K uvedenému datu 30.4.2018 byl opravený objekt předán zástupcům obce jako dokončená stavba. 

Celkové náklady na veškeré práce spojené se stavebními úpravami objektu č.p.65, jako jsou 

hydroizolační práce, výměna oken a dveří, vypracování projektové dokumentace, správní poplatky, 

stavební práce, administrace veřejné zakázky, výkon technického dozoru stavby, koordinace 

bezpečnosti práce, zaměření skutečného provedení stavby, analýzy vzorků pitné vody a dokončovací 

práce, byly za období 2016 – 2018 vyčísleny na částku ve výši cca 7.982.000,- Kč. 

     Další etapou vedoucí k zajištění následného provozu a využití této budovy bude doplnění 

jednotlivých místností o vybavení pro účely, pro které byly navrženy. Jedná se o místnosti pro 

interiérové dětské hřiště dětí ve věku od 3 do 10 let, pro různá cvičení, např. jógy nebo tai-či, pro 

školení a semináře, pro kroužek železničních modelářů, atrium, šatnu, technickou místnost a v 

neposlední řadě i místnosti sociálního zařízení. 

 

14. ročník soutěže v aerobiku O pohár starosty obce Tlumačov 
 

     V sobotu 7. 4. 2018 se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích 14. ročník soutěže v aerobiku 

skupinových choreografií „ O pohár starosty obce Tlumačov“. I v letošním ročníku zasedli do poroty 

profesionálové v čele s Mgr. Davidem Holzerem a Hankou Kynychovou. Ti doprovázeli hodnocení 

navíc mluveným komentářem ihned po docvičení týmu a předávali dětem i trenérům cenné rady pro 

další cvičení. 

     Soutěže se zúčastnilo 18 týmů z celé Moravy a k vidění bylo 55 soutěžních sestav. Velká podpora 

přítomných diváků vytvářela skvělou atmosféru celé soutěže. Byla radost sledovat výkony všech 

týmů, kolik do toho dávaly energie a úsilí. Každá sestava byla něčím zajímavá a porota neměla vůbec 

lehké rozhodování. Jako VIP host pozvání přijala Kristina Kloubková, moderátorka TV Nova, která 

vystudovala taneční konzervatoř a můžeme ji vidět také v některých muzikálech, při kterých pomáhá 

tvořit choreografie. Vybírala týmy, které ji něčím zaujaly, ohromily a předávala v každé věkové 

kategorii svou Cenu sympatie. Celou soutěží provázel opět jako v minulých letech skvělý moderátor 

Ziggy Horváth. Firma Ondrášovka zajistila všem soutěžícím pitný režim, za což jí děkujeme a této 

dlouholeté spolupráce si velmi vážíme. Díky dalším sponzorům akce si všichni účastníci odváželi ze 

soutěže spoustu krásných dárečků, vítězové navíc medaile a poháry. Děkujeme za podporu 

sponzorům a parterům akce: Obec Tlumačov, Elektra Zlín, firma Madeta, zahradnictví Talaš, Město 

Otrokovice, Dura-line, Enapo, Newled, Úklidová služba P+Z, ČPZP, Alfasoft, Presco group, Aria, 

Volejník, Teplárna Otrokovice, Vinařství Rochůz, Víno Hruška, DinoPark, Pams, Lapp kabel, Apotheke, 

Portal, Lékárna Brázdil, Noventis, Kores, Balónky s.r.o. Děkujeme také tlumačovským hasičům, 

městské policii Otrokovice a Státní policii Otrokovice za dozor a hladký průběh soutěže.  

A jak se umístili soutěžící z Tlumačova? 

 

Kategorie do 7 let estetická  

1. Češi, do toho! DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov 

Kategorie 8 – 10 let estetická 
2. Santova dílna DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov 



Kategorie 11 – 13 estetická 

1. Torero Espaňol DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov 

Kategorie 14 a více estetická 
2. Rivalové DDM Sluníčko Otrokovice – AT Tlumačov 
 

Chybí kněží 
 

     Už roky zeje prázdnotou fara v Tlumačově, která spadá pod zlínský děkanát. Spravuje ji kněz 

z Mysločovic, který má pod sebou ještě Sazovice, Míškovice, Machovou, Hostišovou a Lechotice. 

     Bezmála 60 farností v celém kraji nemá vlastního faráře – region se totiž potýká s nedostatkem 

kněží. Z celkem 152 farností na území Zlínského kraje jich je nyní obsazeno jen 94. Leckde navíc 

působí kněží ze zahraničí. V kraji jich je 15 z Polska, jeden z Rumunska, sedm ze Slovenska a jeden 

dokonce z Vietnamu. 

 

Voltižní závody 
 

    Do Zemského hřebčince v Tlumačově se v sobotu 28. dubna 2018 sjeli obdivovatelé akrobatických 

kousků na koních. V areálu hřebčince mohli návštěvníci shlédnout, co dokážou členové voltižního 

oddílu s koňmi. Na koních předvedli gymnastiku spojenou s tancem i baletem dohromady.   

     Tělovýchovná jednota Voltiž Tlumačov má okolo 18 aktivních členů ve věku od 5 do 23 let. Voltiž 

vyžaduje od závodníků dobrou kondici. Člověk musí mít pevné tělo a bát zároveň pružný. Voltiž není 

věkově nijak omezená, přesto s ní v dospělosti řada lidí končí. Je opravdu hodně náročná. Není to 

jako nářadí, které se v gymnastice používá…koně se musí každý den krmit, čistit je. Je to každodenní 

práce pro všechny cvičence. Do toho pak tréninky a spousta dalších věcí. 

 

Počasí v dubnu 
 

     Letos začal duben Velikonočními svátky, které se po dlouhé době, co se týká počasí, celkem 

vyvedly. Teplota přes den dosáhla až k 13°a k tomu se občas ukázalo i sluníčko. A duben pokračoval 

opravdovým jarním počasím, od rána sluníčko s příjemnými teplotami. 9. března během odpoledne 

až 21° a denní teploty postupně vystoupaly až na 24°, ale k tomu pořád fouká silný jižní vítr. Kolem 

poloviny měsíce se občas přidalo trochu mraků, ale pořád téměř bez deště, až 23. dubna večer 

bouřka s deštěm. 27. dubna ráno jen +4°, ale další dny už zase teplo i ráno a přes den téměř letní 

teploty – až 24° a sluníčko.  

 

 



 Květen 

 

Víceúčelové sportoviště na ulici Sportovní 

 
     Dobrá zpráva pro všechny amatérské sportovce v Tlumačově a hlavně pro ty, pro které je součástí 

jejich životního stylu aktivní pohyb a rekreační sportování. Konečně se i v Tlumačově otevřelo pro 

veřejnost víceúčelové sportoviště – tenisové hřiště a hřiště pro plážový volejbal, která jsou v majetku 

obce a byla postavena z vlastních prostředků obce Tlumačov, bez využití dotačních titulů. 

     Sportoviště jsou veřejnosti dostupná od pátku 4. května 2018 od 15.00 hod. Provoz na dvou 

uvedených hřištích (tenis a plážový volejbal) bude zabezpečovat v souladu s platným Provozním 

řádem správce areálu paní Hana Gajdůšková, pro zkušební provoz byla stanovena provozní doba od 

15.00 do 21.00 hod. ve všední dny a od 9.00 do 21.00 hod. v sobotu, neděli a ve svátky. Sezona začíná 

4.5.2018 a končí nejpozději 30.10.2018 (v závislosti na počasí). Po dohodě se správcovou areálu je 

možné mimořádně dohodnout si pronájem sportoviště i v jinou dobu. Pronájem sportoviště je možný 

vždy na dobu minimálně 60 minut, ceník pronájmu byl Radou obce odsouhlasen pro veřejnost v 

dostupných cenových relacích, a to ve výši 30,- Kč za osobu/hodina za tenisový kurt a 50,- Kč/hodina 

za celý kurt na plážový volejbal. Poplatek za pronájem sportovišť se bude platit předem před 

započetím sportovních aktivit. 

     Rezervační systém bude fungovat prostřednictvím telefonního čísla správcové paní Hany 

Gajdůškové a rezervace bude umístěna v týdenním rozpise obsazenosti sportovišť na www stránkách 

obce Tlumačov. Na základě rezervace bude v daném čase sportoviště správcem zpřístupněno a po 

ukončení pronájemní doby zase v pořádku předán pronajatý prostor paní správcové. Sportoviště jsou 

vybavena sítěmi a lajnami na uvedené sporty, sportovní náčiní a míče nejsou součástí pronájmu. 

     Věříme, že mnozí se zde stanou pravidelnými návštěvníky. Provoz bude v letošním roce zkušební, 

kurty se postupně za provozu doplní lavičkami, případně slunečníky a malým zázemím. Cílem obce 

Tlumačov bylo vytvořit podmínky pro rekreační sport, nyní je na občanech, jak této nabídky využijí. 

 

Turnaj fotbalových přípravek 

 
     Dne 8. 5. 2018 uspořádal fotbalový klub S.K. Tlumačov turnaj fotbalových přípravek. Turnaj se hrál 

ve dvou kategoriích, a to mladší přípravka určená pro chlapce r. 2009 (a mladší) a starší přípravka pro 

hráče r. 2007 a mladší. V každé kategorii se zúčastnilo 5 družstev (celkem si přijelo zahrát do 

Tlumačova fotbal více jak 100 dětí). 

     Hrálo se celkem na čtyřech skvěle připravených hřištích, a to systémem každý s každým. 

Jednotlivým duelům nechyběla dramatičnost, vysoké nasazení malých fotbalistů, nadšení 

jednotlivých hráčů i pěkné fotbalové akce. 



     V mladší kategorii byl nejlepším hráčem celého turnaje vyhlášen hráč S.K. Tlumačov A Max Bača. 

Celá akce se skvěle podařila po stránce sportovní i organizační, což na závěr nezapomněli zmínit 

jednotliví účastnici s dovětkem, že v případě, že pokud se turnaj bude pořádat i v příštím roce, tak se 

všichni rádi znovu zúčastní. 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 
     Každoročně se v měsíci květnu tlumačovská škola účastní Dopravní soutěže mladých cyklistů, která 

je organizována Besipem ve spolupráci s DDH Otrokovice. 

     Žáci jsou rozděleni podle věku do kategorie mladší (5. ročník) a starší (6. -  8. ročník). 

Tradičně se soutěží ve čtyřech disciplínách - znalost pravidel silničního provozu, první pomoc, jízda 

zručnosti a jízda podle pravidel po dopravním hřišti pod dohledem městských policistů. 

     Naši žáci se na soutěž poctivě připravovali. Nelitovali hodin strávených nad dopravními testy, 

pravidly silničního provozu. Učili se praktickým základům první pomoci. 

     Družstvu mladších žáků a žákyň se  podařilo vyhrát okrskové kolo i soutěž jednotlivců. Mohlo tak 

postoupit do okresního kola. V Okresním kole se mladší družstvo umístilo na vynikajícím druhém 

místě. A opět se podařilo získat i titul pro nejlepšího jednotlivce. 

     Družstvo starších po opravdu výborném výkonu obsadilo druhé místo a prvenství v soutěži 

jednotlivců jim uteklo jen o vlásek. 

     V neustále rostoucí konkurenci  chválíme všechny  naše žáky a žákyně za snahu a příkladný přístup 

k soutěži, za vzornou reprezentaci naší školy.  

 

Dětská policie 
 

     Dětmi velmi oblíbená akce "Dětská policie" se konala i v tomto školním roce. Vybraná skupina 

čtvrťáků měla opět za úkol pomáhat při silniční kontrole. Každý řidič musel předložit řidičský průkaz, 

technický průkaz, občanský průkaz, projít dechovou zkouškou. Děti také asistovaly u kontroly SPZ, 

povinné výbavy či kontrole pneumatik. Vzorní řidiči byli odměněni dárečkem a ti, u kterých byly 

zjištěny nějaké nedostatky, si odnesli samolepku s citronem.  

 

Český den proti rakovině 

 
     Vzhledem k tomu, že v Tlumačově je Škola zdravého životního stylu a není ani ve školu nikomu 

lhostejné zdraví kamarádů a spoluobčanů, hovoří ve škole o zásadách zdravého života v rámci výuky 



přírodopisu i dalších předmětů. Zákeřné nemoci se nevyhýbají ani dětem, proto se také ve škole 

chtějí podílet alespoň trošku na jejich léčbě či prevenci. 

     Hlavní téma letošní sbírky jsou nádory tlustého střeva. Termín  sbírky vycházel na 16. 5. 2018. 

Kytičky pro letošní rok měly barvu stužky vínovou. Minimální příspěvek za kytičku byl 20 Kč.  

     Prodej v naší škole proběhl prostřednictvím paní vychovatelky Lotky Ševelové a děvčat z VIII. třídy. 

S nabídkou děvčata zavítala například i na obecní úřad nebo do firem v Tlumačově.  

      Sbírka byla úspěšná, a jsme rádi, že naši občané k tomuto problému nejsou lhostejní.   

 

Soutěžní den Integrovaného záchranného systému 
 

     Ve středu 16. května se vybraní žáci z VIII. třídy zúčastnili  pohybově vědomostní 

soutěže v bezpečnostně-branných aktivitách, které vycházely z  problematiky ochrany člověka za 

běžných rizik a mimořádných událostí, osobního bezpečí, dopravní výchovy, první pomoci a přípravy 

občanů k obraně státu.    

    Pořadatelem akce byla obec Popovice nedaleko od Uherského Hradiště. Nad celou akcí převzaly 

záštitu důležité osobnosti kraje, například i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 

    Kromě profesionálních hasičů se akce zúčastnila rovněž Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba 

Zlínského kraje, BESIP, Střední a vyšší zdravotnická škola Zlín, Celní správa a široké zastoupení měla 

i Armáda České republiky.  

     Celkem bylo pro děti nachystáno 15 soutěžních stanovišť a několik prezentačních .Naši žáci sice 

nezískali v soutěži žádné z předních míst, ale určitě nabrali řadu zkušeností a poznatků, které by 

dokázali uplatnit v případě krizových situací.  

  Celou akci uzavřela ukázka společného zásahu profesionálních hasičů ze stanice v Uherském Hradišti 

a zdravotnických záchranářů u simulované dopravní nehody a vojáci předvedli techniky bojového 

umění MUSADO.   

 

Tlumačovská májka 

 
     Do dnešních dnů se v městech a obcích udržují slavnosti stavění a kácení májů. Nejinak je tomu v 

naší obci.  

Májka byla postavena už v sobotu 28. dubna 2018 a pokácena za 5 týdnů, opět v sobotu 2. června 

2018.  

     Strom na Májku byl přivezen z lesa v okolí Nové Dědiny. Májka byla vzorně přichystána pracovníky 

údržby a následně postavena silnými muži z Tlumačova. Mile nás překvapila velká účast občanů na 

této akci. 



     Samotnému kácení májky předcházel hodinový program pro děti klaunů z Balónkova. Nechyběla 

ani bečka piva zdarma od starosty obce. Občerstvení bylo zajištěno pro všechny věkové generace a 

skákací hrad byl příjemným překvapením pro kluky a holky. 

     Počasí bylo letní se vším, co k němu patří. Užili jsme si sluníčka, museli jsme se ale schovat i před 

bouřkou. Déšť potěšil nejvíce ty nejmladší. Po mokré skluzavce ve skákacím hradu to jim pak jelo 

úplně samo. 

 

Hledání povolání 

 
     Ve středu 29. 5. 2018 navštívili žáci osmé třídy Informační a poradenské středisko pro volbu 

povolání na Úřadu práce ve Zlíně, kde v rámci skupinového poradenství absolvovali program s 

názvem „Hledám povolání, které se pro mě hodí“. 

     Mgr. Ilona Šumíčková je seznámila s pracovními možnostmi ve Zlínském kraji a aktuálními 

diagramy nezaměstnanosti na Zlínsku i v celé České republice. 

     Doporučila žákům webové stránky, na kterých mohou najít nejnovější informace o středních 

školách. Žáci pracovali i s tzv. profesiogramy, ve kterých vyhledávali podrobnější informace o studiu 

na konkrétních středních školách. 

     Akce, kterou všichni hodnotí velmi kladně, byla vhodným doplňkem učiva volby povolání. Nově 

získané poznatky snad pomohou našim dětem při správné volbě střední školy v příštím školním roce. 

Přejeme jim dobrou volbu! 

 

Rekonstrukce ulice Sokolská 
 

     V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, 

Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017. 

     Celá stavba obsahovala kompletní rekonstrukci komunikace a chodníku v ul. Sokolská o celkové 

délce cca 396 m a parkoviště před objektem sokolovny o ploše cca 750 m². Vzhledem k rozpočtovým 

nákladům na celou stavbu, které činí částku ve výši 13,5 mil. Kč, bylo rozhodnuto i na základě 

doporučení Komise stavební, dopravní a rozvoje obce provést v první fázi pouze stavební objekt SO 

102 – Chodník.  

     Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce byla v srpnu 2017 radou obce vybrána 

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno. Samotné stavební práce pak byly realizovány v termínu 

od 4.9.2017 do 31.5.2018.  

     Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby byla zveřejněna 1. výzva MAS Jižní Haná – IROP – 

Bezpečná dopravní infrastruktura I., bylo Zastupitelstvem obce Tlumačov rozhodnuto o podání 



žádosti o dotaci na předmětnou akci. Podaná žádost byla úspěšná a bylo rozhodnuto o poskytnutí 

dotace. 

     Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro přemísťování osob v obci Tlumačov 

podél místní komunikace v ulici Sokolská bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních 

zdrojů. 

     Celková výše uznatelných nákladů projektu byla 1 359 669,83 Kč, z čehož výše dotace je 1 286 

319,27 Kč. Rozdílová částka ve výši 73.350,56 Kč byla financována z rozpočtu obce. 

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Počasí v květnu 
 

     Začátek května byl s letními teplotami a se sluníčkem, bez deště. Do 9. května se přes den trochu 

ochladilo a k tomu foukal dost silný severní vítr, ale dalších pár dnů znovu letní počasí se sluníčkem a 

s letními teplotami, pořád bez deště. V polovině měsíce se docela ochladilo, teplota přes den jen 13 - 

20°a dokonce dost popršelo, ale letos ani ranní teploty na „Ledové muže“ nebyly pod nulou, takže 

naštěstí nic nezmrzlo. Slunečné počasí s letními teplotami se vrátilo až 24. května, to už teploty 

vystoupaly až na 28°a stejné počasí už vydrželo do konce měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červen 

 

Odpoledne pro celou rodinu 
 

     Společenská akce „Odpoledne pro celou rodinu“ si za léta svého konání našla pevné místo v 

kalendáři nejen tlumačovských občanů. 

     Na sobotu 16. června 2018 přichystaly pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov a 

Domu dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, pro širokou veřejnost odpoledne 

plné soutěží, vystoupení a atrakcí. 

     Po zahájení akce starostou obce panem Petrem Horkou následovalo hodinové vystoupení kapitána 

Jacka Sparrowa. Toho následně na tanečním "place" vystřídaly všechny skupiny tlumačovského 

aerobiku. Odpoledne je vlastně jedinou příležitostí k prezentaci nacvičených sestav v Tlumačově. Čas 

mezi jednotlivými vystoupeními vyplnily svým zpěvem děti ze Základní umělecké školy Otrokovice.  

     Zároveň na ploše celého parku probíhaly soutěže pro děti, k dovádění mladé generace sloužil 

skákací hrad, mnohým karikaturista nakreslil obrázek nebo byl dětem namalován obrázek na obličej. 

Ve fotokoutku firmy Síť 21 Otrokovice bylo vše zdokumentováno. Místní sbor dobrovolných hasičů se 

přijel pochlubit svou technikou, kreativní malíři si nabarvili svou židli, Ranč Tlumačov nabídl 

milovníkům koní svezení na koni a povoz ze Zemského hřebčince Tlumačov tažený koňmi nabídl 

okružní jízdu Tlumačovem. Cestou do místní sokolovny, kde byla k vidění autodráha, se kluci a holky 

mohli svést na čtyřkolkách. 

     Zábavné odpoledne zakončila ukázka dravých ptáků a sov ze Stanice ochrany fauny Hluk. 

Pořadatelé děkují všem dobrovolníků za spolupráci. 

 

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře 
 

     Konec června patří v naší knihovně již tradičnímu pasování prvňáčků na "Malé čtenáře". 

     Knihovnu navštívilo 13 dětí za doprovodu paní učitelky Lenky Odložilíkové a 15 dětí za doprovodu 

paní učitelky Pavly Kolaříkové. Po uvítání a povídání si, jak to v knihovně chodí a jak se správně 

chovat ke knihám, si děti knihu zkusily „uvařit“. 

     Na stole si každé dítě vybralo obrázek např. spisovatel, auto, tiskárna, květina, papír apod. a 

společně rozhodovali, zda je tato věc potřeba ke vzniku knihy. Potřebné obrázky děti dávaly do 

velkého hrnce, který měl pan kuchař za úkol míchat, aby se kniha nepřipálila. 

     Mezi vařením knihy dostal každý prvňáček test, kterým po vyplnění prokázal znalosti v psaní i 

čtení, a že je hoden pasování na „Malého čtenáře“. 



     Na závěr čekalo děti velké překvapení. Po odkrytí poklice na hrnci našly uvnitř knihu, kterou si 

odnesly na památku domů. 

     Sladká tečka na konec v podobě nanuků nesměla chybět ani tentokrát. 

 

Turnaj v tenisové čtyřhře - O pohár obce Tlumačov 
 

     Turnaj v tenisové čtyřhře „O pohár obce Tlumačov“ (letní část) se konal 23.6.2018 na hřištích 

nového víceúčelového sportovního areálu na ulici Sportovní a byl součástí akcí, které mají propagovat 

a přiblížit sporty, pro které je tento areál vybudován a široká veřejnost všech věkových kategorií zde 

může ve svém volném čase sportovat, získávat a prohlubovat své sportovní dovednosti a utužovat 

svou fyzickou kondici. 

     Tenisový turnaj ve čtyřhře byl první „promo“ akcí pořádanou v tomto nově otevřeném sportovním 

areálu a nutno říci, že akcí povedenou. Turnaj byl organizován KIS Tlumačov a s pomocí hráčů 

stolního tenisu Tlumačov. Do turnaje se přihlásilo sedm párů z Tlumačova, bohužel mezi hráči nebyla 

ani jedna žena či ženský tým. Přihlášená družstva odehrála turnaj hracím systémem „každý s každým“ 

a získané body se započítávaly do konečné tabulky, což znamenalo pro každý tým odehrát šest 

zápasů se svými soupeři. K vidění byla vyrovnaná hra všech zúčastněných deblových dvojic, herní 

napětí i fyzické vypětí. Předváděné výkony a tenisové dovednosti hráčů byly ukázkou toho, že „chlapi 

a chlapci“ v Tlumačově tenis hrát umějí a dá se očekávat, že kvalita výkonů - díky novým tréninkovým 

možnostem - turnaj od turnaje v budoucnu ještě poroste. Po tuhých a vyčerpávajících bojích, po 

sečtení všech vítězných bodů, setů, gamů a „fiftýnů“ byly vyhlášeny konečné výsledky „I. ročníku 

Turnaje obce Tlumačov v tenisové čtyřhře“: 1. místo obsadili a vítězi turnaje se stali : Laďa Jaroš a 

Jirka Krčma ml., 2. místo : Luboš Procházka a Tomáš Duroň, 3. místo : Roman a Rajmund Huráňovi 

     Závěrem - jak se mezi sportovci říká - „sláva vítězům, čest poraženým“ a hlavně dík všem na turnaji 

zúčastněným hráčům za jejich příkladnou bojovnost a chuť změřit síly s vyrovnanými soupeři. Už nyní 

určitě všichni tvrdě a pečlivě trénují, aby na další podobné akci obhájili nebo dokonce vylepšili své 

postavení v konečné tabulce. Výzva k účasti samozřejmě platí i pro mnohé další Tlumačáky a Skaláky, 

kteří zatím nad svou účastí v turnaji váhali. Obecně platí - přijďte si zahrát tenis, využijte k rozvoji 

svých tenisových dovedností a sportovišť v naší obci a mějte dobrý pocit z toho, že pravidelným 

pohybem pečujete o své zdraví. 

 

Oprava oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní 
 

     Do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 byla mimo jiné zahrnuta i finanční částka na provedení 

opravy oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní. 

     Hlavním účelem této akce bylo nahrazení starého a časem poškozeného oplocení z bílých cihel 

novým oplocením z pohledových betonových tvárnic, nahrazení plochy z litého a polorozpadlého 



asfaltu plochou ze zámkové dlažby a provedení úprav vstupu do objektu klubu rozšířením schodiště o 

jeden schodišťový stupeň. 

     Na základě tohoto záměru byly poptány dvě regionální firmy k podání cenové nabídky. Výsledkem 

poptávky byla vypracovaná zpráva s návrhem na výběr zhotovitele, která byla předložena ke 

schválení na mimořádné zasedání Rady obce Tlumačov dne 19.4.2018. 

     Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost KVARCIT STAV s.r.o., se 

sídlem ve Zborovicúch. 

     Samotná realizace stavby dle podepsané smlouvy o dílo probíhala v termínu od 2.5. – 31.5.2018. 

Proto po dobu provádění stavebních prací musely být v uvedeném objektu veškeré aktivity 

přerušeny. Stavba byla dokončena ve smluveném termínu s tím, že předání stavby proběhlo dne 

6.června.2018. 

     Celková cena realizovaného díla činila částku téměř 550.000,- Kč. 

     Realizovaná oprava přispěla ke zlepšení komfortu při užívání objektu, zejména z pohledu občanů a 

hostů, kteří jsou zde návštěvníky kulturních akcí nebo budovu přímo využívají v rámci akcí 

soukromých. 

 

Nové parkoviště na ulici Sportovní 
 

     S ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci v ul. Sportovní, 

zejména k technickým parametrům komunikace a podmínkám při parkování vozidel v její části od 

křižovatky se silnicí na ul. Kvasická směrem k fotbalovému hřišti, a s odkazem na schválený dokument 

„Studie dopravy v obci Tlumačov“, rozhodlo zastupitelstvo v roce 2017 o vybudování nového 

parkoviště v místě od stávající zástavby rodinných domů vpravo po místo, kde v minulosti stál objekt 

provizorního ubytování č.p. 209, tzv. „likusák“, dříve před povodní objekt domu dětí a mládeže 

známý jako „tesko barák“. 

    V tomto roce bylo započato i s přípravou projektové dokumentace pro územní řízení a dále pro 

stavební povolení s tím, že územní rozhodnutí bylo vydáno stavebním úřadem dne 26.9.2017 a 

stavební povolení silničním správním úřadem v Otrokovicích dne 27.2.2018. V souvislosti s 

předpokladem vydání stavebního povolení byla do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 zahrnuta i 

částka ve výši 500 000 Kč na vybudování parkovací plochy v uvedené lokalitě. 

     Dne 12.3.2018 byla proto v souladu se zákonem a směrnicí obce zveřejněna výzva k podání 

nabídek na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkovací stání v ulici Sportovní, 

Tlumačov“. Výsledkem výběrového řízení bylo vypracování protokolu o posouzení a hodnocení 

nabídek s návrhem na výběr zhotovitele, který byl předložen ke schválení na zasedání Rady obce 

Tlumačov dne 11.4.2018. 

     Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost PORR a.s., se sídlem 

Praha 10, s pobočkou PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 

Tlumačov. 



     Realizace stavby dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 2.5. – 15.6.2018. Stavba byla 

dokončena a předána ve smluveném termínu. 

     Celkové náklady na realizaci díla zahrnující zpracování projektové dokumentace, správní poplatky 

a stavbu činily částku ve výši 672.340,- Kč, z čehož samotná hodnota stavebních prací byla 598.764,- 

Kč. 

     Odstavování vozidel na nově vybudované parkovací ploše by mělo přispět k bezproblémovému 

provozu na místní komunikaci na ul. Sportovní v uvedené lokalitě. 

 

Chovatelský den v Zemském hřebčinci Tlumačov 

 

     Chovatelský den je pro Zemský hřebčinec Tlumačov pomyslným „Silvestrem“. Chovatelská práce 

má v průběhu každého roku různé milníky, jako jsou např. třídění, svody, výkonnostní zkoušky, 

předvýběry, testy, výstavy a přehlídky, ale chovatelský den je vrcholem a skutečně pomyslným 

koncem starého a začátkem nového roku a je jedno jestli to datum se nachází na konci měsíce června 

nebo na začátku měsíce července. Chovatelský den je tedy pro nás v Tlumačově tím dnem s velkým 

„D“. Je to den, kdy se otevírají brány všech tří hlavních vstupů a vjezdů do centrální části historického 

dvora a hřebčinec je tak otevřen široké chovatelské i laické veřejnosti. Je to den, kdy k nám do 

hřebčince proudí nejen stovky, ale po zkušenosti minulého roku i tisíce návštěvníků. Chovatelský den 

je ale na druhou stranu stále jen „slabým“ odvarem slavné historie Jezdeckých dní v Tlumačově, které 

přitahovaly pozornost nejen stovek a tisícovek, ale i desítek tisíc návštěvníků.    

     Chovatelský den, který se uskutečnil v sobotu 30. června 2018 i tento rok navštívilo více jak 2000 

návštěvníků. 

 

     Mezi pozvanými hosty mimo jiné byli: Vlastimil Váňa, náměstek pro úsek chovu koní Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem, Dollos Andor, ředitel státního hřebčína v maďarském Szilvasvarádu, 

plk. Mgr. Bohdan Varyš, náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství Zlín Police ČR, Mgr. 

Rajmund Huráň, místostarosta obce Tlumačov, Ing. Leopold Mamica, emeritní ředitel Zemského 

hřebčince Tlumačov (1986-2006) a další neméně důležití hosté. 

     Nejdůležitějším hostem byl hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek, který nejen že vydal nad touto 

akcí svou záštitu, ale udělal si ve svém nabitém časovém harmonogramu prostor a již potřetí v řadě 

se zúčastnil slavnostního zahájení a navíc v tomto roce společně s paní Margit Balaštíkovou, krajskou 

radní a poslankyní parlamentu ČR, ale neodmítl ani účast v mimořádném „soutěžním“ vystoupení, 

které hlavní program dne učinilo ještě zajímavějším. 

     A co ještě ke koním, k dalším plánům a na závěr? Tlumačov se rozjel. Na Buňově vznikla opět po 

dlouhých létech odchovna chladnokrevných hřebečků, v minulém roce se rozšířil počet licentovaných 

plemenných hřebců plemene ČT o další hřebce z vlastního odchovu, byla uzavřena spolupráce s 

jedním z nejlepších jezdců a trenérů parkurových koní v ČR, byla opravena krytá jezdecká hala a 

hřebčín se tak stal centrem výcviku jezdeckých koní Zlínského kraje. Tlumačáci jezdí po závodech a 



sportovně testují mladé hřebce v Kritériích mladých koní. Jako první v ČR v minulém roce úspěšně 

prodali čtyři 3-leté hřebce formou e-aukce. Reprezentují Českou republiku v zahraničí na výstavách a 

přehlídkách. V tomto roce dojde k historickému okamžiku. Zemský hřebčinec Tlumačov se stane na 

dlouhé období zázemím a to nejen pro ustájení, ale hlavně i pro výcvik služebních koní Odboru 

služební hipologie Krajského ředitelství Zlín Policie ČR. 

 

Rozloučení s předškoláky 
 

     Školní rok utekl jako voda a v pondělí 25.6.2018 proběhlo v mateřské škole loučení s našimi 

předškoláky. V odpoledních hodinách se začala třída plnit rodiči a ostatními rodinnými příslušníky, 

aby se zúčastnili slavnostního dekorování jejich potomků a rozloučení s mateřskou školou, která jim 

byla tři až čtyři roky druhým domovem.  

     O úvodní slovo se postarala ředitelka školy paní Hana Janoštíková, která přítomné přivítala a 

seznámila je s programem malé třídní slavnosti. Pro pobavení přítomných přidala pár perliček od  

dětí, které učitelky v průběhu roku pečlivě zapisovaly a shromažďovaly. Potom se představily dvě 

skupiny dětí, které letos navštěvovaly kroužek angličtiny. Děti se prezentovaly anglickými písničkami s 

pohybovým vyjádřením. Dále následovala malá módní přehlídka v podání našich předškoláků. Vtipný 

slovní doprovod i kostýmy našich modelů a modelek přispěly zcela jistě k příjemné atmosféře a 

pobavení hostů, o čemž svědčil jejich potlesk i pozdější zpětné reakce. Po tomto vystoupení 

následovalo slavnostní dekorování dětí, které se všem hlasitě a hrdě představily a přebraly z rukou 

svých třídních učitelek (Hany Janoštíkové a Jindry Zálešákové) pamětní šerpy, opravdové vysvědčení 

se smějícími se sluníčky, které se snad v příštím roce změní na jedničky a  balíček s dárky. Velké 

poděkování patří paní Vraťce Zlatuškové, která upekla na své vlastní náklady nádherný a výborný 

sluníčkový dort a připravila pro děti další zajímavé překvapení – čokoládové coca-colové láhve s 

lentilkami a čokoládovou misku s piškoty a tvarohovým krémem.  

     Po společném fotografování se děti pustily do sladké hostiny, zvládly klínek výborného dortu a 

ostatní dárky si odnesly s sebou domů. Potom následovala volná zábava, tanec, hraní, vzájemné 

povídání a sdělování si zážitků.  

     Přejeme našim školákům do nového školního roku správné vykročení a hodně úspěchů ve školních 

lavicích. Doufáme, že na svou mateřskou školu nezapomenou a rádi se tam budou vracet, aby se 

pochlubili se svými školními úspěchy. Hodně štěstí! 

 

Počasí v červnu 
 

     1. června krásné letní počasí, 2. a 3. června - oba dny jedna bouřka za druhou konečně s pořádným 

deštěm, který byl už hodně potřeba. Od konce zimy pořádně nepršelo, všude je extrémní sucho. Od 

10. června vystoupaly denní teploty až na 33°, občas přišla letní bouřka s vydatnou přeháňkou, občas 

se mírně ochladilo, ale pořád hezké letní počasí. 22. června přes den jen 18°a pak až do 30. června 

teploty přes den jen do 21° a k tomu severní vítr, s výjimkou 28. června, kdy bylo 28°. 



 

Červenec 

 

Jaký byl školní rok 2017/2018 
 

     Hned od září byl pro žáky 2. a 3. tříd připraven téměř tříměsíční kurz osvojování základů plavání 

v kroměřížském bazénu. Své místo mělo v září i navázání spolupráce žáků 4. ročníku s pracovníky 

Policie ČR a jejich společná kontrola řidičů při dodržování pravidel silničního provozu a dále to byly 

pro žáky atletické závody s vrstevníky z okolních škol. Říjen se nesl v duchu sběru starého papíru a 

proběhlo několik dějepisných exkurzí pro žáky 6. a 7. ročníku. V listopadu zahájil ředitel školy (a 

zároveň trenér) přípravu nového florbalového mužstva z řad žáků I. stupně, kteří se již zúčastnili 

turnaje v Otrokovicích. 

     Prosinec byl plný vánočních aktivit. Leden, závěrečný měsíc prvního pololetí, přinesl žákům celého 

I. stupně a deváťákům hodně kulturních zážitků, neboť vyslechli na výchovných koncertech úryvky 

z děl klasiků vážné hudby a zhlédli v rámci svého celoročního předplatného jedno ze čtyř divadelních 

představení. 

     Počátek druhého pololetí byl startovacím momentem pro modernizaci vedení povinné školní 

dokumentace, a to díky zavedení elektronických žákovských knížek pro žáky 5. – 9. ročníku. V únoru 

proběhla dějepisná exkurze pro žáky 8. a 9. tříd do Vídně a pobytový kurz základního lyžování ve 

Velkých Karlovicích. Březen byl naplněn spoustou soutěží, květen byl v souladu s mottem školy ve 

znamení pohybových aktivit, proto škola pro žáky uspořádala Den venku. Pro žáky I. stupně to 

znamenalo sportovně naučné dopoledne v Kurovickém lomu, pro II. stupeň přírodovědně zaměřená 

turistika v okolí Vizovic. Vrcholem sportovních aktivit byl červnový cyklokurz v prostředí Lednicko-

valtického areálu. 

     Dále se škola zapojila do Evropského projektu Šablony 2017 – 2019, v rámci něhož se vyučující 

školy snažili rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost žáků. V rámci tohoto projektu může na 

škole pracovat školní psycholog, který svými aktivitami pomáhá žákům poprat se se svými osobními 

problémy. 

 

Aerobik DDM Sluníčko – AT Tlumačov slavil v soutěžní sezóně 2017/2018 

opět velké úspěchy 
 

     Na začátku školního roku se přihlásilo do aerobiku 117 členů, kteří byli rozděleni do 5 

aerobikových skupin. Zde společně nacvičovali soutěžní choreografie. Přípravy jsou vždy velmi 

náročné. Nejdůležitější je nápad, od kterého se vše odvíjí, pak se připravuje a mixuje hudba, navrhují 

kostýmy a tvoří pomůcky pro danou sestavu. 



     Píle a dřina se vyplatila a byla oceněna na nejedněch závodech vysokými body od poroty.  

     Sestavu nejmladších nacvičilo 22 děvčat. Má název „Češi, to toho!“ Všechny tato sestava vtáhla a 

získala spoustu fanoušků. Děvčata vybojovala spoustu krásných umístění. 7 x 1. místo, 2x 2. místo, 

cenu TJ Jiskra Otrokovice a na posledních finálových závodech v Praze „Česko se hýbe“, získala další 

1. místo a stala se mistry ČR v této soutěži.  

     V mladší skupině cvičilo celkem 29 děvčat, která nacvičila sestavu s názvem „Santova dílna“. I tato 

sestava sklízela samá přední umístění. Je radost sledovat výrazy děvčat, jak si sestavu při cvičení 

užívají, jak je jich plná plocha a každý ví, kde má své místo. „Santova dílna“ získala 3 x 1. místo, 7 x 2. 

místo a na republikovém finále v Praze „Česko se hýbe“ 1. místo z 18 týmů a stala se taktéž mistry ČR 

v této soutěži ve své kategorii.  

     Ve střední skupině cvičilo 23 děvčat. Sestava nesla název „Torero Espaňol“. Už podle názvu je 

patrné téma sestavy, a to španělští toreadoři. V této skupině se vytvořila skvělá parta, která na sobě 

chce pracovat, zlepšovat se a pořádně si to vždy užít. Děvčata získala 5 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. 

místo a 1 x 4. místo. Na finále „Česko se hýbe“ v Praze, skončila na 4. místě ze 17 týmů z celé ČR.  

     Naše nejstarší skupina děvčat, kterých bylo 17, nacvičila sestavu „James Hunt a Niki Lauda  - 

Rivalové“. Byla radost sledovat jejich vystoupení na soutěžích, ze kterých divákům až mrazilo. I tato 

sestava se v tak velké konkurenci ostatních týmů vůbec neztratila a získávala taktéž přední umístění. 

2 x 1. místo, 3 x 2. místo, 2 x 3. místo a na republikovém finále „Česko se hýbe“ v Praze 1. místo a 

stala se mistry ČR. Navíc na mezinárodní přehlídce získala děvčata s touto sestavou Cenu sympatie.  

     Poslední skupinou AT Tlumačov je skupinka dospělých s názvem „Megaveloši“, kteří nacvičili 

sestavu „Vítejte na palubě“. I oni se zúčastnili několika soutěží a přehlídek. Získali 1 x 3. místo, 1 x 2. 

místo a navíc Cenu poroty. Je to skvělá parta, která si to pořádně užívá. Byl to skvělý soutěžní rok.  

     Děkujeme za podporu jak rodičům, kteří byli skvělí, tak sponzorům, kteří klub podporují. 

Samozřejmě velké poděkování patří trenérům za jejich trpělivost, odhodlání a skvělý přístup. Míši 

Daňkové – trenérka skupiny nejmladší, Nikči Filákové – trenérka skupiny mladší a střední a Haně 

Hlobilové – trenérka skupiny nejstarší.  

 

Tlumačovské pivní slavnosti 
 

     Poslední červencovou sobotu proběhly v naší obci už tradiční Pivní slavnosti s 2. ročníkem Setkání 

heligonkářů. 

     Letos pořadatelé nabízeli 32 druhů piv z 16 tuzemských pivovarů. Velké oblibě se těšilo pivo z 

nedalekého pivovaru Záhlinice, ale také z pivovaru Uherský Brod, Zlínský švec, Lobkowicz, Ježek, 

Klášter a dalších. 

     Pozvání na setkání heligonkářů přijalo 29 hudebníků. Posluchačům zahráli a zazpívali převážně 

národní písničky, které si mnozí zanotovali s nimi. Nechybělo ani společné vystoupení všech 

heligonkářů. Letos byla oceněna zvláštním dárkem nejmladší hráčka na heligonku Anežka z Náměšti 

nad Oslavou a také účastníci nejstarší. Tou byla paní Jarmila ze Vsetína a pan Jaroslav z Valašského 



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

Sazovic. 

     Po celý den bylo letní počasí. V jednu chvíli to sice vypadalo, že zmokneme, ale jak se u nás říká 

„Morava to nepustila“. K příjemnému posezení posloužily 3 velké pártystany, řada malých stanů 

nůžkových a několik velkých pivních slunečníků. 

     Dospělí během dne u dobrého piva a jídla poslouchali vystoupení heligonkářů, s večerem pak do 

pozdních hodin zaplnili parket při produkci hudební skupiny Kosovci. Mladší generace dováděla na 

skákacím hradu, povozila se na konících z Ranče Tlumačov, nebo se nechala namalovat 

karikaturistou. 

     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 točená zmrzlina od paní Kvapilové z Kvasic. Nechyběly velmi oblíbené 

soutěže pro děti i dospělé.  

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

návštěvníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na úspěšném pořádání letošních Tlumačovských 

pivních slavností. Organizátoři děkují všem sponzorům za finanční i věcné dary. Zvláště Zemskému 

hřebčinci za dárky pro heligonkáře. 

 

Festival pro čolka 
 

     V sobotu 28. července 2018 se v Kurovickém lomu u Tlumačova konal již 4. ročník Festivalu pro 

čolka. 

     Přes 700 návštěvníků si přijelo užít pohodový den, který byl jako stvořen pro aktivity rodin s dětmi. 

Akci zpestřily také přírodovědné exkurze pod vedením odborníka z Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně. Zoolog Dušan Trávníček zde od roku 2015 provádí výzkumy. Exkurze přilákala mnoho 

návštěvníků, kteří během poutavého výkladu mohli vidět přímo odchytnutého čolka velkého či 

vodomila černého – největšího vodního brouka na světě. 

     Návštěvníci mohli zároveň také přispět netradiční Tréninkové kavárně Slunečnice, která připravila 

výborné občerstvení. Pracovníci kavárny přivezli také řadu výrobků z přilehlé chráněné dílny, které 

bylo možné si na místě zakoupit. Děti si mohly za drobný poplatek namalovat keramický hrníček nebo 

třeba cedulku se jménem. 

     Své aktivity tu mělo i TYMY – středisko volného času z Holešova. Kromě malování na obličej si děti  

mohly vyzkoušet a zahrát řadu společenských, stolních či poznávacích her. 

     Pan David Hrubý zde měl na ukázku prosklený včelí úl, kde bylo možné pozorovat chování a práci 

včel. Ochotný včelař vyprávěl zajímavosti o životě a chovu tohoto velmi užitečného hmyzu. 

     Občerstvení doplnil i Záhlinický pivovar, který zde měl svůj stánek s výborným Záhlinickým pivem a 

točenou limonádou. 



     V den konání festivalu byla pro návštěvníky otevřená i Kurovická tvrz v Kurovicích, kde probíhaly 

po celý den komentované prohlídky. 

     Záměrem této akce je zachovat tuto přírodní památku pro všechny, kteří touží po poznání a chtějí 

se dozvědět něco o fauně i flóře a také o historii tohoto zajímavého místa.  

 

Počasí v červenci 
 

     Červenec začal spíš s jarními než s letními teplotami – ráno jen kolem 10°, přes den jen do 21°. Ale 

už od 4. července se předvedlo léto v plné síle. Ranní teploty 20°, denní teploty až do 32°, skoro 

pořád svítilo sluníčko a po dešti ani památky. Všude je velké sucho, v některých oblastech už dokonce 

zakazují používat vodu na zalévání. Konečně 18. července skoro celý den pršelo a bylo jen kolem 20°, 

ale jen jeden den, další dny zase letní počasí, ale naštěstí se občas objevila bouřka i s deštěm a 

dokonce vydatným. Konec měsíce už jen sluníčko a horko, 32°přes den a i v noci nad 20°C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Srpen 

 

Noční pohádkový park 
 

     Zakončením prázdnin pro děti byla opět akce Noční pohádkový park, který pro ně připravily 

pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov v pátek 31. srpna 2018. 

     U vstupu děti přivítala pirátka společně s kočičkou, a ty jim rozdaly kartičku se stanovišti. Každý si 

mohl vybrat přívěšek na krk buď s rybičkou, ježkem, slonem či kolečkem. Pak už se děti vydaly na 

cestu pohádkou. Na začátku je přivítali dva klauni a jako úkolem dostaly vybrat kostky podle barviček 

a přemístit je do koše. Ferda Mravenec společně s Beruškou pro ně měli nachystáno stavění komínu z 

kostek podle velikosti. Z dálky už mohly vidět další stanoviště s rodinou Simpsonových, kde musely 

skládat z rozstříhaných kartiček postavy ze seriálu. Vodník s Rusalkou chytali společně s dětmi rybičky 

na udici. O kousek dál čekala pro letošní rok děti novinka v podobě krásné Sněhurky se třemi 

trpaslíky. Děti měly za úkol koulet kolem stromu „jablíčko“. U Kohoutka a Slepičky děti přenášely zrní 

z místa na místo. Před strašidelným peklem je pozdravil sám pan Král se svou Královnou, kde děti 

skládaly pěnové puzzle. Konec pohádkové stezky patřil jako vždy pekelníkům. Děti házely kostky do 

pekelného chřtánu a kdo se netrefil, skončil v pytli a zůstal s čerty v pekle. U každého ze stanovišť děti 

dostaly za splněné úkoly sladkou odměnu. Na závěr odevzdaly u pirátky vyplněné kartičky s razítky a 

dostaly za statečnost sladkého Brumíka. 

     O občerstvení pro všechny se postarala paní Jana Skopalová. 

     Děkujeme chlapům z údržby a velké díky patří všem účastníkům, kteří pomáhají při této akci 

dobrovolně a ve svém volném čase. Bez nich by se tato akce neuskutečnila. Zvlášť dík patří chlapům 

do „pekla“, kteří mají s jeho přípravou nejvíc práce. Ale pánové, stojí to opravdu za to! 

     Nové kostýmy a doplňky byly zakoupeny z finančních prostředků, které se vybraly z Mikulášské 

pochůzky. 

 

Příměstské tábory pro děti 
 

     DDM Sluníčko upořádal pro děti v období letních prázdnin celkem 2 příměstské tábory. 

     První příměstský tábor s názvem „Hurá na palubu“ byl sportovně aerobikový. Tábora se zúčastnilo 

celkem 24 dětí, pro které byl připraven pestrý program plný her, soutěžení, výletů a samozřejmě i 

cvičení. 

     V pondělí, po přivítání, si děti vyrobily záchranný kruh důležitý pro připravovanou plavbu. Nacvičily 

si námořní tanečky a přes den je čekala spousta her a soutěží. V úterý děti vyrazily směr Otrokovice, 

kde měly domluvenou návštěvu v Experimentáriu na Štěrkovišti. Zajímavá prohlídka plná pokusů byla 



zakončena 3D promítáním v kině. Středa byla zaměřená na koupání na koupališti v Hulíně. Před 

otevřením všichni ještě navštívili workout hřiště, kde si zaposilovali před soutěžemi, které je čekaly 

v parku. Ve čtvrtek byl výlet do Kroměříže do Dětského světa, kde byla spousta atrakcí v podobě 

průlezek, trampolín, skluzavek a skákacích hradů. Po obědě se vydali do zrcadlového bludiště. Nikdo 

se tam neztratil, všichni ven cestu našli.  

     Poslední páteční den se děti připravovaly na závěrečné vystoupení a soutěže jednotlivců 

v aerobiku. Každý soutěžící obdržel perníkovou medaili a nejlepší v kategorii obdržel ještě medaili dle 

umístění. Na úplný závěr tábora následovalo vystoupení pro rodiče a celý námořní tým sklidil velký 

potlesk. Rozchod domů byl plný emocí a loučení. 

     V pořadí druhý příměstský tábor s názvem „Cesta do fantazie“ měl výtvarné zaměření. Zúčastnilo 

se ho celkem 20 dětí z Tlumačova a okolí. 

     Celý program byl připraven tak, aby byl plný nejen kreativního tvoření, ale i her, soutěží, výletů a 

zábavy. 

     První den po úvodních nezbytných formalitách patřil seznamovacím hrám a soutěžím. V úterý 

čekal děti první výlet a jelo se opět za tvořivými zážitky. Cestovalo se vlakem do Vizovic do Halovy 

pekárny, kde na ně čekala paní – mistr na výrobu vizovického pečiva. Ta se dětí ujala a naučila je, jak 

se z těsta připravují holubičky, labutě a podobně. Středu děti strávily v Tlumačově. Pro všechny byl 

připraven den v indiánském stylu. Děti se učily s pomocí výtvarnice z Otrokovic vyrobit lapače snů ve 

tvaru soviček, bojové čelenky nebo si malovaly na obličej. Čtvrtek prožily děti ve Zlíně na interaktivní 

výstavě Orbis Pictus Play na zámku. Na poslední táborový den byla pro děti připravena návštěva 

arény a vyzkoušely si „Laser – game“ ve Zlíně. Počáteční obavy mladších dětí se hned po vpuštění do 

arény rozplynuly a hru si pořádně užily. 

     Po týdnu rozptýlení už na děti čeká jen nástup do školy a nový školní rok.     

 

Na nových sportovištích obce to v létě „žilo“ 
 

     Kdo měl zájem, chuť a sportovního ducha si zde mohl zahrát tenis nebo plážový volejbal. Protože 

letošní vyhřáté a sluncem naplněné léto vytvořilo pro tyto sporty ideální podmínky, zaplnila se 

především v odpoledních a podvečerních hodinách hřiště početnými skupinami rekreačních 

sportovkyň a sportovců různého věku, kteří zde pravidelně zdokonalovali své herní dovednosti 

v uvedených sportech. 

     Aby se pravidelnému sportování přidal i punc soutěživosti, uskutečnily se zde pro zájemce a 

amatérské hráče propagační turnaje v tenise v červnu 2018 a v měsíci srpnu na tenisovou akci 

úspěšně navázaly dva zatím ryze amatérské, ale o to více soutěživé a prestižní turnaje v plážovém 

volejbalu. 

     Doufáme, že zájem o sportování ve volném čase v budoucích sezónách neopadne, že sportoviště 

budou i nadále hojně využívána a že sem najde cestu i spousta těch, kteří dosud váhali. 

 



Počasí v srpnu 
 

     Letní počasí s vysokými denními i nočními teplotami pokračovalo dál od začátku srpna, noční 

teploty dosahovaly i 23°, bylo několik tropických dnů za sebou. Teprve od 12. srpna se ranní teploty 

snížily na 15 – 18°, ale přes den zůstaly kolem 30°. Od 19 srpna znovu tropické dny s 

denními teplotami až 34°. 25. srpna přišel konečně dlouho očekávaný déšť a pršelo celou noc a 26. 

srpna přes den zataženo a teplota jen 18°. 27. srpna ráno jen 7°, ale až do konce měsíce denní teploty 

příjemných 25°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Září 

 

Nová posilovna na ulici Sportovní 
 

     V letech 2016 a 2017 byla realizována na ulici Sportovní tři sportoviště pro možné pohybové 

aktivity všech občanů Tlumačova a blízkého okolí. 

     Jednalo se o multifunkční hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, nohejbal, volejbal, tenis a 

další sporty, které je doplněno umělým osvětlením pro jeho využití ve večerních hodinách a dále o 

hřiště na plážový volejbal a tenisový kurt, které vyrostly v blízkosti hřiště multifunkčního. I v rozpočtu 

obce na letošní rok byla na základě požadavku občanů prostřednictvím zastupitelů vyčleněna částka 

na vybudování předem určeného sportoviště na veřejném místě. Jednalo se konkrétně o 

workoutového hřiště neboli hřiště pro venkovní cvičení s vlastní váhou těla, které rozvíjí sílu a 

vytrvalost. 

     Na základě doporučení Komise školské, mládeže a sportu byla pro smysluplné umístění takového 

hřiště navržena lokalita na ul. Sportovní, kde již jsou výše uvedená sportoviště lokalizována tak, aby 

se víceúčelový sportovní areál na ul. Sportovní dále rozvíjel a byla zde možnost v rámci jednoho 

areálu využít případně i více sportovišť. 

     Celá workoutová sestava s označením „SMALL PRO“ včetně dopadové plochy byla od zajištění 

souhlasu se stavbou stavebním úřadem, přes výběr zhotovitele, podpis smlouvy o dílo, realizaci díla 

až po její dokončení a předání, které proběhlo dne 29.8.2018, vybudována za částku ve výši 

304.847,40 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Ostrava. 

     Od 1.září 2018 bylo celé multifunkční sportoviště otevřeno tlumačovské veřejnosti. Ceník a 

provozní řád je zveřejněn na stránkách obce Tlumačov a je také vyvěšen u vstupu na sportoviště. 

     Věříme, že workoutové hřiště bude plně sloužit jen svému účelu a že zde nebude vysedávat parta 

ještě školou povinných dětí a kouřit nebo horším případě vybavení hřiště poškozovat. 

 

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná 
 

     V pátek 7. září 2018 se v Hulíně konal 9. ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Dříve 

narození občané Tlumačova, Kvasic, Hulína a Chropyně se mezi sebou utkali ve sportu, dovednostech 

i vědomostech. 

     Osm přihlášených družstev čekalo stejné množství disciplín. „O sportovní výkony příliš nejde. 

Hlavní je, aby se všichni dobře bavili a vše si maximálně užili. Každý rok přicházíme s jinými úkoly. 

Letos například jsme shazovali kuželky, navlékali korálky, trefovali se balónky do kelímků nebo 



absolvovali slalom dvojic s míčem. Měli jsme pro seniory také připravené vědomostní kvízy,“ uvedla 

za organizátory předsedkyně Mikroregionu Jižní Haná paní Božena Hrabalová. 

     Zahájení se odehrálo na hulínském náměstí, kde byli přítomni nejen soutěžící, ale i jejich 

podporovatelé či náhodní návštěvníci a hosté. Mezi nimi nechyběl starosta Hulína Mgr. Roman Hoza, 

starostka Chropyně Ing. Věra Sigmundová, starosta Kvasic Lubomír Musil a starosta Tlumačova Petr 

Horka. 

     Po zahájení her se všichni v průvodu, za doprovodu dechové hudby Hulíňané a mažoretek, 

přemístili do Městského kulturního střediska. Tam už začalo to opravdové soutěžní klání. 

Někteří senioři berou soutěžení vážně, svým soupeřům nedají žádnou šanci. Jiní se přišli hlavně 

pobavit, disciplíny zvládají bez stresu a v pohodě. Naši „borci“ se umístili na krásném 4. a 5. místě. 

Děkujeme za skvělou reprezentaci obce Tlumačov.  

     Stejně jako v předchozích ročnících her nechyběla kulturní vystoupení seniorů z jednotlivých obcí a 

měst. Naše ženy se představily ukázkou z baletu Labutí jezero. Pak už následovala volná zábava na 

diskotéce pro starší a pokročilé.  

 

Výsledková listina: 

 

1. Hulín 2 51 bodů 

2. Hulín 1 50 bodů 

3. Kvasice 1 45 bodů 

4. Tlumačov 1 35 bodů 

5. Tlumačov 2 32 bodů 

6. Chropyně  2 30 bodů 

7. Chropyně 1 29 bodů 

8. Kvasice 2 28 bodů 

 

Dožínky Zlínského kraje 
 

     Letošní „osmičkový rok“ přinesl i dožínkám krásné datum: 18.8.2018. 

     Všem účastníkům se zdála i letošní atmosféra slavnostnější než jindy. Na seřadišti byla slyšet různá 

moravská nářečí a muzika. Hanáci s dechovkou Hulíňané, Valášci se zpěvem a lidovou muzikou, 

barevné Slovácko v krásných krojích s temperamentním tancem i zpěvem, slovenští hosté ze Sliače 

s písničkami a tanci svého kraje. 

     Průvod procházel městem za veselého zdravení s diváky a známými. Nejvíc bylo v průvodu Hanáků, 

většina z okolí Kroměříže. Naše tlumačovská družina měla 23 krojovaných účastníků. Mimo tradičních 

členů historického spolku šli společně s námi i mladí rodiče se svými dětmi nebo babičky s vnoučaty. 

Všichni v nažehlených krojích, děvčata měla v rukou uvité kytičky z klasů letošního obilí. Ve 13 hodin 

proběhla v kostele sv. Mořice děkovná mše svatá za letošní úrodu. Zástupci regionů Valašska, 

Slovácka a Hané nesli dary svého kraje – obřadní pečivo, ovoce, hrozny, víno, pivo, mléko a med. Vše 

se kladlo k oltáři. 



     Do odjezdu ještě zbývalo dost času, tak nastala doba na sledování folklorních pořadů na náměstí a 

na ochutnávku regionálních potravin. Přestože bylo velmi horko, všichni, ač unaveni, byli spokojení, 

že opět mohli reprezentovat náš Tlumačov na takové krásné akci, jako jsou Dožínky. 

      Poděkování patří obecnímu úřadu za finanční pomoc na dopravu a samozřejmě také všem 

účastníkům. 

 

Budova č. 65 se otevřela veřejnosti 
 

     V sobotu 22. září 2018 byla slavnostně otevřena budova č.p.65 na náměstí Komenského. 

Symbolická páska byla přestřižena za přítomnosti občanů naší obce a také hostů z Tlumačova na 

Domažlicku a Ďanové na Slovensku. 

     Počasí už sice nebylo letní, nicméně nás všechny potěšila hojná účast občanů na této akci. Jsme 

rádi, že si tlumačáci nenechali ujít možnost prohlédnout si novou budovu zevnitř a na vlastní oči se 

přesvědčit o práci, která zde byla odvedena. Řada z nás si již vyzkoušela některou z nabízených 

ukázkových hodin cvičení nebo navštívila výstavu „Sto let zpátky v čase“ připravenou našimi 

pracovnicemi v budově KIS. 

 

     „Oprava objektu č.p.65 na náměstí Komenského“ byla předána obci k 30.4.2018. Po tomto předání 

následovaly činnosti, které vedly k zajištění provozu nově rekonstruované budovy tak, aby bylo 

možné využívat její prostory k účelům, pro které byly navrženy. Jednalo se o vybavení místností pro 

různá cvičení (jóga, tai-či, zumba,…), školení, kroužek železničních modelářů, o vybavení atria, šatny, 

technické místnosti, sociálního zařízení a zejména o vybavení místnosti pro interiérové dětské hřiště. 

Vše se podařilo a budova č.p.65 bude od 1. října letošního roku sloužit občanům a široké veřejnosti. 

Počínaje 1.10. začnou v prostorách budovy probíhat kurzy, do nichž bylo možné se během měsíce září 

přihlásit. Některé z nich jsou již zcela naplněny, v některých jsou ještě nějaká místa volná.  

 

     Pravděpodobně největším lákadlem pro děti a jejich rodiče bude interiérové hřiště, které je v 

budově umístěno. Svědčil o tom velký zájem již při slavnostním otevření. Dětská herna se nachází 

v jedné z místností zrekonstruované budovy. Na hřiště mají povolen vstup děti do věku 12 let a menší 

než 150 cm v doprovodu dospělé osoby, která nese za děti zodpovědnost. 

 

     Budova č. p. 65 si prošla svým nelehkým vývojem. Z historie budovy se můžeme dozvědět, že v 

minulosti sloužila jako radnice, hospoda, šatlava, škola, mateřská školka nebo družina. Sídlila v ní 

pobočka spořitelny a svoji služebnu zde měla také obecní nebo státní policie. Prošla si i obdobím, kdy 

nebylo jasno o jejím osudu, pomalu chátrala a její stav začal volat po opravě. Díky schválení částky 

8.751.090 Kč z rozpočtu obce zde dnes stojí rekonstruovaná budova, připravená plnit svou novou 

funkci občanům Tlumačova a být svým způsobem i ozdobou středu náměstí Komenského. 

     Závěrečnou tečkou na zakončení slavnostního otevření budovy bylo divadelní představení žáků 8. 

ročníku naší školy.      



     V rámci výuky literatury a především ve svém volném čase secvičili osmáci dramatizaci známé 

Shakespearovy hry Romeo a Julie a rozhodli se s ní vystoupit právě dnes. Jejich výkon vzbudil velký 

úspěch. 

     Přejme si, ať nám tato nová budova slouží co nejdéle. 

 

Oprava kříže na místním hřbitově 
 

     V průběhu měsíců srpna a září 2018 byla realizována oprava pískovcového kříže na hřbitově, který 

je ve vlastnictví obce Tlumačov. Oprava proběhla formou restaurátorského zásahu, který byl 

proveden odbornou restaurátorkou s licencí Ministerstva kultury ČR paní Pavlou Hradilovou ze Zlína. 

     V rámci restauračních prací byly z povrchu pískovce odstraněny prach a nečistoty, zejména pak 

mechy, provedena injektáž a vytmelení drobných prasklin v povrchu pískovce, stažení prasklého kříže 

nerezovými sponami, biosanace povrchu pískovce pro zamezení růstu mikroflóry, dotmelení 

poškozených částí kamene probarveným minerálním tmelem, barevné sjednocení originálu a 

doplňků, hydrofilní konsolidace povrchu a oprava barevného zvýraznění písma na čelní straně 

podstavce a na bláně nad tělem Krista. 

     Na závěr celé akce byla vypracována restaurátorská zpráva a dílo bylo předáno zástupcům obce.  

Oprava předmětné sakrální stavby byla plně hrazena z finančních prostředků rozpočtu obce na rok 

2018 s tím, že celkové náklady za provedené práce činily částku ve výši 87.000,- Kč. 

 

Sbírkové dny pro Světlušku 
 

A co to Světluška vlastně je? 

     Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré 

vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. 

     Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které 

nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez 

pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  

     Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony 

dárců.  

     I letos měli žáci, učitelé, zaměstnanci, ale i rodiče žáků v týdnu od 10. do 14. 9. 2018 možnost 

přispět libovolnou částkou na dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu s názvem 

Světluška. 

     Zájemci mohli přispět jakoukoliv částkou a zakoupit si tak upomínkové předměty s logem 

projektu.  



     V nabídce byly kovové píšťalky za 30 Kč, gumový náramek za 50 Kč, plastová tykadla za 70 Kč. Za 

drobný příspěvek alespoň 15 Kč byla dárci věnována placka s logem.  

     Sbírka byla zcela dobrovolná a mohl do ní přispět kdokoliv. 

     Sbírka se uskutečnila pod patronací otrokovických turistických oddílů. Vybrané částky z Otrokovic a 

Tlumačova se následně sčítaly a odesílaly společně. 

     Zájem o sbírku byl ve škole opravdu velký. Velké poděkování patří všem, kteří si zakoupili nějaký 

upomínkový předmět a přispěli tak na dobrou věc. Vybraná  částka nakonec činila 4 020 Kč, což je 

výborný výsledek! 

     Celkový výtěžek z týdenní sbírky včetně otrokovických kasiček činil 20 507 Kč.  

 

2. ročník zvěřinových hodů 
 

     23. září 2018 proběhl na Klubu obce Zábraní již druhý ročník Zvěřinových hodů, které pořádal 

Myslivecký spolek Hék Tlumačov. 

     Všechny nás mile překvapil opravdu velký zájem o tuto akci. Po loňských zkušenostech byl počet 

porcí navýšen o jednu třetinu, přesto byl zájem o zvěřinové speciality mnohem větší.  

     Podávala se kančí kýta s červeným zelím a bramborovým knedlíkem, srnčí guláš s knedlíkem nebo 

ražniči ze 3 druhů zvěřiny s bramborem. K tomu se čepovalo výborné pivo, návštěvníci si mohli dále 

zakoupit nealko nápoje, kafe a podobně. Pro děti byl připraven doprovodný program a velký úspěch 

měla také vzduchovková střelnice. 

     Poděkování patří nejen pořadatelům, ale také sponzorům – tlumačovským podnikatelům, firmám 

a jednotlivcům, kteří přispěli věcnými dary do bohaté tomboly. 

      

Počasí v září 
 

     Prvních pár dnů v září sice ještě teplo (až 23°), ale skoro každý den dešťové přeháňky. Od 5. září se 

vrátilo letní počasí, sluníčko a teploty až 29° až do poloviny měsíce. 15. září ráno jen 8°a ranní mlha, 

ale přes den zase hezky a až do 21. září slunečno s denními teplotami až do 28°.Následujících pár dnů 

denní teploty jen do 18°, ranní mlhy, občas dešťová přeháňka. 26. září ráno -1° a až do konce měsíce 

už celkem chladno, jen do 15°a polojasno. 

 

 

 

 



Říjen 

 

Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 
 

     Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly v Tlumačově volby do Zastupitelstva obce Tlumačov a do 

Senátu Parlamentu ČR. Volební účast v obci Tlumačov ve volbách do zastupitelstva byla 41.59% a do 

Senátu PČR 38.02%. Ve druhém kole senátních voleb se ve dnech 12. a 13. října 2018 utkali kandidáti 

Libor Lukáš s Patrikem Kunčarem. V Tlumačově zvítězil stejně jako v celém volebním obvodu č. 80 Zlín 

pan Patrik Kunčar. 

 
Složení Zastupitelstva pro rok 2018 – 2022 
 
Seznam zastupitelů  Volební strana          Pref. hlasy 
 
Petr Horka   Pro Tlumačov – SNK   499 
Mgr. Lenka Odložilíková Pro Tlumačov – SNK   425 
Hana Janoštíková  Pro Tlumačov – SNK   407 
Ing. Štefan Hrtús  Pro Tlumačov – SNK   398 
Stanislav Jeřábek  Pro Tlumačov – SNK   317 
Marek Vlček   Pro Tlumačov – SNK   300 
Edita Karlíková   Pro Tlumačov – SNK   296 
Mgr. Rajmund Huráň  Prosperita 2018 – SNK   274 
Blanka Konečná  Prosperita 2018 – SNK   232 
Ing. Jaroslav Ševela  Soukromníci a nezáv. pro Tlumačov 219 
Alena Hozová   Prosperita 2018 – SNK   206 
Ing. Rostislav Talaš  KDU-ČSL    174 
Ing. Libor Hubík   Soukromníci a nezáv. pro Tlumačov 161 
Ing. Antonín Jonášek  KDU-ČSL    159 
David Hrubý   ČSSD     106 

 

Zlínští jízdní policisté se přestěhovali do Tlumačova 

 

     Oddělení služební hipologie Zlín zahájilo 1. října 2018 oficiálně svou činnost v Zemském hřebčinci 

v Tlumačově. Získalo tam kvalitnější zázemí pro jezdce i zvířata. 

     V Pozlovicích na Zlínsku byli jízdní policisté v provizoriu. Hlavním důvodem přesunu byly tedy 

nevyhovující podmínky pro koně i jezdce.  

     Zemský hřebčinec v Tlumačově policistům tedy vyšel vstříc. Nyní mají k dispozici lepší stáje pro 

koně, zázemí pro policisty i výcvikový areál. Tady koně s jezdci cvičí skoky, překonávání překážek 

nebo reakce na střelbu či kouř z dýmovnice. Tlumačov disponuje velkou jezdeckou krytou halou, má 

dvě velká kolbiště venkovní a pro výcvik je zde dostatek prostoru. 



     Oddělení má zatím 7 služebních koní. Brzy dostanou osmého, který chybí do plného počtu 

potřebného pro hlídkování. Z těchto osmi koní tak policisté sestavují 4 hlídky. 

     Zajímavostí je, že v České republice mají jízdní policisty pouze ve Zlínském a Jihomoravském kraji a 

v Praze. 

     Na Zlínsku policisté na koních uskutečňují běžnou denní hlídkovou činnost především 

v nedostupném terénu, jako jsou například chatové oblasti, účastní se nejrůznějších pátracích akcí a 

dále samozřejmě při zajištění fotbalových zápasů a demonstrací. Jízdní policisté často také vystupují 

na jezdeckých dnech. 

 

Fitness cvičební stroje na ulici Sportovní 

 

     K dnes již zrealizovanému a plně využívanému workoutovému hřišti na ul. Sportovní byly dne 

9.10.2018 v jeho blízkosti instalovány 4 kusy fitness cvičebních strojů. Jedná se o plánované rozšíření 

možností sportovních aktivit v rámci sportovního areálu obce. Mechanické posilovací stroje, které 

slouží k posílení a rozvoji svalstva, jsou určeny pro osoby ve věku od 14-ti let a starší.  

    Dodávku a montáž fitness strojů provedla společnost Kovo-art Poděbrady s.r.o. za celkovou cenu 

110 tis. Kč. 

     Vzhledem k požadavkům na umístění cvičebních strojů i v dalších částech obce, například u 

dětského hřiště v ul. U Trojice, bude do rozpočtu pro rok 2019 rezervována částka na jejich pořízení. 

Předpokládá se opět nákup 4 kusů fitness strojů odlišných od již instalovaných tak, aby sportovně 

založení občané mohli posilovat své zdraví i možnými přesuny mezi sportovišti pěšky, během nebo na 

kole.  

 

Návštěva dětí z mateřské školy v moštárně 
 

     Léto se zvolna přehouplo do podzimu, sluníčko sice sem tam svítí, ale už tolik nepálí jako v létě a 

děti z mateřské školy si alespoň trošku užívají babího léta. Spolu s nastupujícím podzimem, kdy 

sklízíme plody podzimu ze stromů na našich zahrádkách, se zase po roce učitelky s dětmi vypravily do 

tlumačovské moštárny. 

     Díky ochotě paní Novákové a paní Masařové mohli všichni opět shlédnout celý výrobní postup 

moštování jablíček, na jehož závěru čekalo děti sladké pohlazení v podobě nápoje plného vitamínů. 

Děti se zaujetím sledovaly, jak takový výrobní proces probíhá, pozorně poslouchaly zajímavé povídání 

paní Novákové a Masařové a s netrpělivostí čekaly na ten poslední krok, když se připravené láhve 

začaly plnit zlatavým, voňavým nápojem. A že všem chutnalo! Spolu se spoustou zážitků si děti 

odnášely i několik lahví moštu, na kterém si všichni pochutnali. 

 



Oslava sto let československého státu 
 

     V neděli, 28. října 2018, proběhla v naší obci, stejne jako všude jinde, oslava 100. výročí vzniku 

samostatného Československa. 

     Oslava byla zahájena v 15,30 hodin slavnostní koncertem žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského 

Kroměříž v sále Kulturního a informačního střediska.  

     Starosta obce všechny přítomné pozdravil a předal slovo Mgr. Michaele Samohýlové, učitelce ZŠ 

Tlumačov. Ta všechny seznámila s průběhem vzniku společného státu Čechů a Slováků. V průběhu 

koncertu byla udělena Čestná občanství a Ceny obce Tlumačov . 

     V 17,30 hodin, po ukončení koncertu, vyšel od kulturního střediska početný lampionový průvod. 

Téměř hodinu se vinuly pestrobarevné lampióny dětí ulicemi Tlumačova, se zakončením u sochy 

našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. 

     Zde se konal závěrečný program oslav. Pietní setkání občanů zahájila Klára Šáchová skladbou pro 

flétnu. Poté zazněla československá hymna v pěveckém provedení Kristýny Odložilové.  

     Starosta obce, pan Petr Horka, ve svém projevu vzpomněl nejen výročí vážící se k 28. říjnu, ale 

také významné osmičky, které tvoří důležité milníky v historii naší země. Společně pak s 

místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm položili věnec k soše T. G. Masaryka. Čestnou stráž u 

sochy drželi členové SDH Tlumačov, dospělí a děti v tlumačovském hanáckém kroji. Dále zazněla 

oblíbená Masarykova písnička „Ach synku, synku“ v podání učitelky ZUŠ Otrokovice Jany Lukášové a 

její studentky. Žačky ZŠ Tlumačov zase přednesly básničky k výročí. Program ukončila hrou na flétnu 

opět Klára Šáchová skladbou od Antonína Dvořáka. 

     Krásnou tečku za slavnostním dnem udělal velkolepý ohňostroj. 

     Děkujeme všem, kteří se oslav, i přes nepřízeň počasí, zúčastnili. Poděkování patří také 

pracovníkům obecní údržby, SDH Tlumačov a všem účinkujícím a dobrovolníkům. 

 

     Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka vydalo při příležitosti stoletých oslav našeho státu pamětní 

medaili. Medaile byla udělena, za dlouhodobou práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Tlumačově, 

těmto členům: Š. Hrtús, J. Zlatuška, M. Malár, V. Machovský, Z. Minařík, J. Šnajdr, M. Šnajdr, V. 

Šnajdr, O. Šnajdr st., O. Šnajdr ml., R. Šnajdar, M. Šedo st., R. Šedo, M. Žák, M. Hlaváč, J. Adaszewski , 

Z. Virová, K. Jánská a Z. Jonášková. 

 

     Nutno podotknout, že jsme si v naší obci již od poloviny září připomínali stoletou historii naší 

země, a to retro výstavou s názvem „Sto let zpátky v čase“. Výstava měla velký úspěch, navštívili ji 

nejen občané Tlumačova, ale i blízkého okolí. 

 

Slavnostní odpoledne s předáváním ocenění občanům Tlumačova 
 



     V neděli 28.10.2018 proběhlo v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov při příležitosti 

oslav 100. výročí vzniku Československa slavnostní odpoledne, na kterém byla předána ocenění 

občanům Tlumačova v podobě Ceny obce Tlumačov a udělení čestného občanství. Ocenění byla 

předávána starostou obce panem Petrem Horkou, místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm a 

tajemníkem Ing. Janem Rýdlem. 

     Zastupitelstvo obce Tlumačov na základě návrhů, které byly podány k projednání, rozhodlo na 

svém zasedání dne 5. 9. 2018 o udělení nejvyššího ocenění v podobě čestného občanství panu Josefu 

Klose a panu Zdeňku Ředinovi.  

 

     Pan Josef Klose navrhl a realizoval důležité atributy obce - znak obce a prapor obce Tlumačov, 

včetně barevného řešení a schválení heraldickou komisí Parlamentu ČR. Byl tvůrcem znaku obecní 

policie, pamětních tlumačovských denárů, uvítacích tabulí a mnoha dalších návrhů. Podílel se na 

změně vzhledu staré školy z roku 1911, hasičské zbrojnice a budovy KIS. Do historie obce se zapsalo 

náměstíčko vedle budovy Obecního úřadu, jehož finální podoba je dílem pana Josefa Klose. Zpracoval 

také kapitolu o historii obce Tlumačov.  

 

     Pan Zdeněk Ředina byl oceněn za jeho aktivní život ve prospěch spoluobčanů v naší obci, za 

celoživotní aktivní činnost v organizacích a spolcích v obci Tlumačov a zvláště pak za obětavou práci v 

místní organizaci českého zahrádkářského svazu, kterého je stále i přes svůj pokročilý věk (100 let) 

aktivním členem. 

 

     Během slavnostního odpoledne byla předávána rovněž Cena obce Tlumačov, kterou obdržel pan 

Josef Oharek. Panu Josefu Oharkovi, jako členovi místního svazu chovatelů poštovních holubů, bylo 

ocenění uděleno za dlouholetou poctivou činnost v chovu poštovních holubů a zejména za vynikající 

reprezentaci obce Tlumačov v oblasti chovatelství. 

 

     Cenu obce Tlumačov obdržely také členky hudebně dramatické skupiny s názvem Návraty. 

Jmenovitě paní Irena Janišová, Hana Janoštíková, Zdena Gazdová a Mgr. Marie Pečeňová. Ocenění 

jim bylo uděleno zejména za dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci a výbornou reprezentaci obce 

na kulturních a společenských akcích nejen v Tlumačově, ale i v blízkém okolí. Oceněné dámy jsou 

navíc po dlouhá desetiletí neodmyslitelným uměleckým doprovodem při vítání občánků a při 

svatebních obřadech na obecním úřadě. 

 

Staleté kořeny 

 
     Do oslav významného historického výročí – 100 let vzniku Československa se zapojila i Základní 

škola Tlumačov, a to formou různých celoškolních projektů pro žáky 1. i 2. stupně. Vedení školy i 

učitelé vnímají tyto aktivity jako příležitost posílit výchovu k občanství, připomenout si pojmy 

vlastenectví, osobní hrdost a společenskou aktivitu. 

     V rámci školního projektu „Staleté kořeny“ dostali  naši žáci příležitost navštívit  poutavou výstavu 

v Kulturním a informačním středisku v Tlumačově pod názvem „Sto let zpátky v čase“. Zhlédli ji 



s velkým nadšením, obdivem a pozorností, neboť jim umožnila proniknout do různých oblastí života 

občanů, seznámit se s historií obce a načerpat tak inspiraci k dalším celoškolním aktivitám. A čím 

výstava oslovila naše děti nejvíce? 

     Především expozice zaměřená na školství r. 1918, jež prezentovala předměty, které se tehdy 

vyučovaly, školní budovy, v nichž se učilo nejen česky, slovensky, německy, ale i dalšími jazyky 

menšin. Nejvíce debatující skupinku jsme mohli najít u vystavených vysvědčení, která jako by přímo 

vybízela děti k tomu, aby hledaly rozdíly mezi tehdejším a dnešním hodnocením. 

     Naše obec a život lidí v domácnostech před 100 lety byla další částí výstavy. O tom, jak se žilo na 

přelomu 19. a 20. století nejen zde v Tlumačově a okolí, se mohly děti přesvědčit z ukázek 

historických budov  místních  obyvatel, ale i z korespondence, která byla nepostradatelnou součástí 

každodenního života.  

     Obdiv vzbuzovaly i jednoduché dobové hračky, stavebnice, panenky. Ačkoli nebyly vyvedeny 

k dokonalosti, na kterou jsou dnešní děti zvyklé, přesto si řada z nás, zvláště těch dříve narozených, 

s úsměvem a nostalgií připomněla své dětství. 

     Poslední část expozice patřila informacím o penězích a cenách zboží. Děti se mimo jiné dozvěděly, 

jaké peníze se na našem území používaly za 1. světové války a těsně po vzniku samostatné republiky. 

Prohlédnout si mohly nejen obrázky dobových mincí a bankovek, ale i další dokumenty z oboru 

financí. 

 

Nové obsazení tlumačovské radnice pro rok 2018 – 2022 
 

     Ve středu 31. 10. 2018 se v budově Kulturního a informačního střediska Tlumačov konalo 

ustavující zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, na kterém bylo zvoleno vedení obce pro volební 

období 2018 až 2022. 

Starosta  Petr Horka 
Místostarosta  Mgr. Rajmund Huráň 
Členové rady  Petr Horka, Mgr. Rajmund Huráň, ing. Štefan Hrtús, Mgr. Lenka Odložilíková 
   Blanka Konečná 
 
Předsedkyni finančního výboru bude vykonávat paní Edita Karlíková a kontrolní výbor povede paní 

Alena Hozová. 

 

Děti z mateřské školy jezdí za zdravím do solné jeskyně 
 

     S nástupem podzimu a očekávaných virόz a nachlazení, které nás všechny v toto ročním období 

určitě potkají, jsme se v mateřské škole rozhodli, že budou pokračovat jako každý rok ve výjezdech do 

solné jeskyně do nedalekých Otrokovic. Společně se skupinou 10 dětí ve středu 3.10.2018 zahájili 

sérii výjezdů za zdravím. 



     Solná jeskyně je plná soli a solných kamenů, bublajících vodních pramínků, které způsobují, že se 

sůl vypařuje a tyto výpary potom děti při hře vdechují.  Jejich imunita by se měla zvýšit a měly by být 

odolnější proti virovým nákazám a nemocem. Proto se výjezdy několikrát po sobě opakují, aby byl 

inhalační účinek co největší. V době pobytu dětí v jeskyni probíhají volné hry, děti se mohou svézt na 

malé skluzavce nebo v klidu odpočívat v polohovacích křeslech a relaxovat při uklidňující hudbě. 

      Výjezdy do solné jeskyně budou probíhat od začátku října až do února, než se prostřídají všechny 

děti z MŠ ve třech po sobě jdoucích turnusech.  

 

Počasí v říjnu 
 

     Říjen začal podzimním počasím, oblačno a ranní teploty do 6°, přes den kolem 16°. Od 6. října se 

denní teploty ale znovu zvýšily až na 23°a k tomu svítí sluníčko, nádherné skoro letní počasí, ale státe 

bez deště. Sucho trápí celou republiku.  

     Od 20. října se už podzim ohlásil v plné síle. Ranní teploty jed do 5°, denní max. 11°, oblačno a 

k tomu se přidal občas i déšť nebo spíš jen drobné mrholení.  28. října konečně trochu víc popršelo 

(na horách napadlo až 25 cm sněhu), ale říjen se rozloučil krásným slunečným počasím s teplotou 20°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listopad 

 

Soutěž v aerobiku 
 

     V sobotu 3. listopadu 2018 se konal 6. ročník soutěže v aerobiku jednotlivců v Tlumačově. I letos 

přijelo na soutěž kolem 250 cvičících z celé Moravy. Tlumačovské kolo je jedním ze základních kol 

soutěže Aerobic Tour, která je rozdělena do několika věkových kategorií. Na všechny soutěžící 

dohlížela pětičlenná porota, která hodnotila několik kriterií, jako je technika, přesnost cviku, nasazení 

a výraz. Přítomní diváci vytvářeli skvělou atmosféru, což vyburcovalo cvičící ke skvělým výkonům. 

Porota vše pilně sledovala a neměla vůbec jednoduché rozhodování. Vybrala vždy ze základního kola 

daný počet soutěžících postupujících do finále, kde byla sestava ještě o něco náročnější než 

v základním kole. Z finálového kola bylo pak vybráno v každé kategorii 6 nejlepších. 

     Všichni soutěžící si odváželi krásné dárečky od sponzorů a partnerů akce. Nejlepší soutěžící si navíc 

odváželi i medaile za umístění. 

     Velké poděkování patří Obci Tlumačov za finanční podporu této akce. Poděkování patří taktéž 

Městu Otrokovice, Zahradnictví Talaš, firmě Enii-nails, Golden Appel Cinema, firmě Noventis, 

restauraci Schodky Tlumačov a dalším za krásné dárečky, dále všem pomocníkům, kteří se podíleli na 

přípravě a realizaci akce a také místním dobrovolným hasičům za spolupráci.   

 

Kambodža, Laos a Thajsko 
 

     Dne 5. listopadu v 17 hod se uskutečnila v KIS Tlumačov cestovatelská přednáška Jiřího Máry na 

téma "Kambodža, Laos a Thajsko". 

     Cestovatelé Alena a Jirka Márovi putovali 40 dní po Indočíně. V pestré projekci představili 

návštěvníkům přednášky nádherné barevné chrámy, exotickou přírodu i život obyčejných lidí. 

Dozvěděli jsme se, jaké má člověk pocity při jízdě na slonovi nebo když vám na hlavu skočí opice. 

Překvapilo nás unikátní tržiště na kolejích nebo vodních kanálech. Zjistili jsme, co všechno se dá 

vyrobit z krokodýla, jak chutnají pečení pavouci nebo k čemu slouží pálenka z jedovatého hada. 

Poznali jsme život dlouhokrkých žen a překvapila nás povinnost mužů zaplatit rodičům za budoucí 

manželku. Při líčení historek z putování Indočínou jsme se poučili i pobavili. 

 

Martinské hody 
 



     Oslava Martinských hodů už patří neodmyslitelně k naší obci. V neděli 11. listopadu, přesně na 

svátek sv. Martina, jsme se sešli na přátelském setkání na náměstíčku a v sobotu 17. listopadu 2018 

byla degustace svatomartinských vín. 

     V neděli 11.11. se konala v kostele sv. Martina slavnostní mše, na kterou zavítala vzácná návštěva: 

pan Antonín Hráček, ředitel pastoračního domu Velehrad. Dům se nachází v Itálii v krásném horském 

údolí v obci St. Martin/Gsies v nadmořské výšce 1310 m. n. m. nedaleko od Welsbergu. Po mši jsme 

na náměstíčku přivítali studenty z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Jsme rádi, že k nám zase 

zavítali společně s Martinem na bílém koni. Sice to neznamenalo, že sněžilo, ale opravdu přijel.  

     V sobotu 17. 11. bohužel, přišlo, bohužel jen 37 návštěvníků „koštovat“ mladá svatomartinská 

vína. K tomu hrála k poslechu i tanci cimbálová muzika Dubina a kdo měl chuť a hlad, mohl si 

pochutnat na huse se zelím a knedlíkem. 

 

Obec Tlumačov podpořila v roce 2018 činnost Linky bezpečí 
 

     Obec Tlumačov podpořila v roce 2018 činnost Linky bezpečí, z.s. a jako reakce na tuto podporu byl 

na Obec Tlumačov doručen děkovný dopis. 

     Podpora Linky bezpečí formou finančního daru ve výši 3 000,- Kč, z.s. byla schválena usnesením 

Rady obce Tlumačov dne 16.5.2018. 

     Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a 

všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i 

každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé 

České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.  

     Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice 

a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).  

 

Místní fara má novou fasádu 
 

     V letošním roce se opět o něco zlepšil vzhled středu naší obce. Přispěla k tomu i obnova fasády 

fary a štítu stodoly. To vše za finanční podpory některých firem a institucí, mezi nimi i finančního 

příspěvku z rozpočtu naší obce. Všem patří upřímné poděkování. 

 

Úspěch tlumačovských házenkářek 
 

     V sobotu 24.11.2018 byly tlumačovské házenkářky pozvány na „Memoriál A. Balcara“ do Kunovic 

na turnaj v házené. 



 

     Tohoto turnaje se zúčastňují hráčky, které jsou již v „házenkářském důchodu“ (což je případ našich 

holek - věk 30+) nebo i mladší (věk 18+). Proto se v zápasech stávalo, že se „starší“ utkaly s děvčaty 

věkem jejich dcer… To je však neodradilo podat tak skvělý výkon a nechat na palubovce téměř 

poslední síly…. Vždyť jely obhajovat loňské vítězství v tomto turnaji! Podle organizátorek je velmi 

těžké sehnat alespoň pár týmů, aby se tato akce mohla konat. Přece jenom se na spoustě žen 

podepsalo jejich letité sportování v podobě různých operací, hlavně kolen a celkově pohybového 

ústrojí… To znamená, že je jich málo…. 

     První utkání holky hrály s Velkou nad Veličkou, které vyhrály jasně 24:14. Síly ovšem musely nabrat 

na další dvě utkání, která následovala hned po sobě. Los jim přihrál družstvo z Bratislavy, které 

přehrály 14:12. Závěrečný zápas byl proti kunovickým holkám, které marně doufaly, že budou po 

předešlém česko-slovenském duelu vyčerpány a nebudou mít na ně dostatek sil. Jenže holky 

z Tlumačova se hecly a ukázaly jim, že ještě nepatří do „starého železa“ a vyhrály nad nimi 23:14, což 

jim opět zajistilo prvenství na tomto Memoriálu. Po skončení následovala tombola, raut a 

diskotéka…. 

     Děkujeme hráčkám jak z Tlumačova, tak i z Otrokovic (které trénují a hrají za Tlumačov) za 

bojovnost a ochotu se takovéto akce zúčastnit. Poděkování patří také obci Tlumačov za podporu. 

 

Počasí v listopadu 
 

     Až do 8. listopadu pořád hezké počasí, babí léto se vším všudy. Přes den sluníčko a teploty na 

listopad nezvykle vysoké – až 18°. Následující dny sice pořád polojasno, sluníčko svítí taky, ale teploty 

už jen kolem 10 – 12°. Ráno občas mlha a někdy se objeví i mírný mrazík.  

     18. listopadu se ohlásila prvním sněžením paní Zima…, a do konce listopadu už i sluníčko přestalo 

svítit, je oblačno, denní teploty jen 2 – 6°. 29. listopadu ráno -9°, přes den sice sluníčko, ale maxima i 

poslední den v listopadu kolem nuly. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Prosinec 

 

Rozsvícení vánočního stromu 
 

     V sobotu 1. 12. 2018 jsme přivítali na tlumačovském náměstíčku advent rozsvícením vánočního 

stromu. 

     Vánoční jarmark se otevřel ve 14 hod. a na náměstíčku se pomalu scházeli lidé, aby nasáli vánoční 

atmosféru. Návštěvníci si mohli zakoupit různé zboží a udělat tak radost sobě i ostatním. Po celou 

dobu nám k dobré náladě hrála skupina Gaudeon.  

     V 15 hod. nás potěšili svým vystoupením žáci Základní školy Tlumačov, poté následovalo 

vystoupení dětí z místní mateřské školky. Program zakončily žačky Základní umělecké školy 

Otrokovice se svou učitelkou. V půl páté děti nedočkavě vyhlížely příjezd svatého Mikuláše se svou 

družinou, který k nám přijel krásným kočárem taženým koňmi. Po cestě se nám zatoulal Anděl, ale 

děti ho svým hlasitým voláním zavolaly mezi nás. Mikuláš společně s dětmi vypustil balónky s přáním 

Ježíškovi a hned se se svou družinou dali do práce. Děti říkaly básničky, zpívaly písničky a za to byly 

odměněny. Těm zlobivým domluvil čert a musely slíbit, že se polepší. Dětem i rodičům byla 

umožněna projížďka kočárem s koňmi, ve kterém přijel sám Mikuláš. 

     Od 14 do 17 hod. byl veřejnosti zpřístupněn vánočně vyzdobený tlumačovský kostel. 

     Před pátou večerní hodinou už všichni nedočkavě čekali na slavnostní okamžik, kdy pan starosta 

pomocí zvonečků společně s občany rozsvítil vánoční strom. 

     KIS Tlumačov, organizátor akce, děkuje všem, kteří pomohli s touto tradiční kulturní akcí: 

pracovníkům údržby OÚ Tlumačov za výbornou přípravu celé akce, SDH Tlumačov za nabídku jídla i 

pití, Zemskému hřebčinci Tlumačov za zapůjčení kočáru s koňmi, Restauraci Schodky za občerstvení, 

farnosti Tlumačov za zpřístupnění kostela a spoustě dobrovolníkům za nezištnou pomoc. 

     A v neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům, kteří si tuto předvánoční akci velmi oblíbili a 

v hojném počtu ji každoročně navštěvují, a to nejen občané z Tlumačova, ale i z okolních měst a 

vesnic. 

 

Mikuláš v Tlumačově      
 

     Dvě skupinky Mikulášů se svou družinou navštívily 5. prosince 2018 v podvečerních hodinách 

celkem 29 rodin s dětmi, které si tuto skupinku objednali.  

     Mikuláš po celý rok sledoval chování dětí a ty byly za své zásluhy odměněny sladkostí od Anděla 

nebo jim čert vyhuboval, aby se polepšily, jinak si je příští rok odnese do pekla. Děti našly ve svém 



balíčku pamlsky, ale našli se i tací, které měly balíček plný brambor. Jestli splní slib čertovi, který dali 

čertovi, že se polepší, uvidíme příští rok.  

     Osmi dobrovolníkům, kteří nám s touto akcí každým rokem pomáhají, patří velké díky. Vybrané 

peníze věnovali na akci „Pohádkový park“, kde se tentokrát chystají velké změny. 

 

Sbírka pro Adventní koncerty České televize 
 

     V neděli 2. prosince začal advent, čas přípravy na vánoční svátky. Je to také čas zklidnění a 

očekávání. Bohužel, ne všichni lidé si tyto předvánoční chvíle mohou užívat plnými doušky jako my. 

Proto se v naší škole rozhodli, že se škola letos zapojí do sbírky pro pořad Adventní koncerty České 

televize. 

     Sbírka, která trvala do pátku 14. 12., byla zcela dobrovolná a výše částky také.  

     Do sbírky se zapojila spoustu žáků i zaměstnanců školy. Každý přispěl dle svého uvážení a dle svých 

možností. Poděkování patří všem, kteří darovali jakoukoliv částkou, protože každá korunka se počítá, 

když jde na dobrou věc. Celková vybraná částka se vyšplhala na neuvěřitelných 8 000 Kč. 

     Třetí adventní neděli jsme tak vyhlíželi s velkým očekáváním, zda se nám podaří dovolat se do 

přímého přenosu České televize a vybranou částku věnovat organizaci ERGO Aktiv. Podařilo se hned 

na první pokus na samém začátku přenosu. Pak už jsme s velkou netrpělivostí očekávali, kdy se na 

obrazovce objeví náš příspěvek. 

     Vybraná částka bude věnována jedné z následujících organizací: 

ERGO Aktiv 

     Jedná se o centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku. Je zaměřené na 

poskytování specifické a komplexní podpory takto postižených lidí, s tím, aby se co nejrychleji vrátili 

do aktivního života. Potřebují zajistit rehabilitační robotické vybavení, neboť to je nejúčinnější způsob 

následné rehabilitace lidí po úrazu mozku či mozkové příhodě. 

Andělé Stromu života 

     Tato organizace od roku 2015 poskytuje mobilní hospicovou péči v Novém Jičíně, Rožnově pod 

Radhoštěm, Havířově, Přerově a ve Zlíně. Díky podpoře budou moci rozšířit výjezdní místa a umožní 

tak důstojný odchod ze života v domácím prostředí i lidem z dalších regionů. 

 

Vánoce v tlumačovské škole 
 

     Období adventu, zahrnující čtyři neděle před Božím hodem vánočním – 25. prosince, je obdobím 

očekávání narození Ježíše, očekáváním vánočních svátků, které slavíme. Je těžké být trpělivým, 



zvláště když čekáme na něco tak báječného, jako jsou Vánoce. Proto si děti z místní základní školy 

radostné očekávání zpříjemnily řadou akcí. 

     Počátek adventu se nesl ve znamení vánoční výzdoby školy, pečení vizovického pečiva a výroby 

adventních svícnů v příjemném prostředí školní družiny pod vedením vychovatelek. Podařilo se jim 

vytvořit pro děti tu správnou vánoční náladu a pohodu. Děti dostaly prostor pro samostatnou práci, 

v níž uplatnily především svou fantazii. 

     Oslava blížících se svátků pokračovala ve škole návštěvou Mikuláše, čerta a anděla, kteří jej 

doprovázeli. I přesto, že se vedle hodných žáčků našel i nějaký ten "hříšník", na nikoho Mikuláš 

nezapomněl - všechny děti byly obdarovány sladkým pamlskem. S blížícími se Vánocemi linula se po 

celé škole i vůně pečeného cukroví.  

     Liturgický význam Štědrého večera si děti připomněly výrobou tradičního Betléma. Pod vedením 

paní učitelky vytvořily postavy v životní velikosti, jež dokreslují tento nezapomenutelný symbol 

narození Ježíška. Zajímavý, nápaditý a vkusný výsledek nyní krášlí vstupní část naší školy. 

     Na úžasné sváteční atmosféře se podílel i DDM Sluníčko. Připravil a nabídl dětem spoustu krásných 

námětů pro tvorbu vánočních dárků pro své nejbližší v rámci vánočních dílen. Předvánoční přípravy 

pak vyvrcholily 18. prosince 2018, kdy se v místním klubovém zařízení konalo vánoční vystoupení pro 

seniory v rámci pravidelného předvánočního setkání. V podání vybraných žáků naší školy zazněly 

krásné vánoční písně a koledy, které s nimi nacvičily paní zástupkyně Mgr. Leona Jirušková a paní 

učitelka Mgr. Lenka Odložilíková. Patří jim za to velké poděkování.  

     Děti nezapomněly ani na opuštěná zvířátka a shromáždily spoustu krmiva a pamlsků pro útulek ve 

Zlíně. 

     Děti na naší škole se také zapojily do prodeje magnetků se zvířátky na podporu nemocných dětí 

organizovanou Fondem Sidus – vracíme úsměvy. Podařilo se vybrat 2 593 Kč. Ačkoliv nikdo z dárců 

neuvidí vyjádření díků těch, do jejichž rukou patří, není k tomuto krásnému a hluboce lidskému 

skutku, co dodat. 

 

Vánoční posezení u stromečku v mateřské škole 
 

     Těsně před vánočními prázdninami uspořádaly učitelky mateřské školy pro děti vánoční posezení u 

stromečku ve všech třech třídách. Ochotné a šikovné maminky přinesly vánoční cukroví, které všichni 

společně s chutí ochutnali. 

     Některé děti se pochlubily vlastnoručně vykrajovanými a pečenými lineckými kolečky nebo 

zdobenými perníčky, na jejichž výrobě se zdárně podílely. Společně si zazpívali známé koledy, 

vyprávěli si o vánočních zvycích a tradicích, například krájeli jablíčka nebo vyráběli ořechové lodičky s 

malými svíčkami.  

     Po malém občerstvení už děti nedočkavě poslouchaly, zda jim hlas zvonečku oznámí, že školku 

navštívil Ježíšek a přinesl dlouho očekávané dárečky. Otevřené okno a proutěný koš plný dárků pro 



děti svědčil o tom, že Ježíšek opravdu mateřskou školu navštívil. Děti s nadšením rozbalovaly své 

dárky, které si mohly odpoledne odnést domů.  

     Děkujeme rodičům za vzornou spolupráci při pořádání této akce, za dodání dárků do naší školní 

vánoční pošty. Ta radost a nadšení dětí stály za to. 

 

Počasí v prosinci 
 

     Prosinec začal zimním počasím s drobným sněžením a sněhový poprašek vydržel až do odpoledne, 

kdy začala akce Rozsvěcování vánočního stromu, což vánoční náladu ještě umocnilo. Další dny počasí 

obdobné, ráno mírně pod nulou, přes den střídavě nad nulou až do 5°s občasným sluníčkem. Občas 

drobně sněží, ale protože denní teploty jsou nad nulou, tak sníh přes den taje. Od poloviny měsíce až 

do 21. prosince trochu přituhlo, noční teploty dosahovaly až -6°, do toho občasné slabé sněžení, ale 

tradičně před Vánoci, stejně jako každý rok, se oteplilo a začalo pršet. Všechen sníh roztál a denní 

teploty se zvýšily až na +6° a stejně tak to zůstalo až do konce prosince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matrika v roce 2018 
 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.201              2.472 

Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31.12.2018                     33 

Z celkového počtu obyvatel mimo cizinců - počet mužů               1.222 

                                                                           - počet žen                                           1.217 

Průměrný věk obyvatelstva                  43 let 

Průměrný věk mužů                   41 let 

Průměrný věk žen                   45 let 

Počet narozených dětí                      16 (9děvčat, 7 chlapců) 

Počet zemřelých občanů                   29 

V roce 2018 se přihlásilo k trvalému pobytu                73 občanů 

V roce 2018 se odhlásilo z trvalého pobytu                44 občanů 

V rámci obce se přehlásilo                  28 občanů 

 

     V roce 2018 bylo v Tlumačově uzavřeno 7 sňatků, 6 v obřadní síni, jeden sňatek byl církevní, 

uzavřený v kostele sv. Martina.  

 

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2018 oslavili: 

90 let Marie Kolomazníková Sportovní ulice 
90 let Vojtěška Vondráková Dolní ulice 
90 let Eva Brázdilová náměstí Komenského 
90 let Adolf Haitz Mánesova ulice 
90 let Jiřina Ohnišťová Machovská ulice 
91 let Vítězslav Pivoda Machovská ulice 
91 let Marie Skopalíková náměstí Komenského 
91 let Olga Ředinová Mánesova ulice 
92 let Jarmila Gazdová Nádražní ulice 
93 let Milada Fialková Masarykova ulice 
93 let Vlasta Heverová Švermova ulice 
94 let Libuše Buršíková ulice Nivy 
95 let Miloslav Fialka Masarykova ulice 
100 let Zdeněk Ředina Mánesova ulice 
 

Zlatou svatbu 50 let společného manželství oslavili: 



 Alois a Jiřina Fojtů 
 Miroslav a Miroslava Gazdošovi 

Diamantovou svatbu 60 let společného manželství oslavili: 

 Vlasta a Antonín Kunčarovi 

 

Základní škola Tlumačov 
 

Celková kapacita školy a jejích součástí : 

     Ve školním roce 2017/2018 školu navštěvovalo 184 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. Aktuální 

stav potvrzuje nástup období mírného růstu počtu žáků i vzhledem ke skutečnosti, že do 1. třídy naší 

školy nastoupilo výrazně hodně dětí, konkrétně 29 a očekává se odchod relativně málo početné 9. 

třídy. V tomto školním roce se potvrdil trend zvýšení frekvence přestupů na jiné a z jiných základních 

škol, která je způsobena zejména stěhováním rodin. 

     V tomto školním roce se stabilizoval počet strávníků ŠJ ZŠ. ŠJ je kapacitně plánována pro přípravu 

300 - 360 jídel. Počet „cizích strávníků“ se pohyboval mírně za hranicí 35 dospělých osob, což stále 

nepředstavuje v rámci hospodářské činnosti mimořádný objem. 

     ŠJ při ZŠ i v tomto školním roce 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 + 10-12 dospělých. 

Celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje denně: 

95 - 104 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ 

10 – 18 obědů pro zaměstnance MŠ 

až 30 obědů pro zaměstnance školy 

160 – 175 obědů pro žáky školy 

až 35 obědů pro cizí strávníky (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci) 

     Škola v duchu zpracované koncepce svého rozvoje ve školním roce 2017/2018 stabilizovala stav 2 

oddělení ŠD (50 žáků), čímž byl uspokojen požadavek nejen rodičů dětí - žáků 1. a 2. r. školy, ale i 

několika starších žáků I. st.. Vzhledem ke stoupající potřebě rodičů zapojit své děti do zájmového 

vzdělávání se naše škola partnersky zapojila do projektu Regionální rozvojové agentury Východní 

Morava – ve snaze zřídit a realizovat od školního roku 2018/2019 „dětský klub“ pro neumístěné žáky 

do ŠD. Záměr se opět, bohužel, vzhledem k prostorové „nedostatečnosti“ nepodařil uskutečnit.  

     Zkušenosti s organizací dvou odděleními ŠD i nyní avizují další růst zájmu o umístění dětí ve ŠD. 

Ředitel školy tak plánuje i pro následující školní rok otevření 2 oddělení ŠD při respektování 

plánované kapacity 50 žáků. 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. 

 

Údaje o školské radě 

předseda - Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele 

členové: Ing. Štefan HRTÚS za zřizovatele 

Mgr. Vystrčilová Věra a paní Konečná Blanka zvolené za rodičovskou veřejnost 

RNDr. Zakopalová Martina a Ševelová Lotka zvolené za pedagogické pracovníky školy 

     V průběhu roku školská rada opět projednala a schválila několik dílčích změn školních dokumentů, 

mezi které patřily zejména změny školního řádu, výroční zpráva o činnosti školy, v pro školu 

přínosném rozsahu se zabývala návrhem rozpočtu školy na období roku 2018 a projednala plnění 

rozpočtu p.o.v roce 2017. 

 

Mimoškolní sdružení občanů ( spolupracujících se školou ) 

     Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Tlumačově (SRPDŠ) ve školním roce 2017–2018 pracoval 

v mírně pozměněném složení, které každoročně vyvolá odchod žáků 9.r. a nástup nových dvou 1.tříd. 

Činnost řídila předsedkyně pí. Edita Karlíková. 

     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, „školní ples“, oslava Dne dětí, projektové akce). V průběhu 

období získala škola přímou finanční podporu – finanční dar 85.000,- Kč účelově neurčený na 

uskutečnění další etapy výměny a vybudování dalších hw příležitostí (projekce do dalších tříd školy). 

     Stejně jako v předchozím období lze aktuální stav spolupráce a podpory 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. 

 

Možnosti dalšího vývoje školy 

     Dosažený stav počtu žáků jednotlivých tříd ve školním roce 2017/2018 jednoznačně nesplňoval 

podmínky „přijatelného kompromisu“ naplněnosti jednotlivých tříd a relativního dostatku prostředků 

na platy všech pracovníků školy. Nástupem 29 žáků do 1. ročníku a vytvořením 2 tříd došlo k poklesu 

průměrného počtu žáků, což se negativně odrazilo při rozpisu prostředků na platy, stále stejně 

normativně stanovovaného způsobu přidělování finančních prostředků na platy a ONIV školy. 



     Průběh školního roku 2017/2018 ukazoval značná rizika spojená se zaškolením 29 nových 

„prváčků“. Jedinou příležitostí řešení výše zmiňovaného problému byla pro školu varianta změny 

způsobu financování regionálního školství, ke které, bohužel, v roce 2018 nedošlo. 

     Škole stále chybí prostor pro další rozvoj. Týká se to nejen zmiňovaného zájmového vzdělávání ve 

školní družině, ale i standardního vzdělávání. Chybí skladovací prostory a příležitosti pro další 

specializace. Jako pozitivní se v této části jeví vybudování nové učebny Cj a ICT, která by měla být k 

dispozici na začátku následujícího školního roku. 

     Jako příležitost se dlouhodobě jeví skutečnost, že se na naší škole výrazně zvyšuje rozsah podpory 

žáků se SVP. Škola v prostředí mikroregionu Otrokovicko zaujímá jedno z předních míst v zajišťování 

péče o žáky s přiznanými PO. Příležitost spočívá v tom, že ve třídách podporují vzdělávání nejen AP 

(asistenti pedagogů), ale v rámci přiznaných podpůrných opatření škola realizuje i přímou 

pedagogickou intervenci a v několika případech i vyučuje předměty speciální pedagogické péče. 

Těmito opatřeními vzniká šance na klidnější a podnětnější pracovní klima, které umožňuje efektivněji 

naplňovat IVP žáků se SVP. V tomto školním roce pracovali ve škole 4 asistenti s výhledem, že ve 

školním roce 2018/2019 se jejich počet ustálí. 

     Mezi významnější zásahy roku 2018 patřila rekonstrukce nástupního schodiště hlavního vstupu do 

školy, rekonstrukce kabinetu Přírodopisu, zeměpisu a dějepisu včetně vybavení novým nábytkem (a 

výmalby), výměna podlahové krytiny a osvětlení v učebně zeměpisu a výtvarné výchovy, dokončení 

rekonstrukce malé tělocvičny výmalbou a vyřešením oddělené nářaďovny. 

     Nejvýznamnější investiční aktivitou období je jednoznačně vybudování odborné učebny Cj a ICT z 

programu IROP prostřednictvím MAS Jižní Haná v objemu 1 700 000 Kč. Nově vybudovaná třída bude 

sloužit jako nadstandardní zázemí pro výuky anglického a německého jazyka. Vedle toho se pro školu 

vytvoří nesrovnatelně lepší podmínky pro využívání výukového softweru do řady dalších předmětů. 

     I v tomto školním roce došlo k realizaci většího rozsahu oprav a údržby, kdy se jednalo o malování 

a opravy opotřebovávaných částí interiérů výbavy školy. 

     Ředitel školy se v průběhu předchozího období snažil najít dlouhodobější řešení situace kolem 

pozice školníka. Definitivním a významně prospěšným řešením se ukázalo nalezení varianty nového 

pracovníka. 

     V průběhu tohoto školního roku došlo k dílčí stabilizaci počtu cizích strávníků a k navýšení výkonů 

ve školní jídelně. Nezanedbatelné zlepšení rozpočtu MP přineslo zvýšení rozsahu přípravy 

celodenních stravování pro MŠ, která se provozně před rokem navýšila o jednu třídu. Velkým 

zklamáním bylo zrušení přípravy svačinek pro žáky školy, kdy v průběhu roku došlo k poklesu zájmu 

až na průměr 6 odebírajících žáků denně. 

     „Škola zdravého životního stylu“ dlouhodobě doplňuje režim zlepšených stravovacích návyků i 

zapojením do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ v rámci kterého mají žáci školy příležitost 

pravidelně odebírat ovoce, zeleninu, neochucené mléko a další mléčné výrobky jako doplněk 

týdenního jídelníčku. Dodavatelem služby zůstal ve školním roce Wastex Holešov na ovoce a zeleninu 

a biofarma Javorník na dodávku mléčných produktů. 

 



Udělené pochvaly a ocenění práce žáků v průběhu šk.r. 2017/2018 

     V průběhu uplynulého školního roku bylo v rámci hodnocení jednotlivých pololetí uděleno 81 

dílčích pochval třídního učitele za vzorné a svědomité plnění školních povinností, vzornou 

reprezentaci školy v soutěžích, za plnění úkolů nad rámec školních povinností a další aktivity 

podporující výchovně vzdělávací práci školy a její výsledky. Tyto pochvaly byly zaznamenány třídním 

učitelem do deníčků a do ŽK. 

     Za toto období byly ředitelem školy uděleny pouze 2 významnější pochvaly na vysvědčení. Je 

obtížné komentovat, co je opravdovým důvodem tak významného poklesu frekvence udělení pochval 

ředitele školy (z 33 pokles na 2 pochvaly). Určitě to souvisí s objektivním promýšlením návrhů ze 

strany třídních učitelů, protože doposud vedení školy vždy a všechny návrhy podpořilo. 

      V návaznosti na předchozí dobré zkušenosti bylo 9 nejlepších žáků jednotlivých tříd oceněno 

starostou obce při příležitosti zakončení školního roku. Kritériem pro ocenění starostou obce zůstává 

žákův komplexní přístup ke školní práci a jeho kvalitativní posun v rámci výsledků vzdělávání. 

Slavnostní přijetí oceněných žáků starostou obce proběhlo na půdě obecního úřadu v prostorách 

nově zrekonstruované obřadní síně. Žáci spolu s oceněním jejich kvalitní práce obdrželi i drobné 

dárky na památku pro ně tak významného okamžiku. 

     Školní rok 2017/2018 lze s mimořádnou obezřetností hodnotit jako rok dalšího mimořádně 

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. Velkou roli ve všech uváděných statistikách hraje skutečnost, jak jsou 

charakterově nastaveni žáci nejstarší. Pokud není zapotřebí řešit problémy v 8. a 9. r., zpravidla je 

není nutné řešit ani u mladších spolužáků. 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 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

     Ve školním roce 2017/2018 škola pokračovala v nadstandardním rozsahu podpory žáků se SVP. 

     V rámci podpory vzdělávání dvou žáků s kombinovaným postižením lze hodnotit personální 

podporu zřízením pozice asistenta pedagoga jako dlouhodoběji stabilizovanou a nutnou. V některých 

dalších případech pokračuje personální podpora ve třídách, které navštěvují žáci se středně těžkou 

poruchou chování a přiznaným 3. stupněm podpůrných opatření. Ve všech 4 případech asistenční 

podpory si škola pravidelně vyhodnocuje efektivnost doporučených podpůrných opatření a 

zodpovědně je naplňuje. 

     S uspokojením konstatujeme, že se nám v posledním období celkem daří naplňovat záměr 

postupného snižování asistenční podpory, zejména u poruch chování. 

 

Individuální integrace v běžných třídách školy 



     V oblasti individuální integrace žáků s 1. alternativně 2. stupněm podpory zaznamenává škola v 

posledním období plynulý a poměrně strmý vývoj frekvence kombinovaných případů VPU a poruch 

chování různých stupňů. Této individuálně podporované skupině žáků je věnována individuální péče 

formou zařazování předmětu speciální pedagogické péče, popř. pedagogické intervence - doučování. 

     Logopedickou podporu a poradenství pro rodiče žáků s vadami řeči zajišťovaly dvě logopedické 

asistentky s garancí SVP Kroměříž. Setkávání s vybranou skupinou šesti 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 má škola již několik let zavedenou konzultační podporu pro rodiče žáků, u kterých není 

porucha tak rozsáhlá. Rodiče konzultují s logopedickou preventistkou a dyslektickou asistentkou 

možnosti následné podpory a pomoci ze strany rodičů.  Poradenství a konzultace v oblasti dyslektické 

a logopedické prevence (bez předchozích upozornění a doporučení vyučujících) rodiče nevyhledávali. 

 

Mimořádné mimoškolní pedagogické aktivity pracovníků školy 

     Stejně jako v předcházejícím období, tak i ve školním roce 2017/2018 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 partnerské prostředí pro 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, za kterých se škola může zříct dotačních příležitostí, aniž by tím 

utrpěla nabídka pro její žáky (MAS Jižní Haná – „dětské kluby“, příměstské tábory atd.). V rámci 

mimopracovních aktivit se pracovníci školy zaměřují zejména na sportovní alternativy pro žáky, 

kterými se snaží naplňovat motto školy: „Škola zdravého životního stylu“. 

     Kromě účasti na aktivitách DDM se někteří pracovníci školy dlouhodobě účastní veřejného života 

na sportovním poli v oddílu kopané místní TJ a další. 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů 

Spolupráce školy se zřizovatelem: 

     Období školního roku 2017/2018 nepřineslo změny na úrovni komunikace mezi zřizovatelem a 

jeho příspěvkovou organizací. Zřizovatel naplňuje svoji roli garanta provozu a chodu školy, čímž 

vytváří podmínky pro kvalitní vzdělávací práci školy. Pracovníci školy zodpovědnou a často i 

nadstandardní snahou zajišťují vzdělávání svých žáků na vysoké profesní úrovni. 

     Rozpočet naší příspěvkové organizace v roce 2017 a z části i v roce 2018 umožnil zabezpečení 

chodu školy i s několika investicemi, které postupně promyšleně obměňují dosluhujících zařízení 



školy (např. původní vybavení školní jídelny z roku 1985, dosluhující stavební prvky přístavby školy z 

roku 1985 a 1988 např. tělocvična – podlahové krytiny, osvětlení učeben II. st. a malé tělocvičny, 

školní tabule z roku 1985 a dal.) 

     Nejvýznamnější stavebně investiční akcí školy byla v roce 2018 realizace rekonstrukce vstupu do 

školy (dlažba, zábradlí) v nákladu zhruba 40 000 Kč.  

     Příležitost ke zlepšení a zefektivnění spolupráce vidíme mezi školou a KIS, kdy se naše komunikace 

aktuálně omezila na poskytování podkladů pro tisk „Tlumačovských novinek“. Ze strany KIS nám 

chybí informace o pořádaných akcích, kterých bychom se mohli zúčastnit, nebo možná bychom 

motivovali žáky k jejich účasti. 

Spolupráce školy a SRPDŠ: 

     I v tomto školním roce můžeme potvrdit velmi kvalitní dnes již dlouhodobou spolupráci se stálými 

členkami výboru SRPDŠ, která měla pozitivní vliv na naplňování hlavních cílů výchovně - vzdělávací 

práce školy a uskutečňování nadstandardních školních aktivit. 

     Členky výboru se ve školním roce 2017/2018 osobní výpomocí podílely na řadě akcí pořádaných 

školou, jako byly např. „Ples SRPDŠ a školy“, podzimní a jarní sběr papíru, příspěvek na knihy do nově 

opravené školní knihovny, lyžařský výcvik, zdravý týden, dětský den a další. 

     Spolkem získané finanční prostředky (nejen z příspěvku rodičů) byly v tomto období použity na 

podporu řady různých aktivit školy, nicméně zásadně pozitivně působí podpora tehdy, pokud si škola 

může pořídit i nákladnější vybavení pro zkvalitnění výuky (dataprojektory). 

     Při schůzkách výboru spolku přátel školy s vedením školy si účastníci jednání vyměňují názory na 

aktuální problémy a otázky vzdělávací a výchovné práce, které se následně vedení a pracovníci školy 

pokouší řešit. 

Spolupráce školy a DDM Otrokovice Sluníčko – pobočka Tlumačov: 

     V souladu s novelizovanou smlouvou mezi DDM – uživatelem a školou – správcem objektu došlo k 

naplnění ustanovení o plánování rozpočtu na údržbu a investiční zásahy do prostoru výpůjčky. 

Samozřejmě bude záležet na možnostech obce, jak požadavky uživatele – vypůjčitele uspokojí.  Jinak 

obě organizace spolupracují a komunikují na úrovni kmenových pracovníků ve velmi přátelském a 

vstřícném duchu. Všechny na sebe navázané aktivity jsou vždy realizovány ve prospěch žáků školy, 

což je hlavním mottem spolupráce. Stejně jako v letech předchozích někteří pracovníci školy 

zajišťovali odbornou metodickou i praktickou pomoc při vedení kroužků DDM. Škola velmi úzce 

spolupracuje s DDM v rámci projektů (Vánoce, Velikonoce a dal.), kdy se žáci učí různé netradiční 

výtvarné a rukodělné techniky a postupy, pro které není v hodinách Vv a Pkč dostatečný prostor. 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

     Základní škola již 15 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 označené jako ONIV, ze kterých jsou hrazeny odvody, tvorba 

FKSP, zákonné pojištění Kooperativa, výuka plavání žáků 2. a 3.r. a částečně náklady na nákup 

školních potřeb, učebních pomůcek a učebnic, DVPP. V rámci školního roku 2017/2018 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 rámci 

ustálení toku finančních prostředků z úrovně MŠMT ČR došlo v roce 2017 i 2018 k rozepsání 

nedostatečného objemu finančních prostředků na ONIV.  

     Ve školním roce 2017/2018 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 desítek tisíc korun. Ještě horší je situace s výukovými NTB, které dnes 

jen stěží překonávají průměrnou dobu životnosti 5 let. Těchto notebooků jsme již vyměnili zhruba 

70% a zbylé 2 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. 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 „Místní akční plán II ORP Otrokovice“ - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

prioritní osy - Počáteční vzdělávání. 

„Šablony 2017“ - tento projekt je zaměřen na zřízení pozice školního psychologa v rámci úvazku 0,50, 

dále na doučování žáků mimo podporu vyplývající z diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a na 

rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím organizace „čtenářských klubů“. 

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 – 1. etapa“ - Projekt umožnil škole snížit 

náklady na dopravu hrazenou rodiči o získanou částku – 8 750,00 Kč 

„Obědy do škol v Zlínském kraji“- projektem jsme podpořili 1 žákyni 2. st., které bylo umožněno 

bezplatné stravování ve ŠJ po dobu od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018. 

Mgr.Kouřil Aleš, předseda školské rady                                                     Mgr.Podlas Robert, ředitel školy 

 

KIS Tlumačov 
 

     Kulturní a informační středisko během roku 2018 nabízelo občanům Tlumačova i okolních obcí 

širokou škálu kulturního vyžití. 

     Informační centrum nabízí služby - veřejný internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou vazbu 

dokumentů, laminování dokumentů, obalování učebnic a knih, prodej propagačních materiálů 

Tlumačova i okolních obcí, pronájmy prostor i drobného hmotného majetku. Od měsíce října, kdy 



byla otevřena budova č.p. 65, jsou nabízeny kurzy dětské jógy, jógy pro dospělé a kondičního cvičení. 

V této budově je také od tohoto období v provozu dětská herna, jejíž provoz KIS zajišťuje. 

     V oblasti vzdělávání se jedná o besedy (přednášky v rámci knihovny) pro žáky ZŠ, seniory, 

zahrádkářské, cestovatelské atd. Sály v přízemí budovy jsou využívány mimo přednášky a besedy i k 

výstavám. 

     V roce 2018 proběhly tradiční kulturní akce jako Tlumačovský košt pálenek, Turnaj ve stolním 

tenise, Po stopách velikonočního zajíčka, Stavění a kácení májky, Odpoledne pro celou rodinu, 

Tlumačovské pivní slavnosti se setkáním heligonkářů, Noční pohádkový park, Martinské hody, 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu atd. Hojně jsou navštěvována vystoupení skupiny Návraty. 

     Celý rok jsme se připravovali na důstojné oslavy 100. výroční vzniku samostatného 

Československa. V září jsme s pomocí občanů instalovali retro výstavu s názvem: „Sto let zpátky v 

čase“. Výstava byla otevřena 22. září, v den, kdy byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova 

SKZ č.p. 65. Této události se zúčastnili i přátelé z Ďanové ze Slovenska a z Tlumačova v Čechách. 

Stoleté oslavy vyvrcholily 28. října slavnostním koncertem a udělováním ocenění vybraným občanům 

v sále KIS. Následoval lampionový průvod zakončený u sochy T.G.Masaryka. Zde se konalo pietní 

setkání s krátkým kulturním programem, na jehož závěru proběhl ohňostroj. 

     V září jsme spoluorganizovali deváté Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná v Hulíně. 

     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. 

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. Novinky jsou občanům 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 2018 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. 

     V roce 2018 nedošlo k personálním změnám. 

Knihovna 

     Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 je 6 833 ks knih. Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V 

roce 2018 bylo 99 registrovaných čtenářů, z toho 14 dětí. 

     Knihovnu, nebo akcí pořádaných knihovnou v roce 2018 navštívilo celkem 1 936 občanů, z toho 20 

využilo veřejný internet a 511 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky 



knihovny navštívilo 608 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 1 923 knih pro dospělé včetně naučné 

literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 28. Výpůjčky periodik se ustálily 

na čísle 155. Celkem tedy 2 098 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 2018 bylo 

zakoupeno celkem 167 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je 

možnost přes naši knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně. Této služby je v knihovně často 

využíváno. 

     Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. V dubnu nesměla chybět již tradiční 

Noc s Andersenem. Na konci školního roku se pasovali v knihovně děti z první třídy na Malé čtenáře.  

 

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb 
 

     V roce 2018 bylo obecním úřadem jako dotčeným orgánem státní správy vedeno 5 řízení o vydání 

povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Všechna řízení byla ukončena souhlasným 

rozhodnutím o povolení. Proti žádnému vydanému rozhodnutí nebylo ze strany účastníků řízení 

využito opravných prostředků. Kácení stromů v majetku obce na k.ú. obce, pokud je pravomocně 

povoleno, je prováděno také ve vlastní režii zaměstnanci obce. 

     V roce 2018 oznámil 1 podnik zdroj znečišťování ovzduší na území obce Tlumačov. V průběhu roku 

byla prováděna optická kontrola komínových spalin. 

     Na úseku samosprávy pečuje obec o veřejné studny a koryta toků, které jsou v jejím vlastnictví. 

Žádná ze studní ve vlastnictví obce není vedena jako zdroj pitné vody, vždy se jedná pouze o vodu 

užitkovou. V pravidelných intervalech je prováděno čistění a to odčerpávání vody z těchto studní. 

     V roce 2018 zajišťovala deratizaci veřejných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlumačov společnost 

Deratex, spol. s.r.o. Zásah probíhal v jarním období roku. Souběžně byla ošetřována i kanalizační síť a 

prováděna ohnisková deratizace ve spolupráci s občany obce. V katastru obce byl zjištěn zvýšený 

počet kun. 

     V roce 2018 bylo provedeno sečení cca 760 ha veřejně přístupných travnatých ploch včetně 

vyhrabávání listí a úklidu odpadků na všech veřejných plochách v obci. Kromě sečení trvalých travních 

ploch zajišťuje úsek údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů. Veškerá 

biologická hmota vzniklá při provádění údržby je v souladu s vyhláškou likvidována v komunitní 

kompostárně obce Tlumačov. Vzniklá zemina je zpětně využívaná na zlepšení půdní struktury na 

pozemcích v katastru obce. Dřevní materiál je přednostně určen pro vytápění technického areálu 

obce a následné přebytky, pokud vzniknou, jsou nabízeny k odprodeji. Zbytková dřevní hmota je 

likvidována štěpkováním s následným využitím cca 1/3 je používána na oštěpkování nové výsadby v 

majetku a na katastru obce, 1/3 pro vytápění a 1/3 je ukládána do kompostovacích hromad. Od roku 

2016 se provádí kompletní údržba porostů biokoridoru v severovýchodní části katastru obce. 

Výsadba nových stromů byla realizována v rámci nařízené náhradní výsadby za pokácené dřeviny. 



     Úsek údržby a služeb má taktéž ve své správě i dětská hřiště na pozemcích obce Tlumačov. Kromě 

pravidelné údržby jsou operativně řešeny podněty občanů na opravu hřišť. Obec Tlumačov vlastní a 

spravuje celkem 3 dětská hřiště. 

     Oddělení údržby a služeb zajišťuje údržbu a správu veřejného osvětlení obce, údržbu a opravy 

místních a polních komunikací včetně všech chodníků a další operativní činnosti vyplývající z chodu a 

potřeb obecního úřadu (odchyt volně pobíhajících psů na území obce, spolupráce s kulturním a 

informačním střediskem na přípravě kulturních akcí, údržba budov ve vlastnictví obce, letní a zimní 

údržba komunikací, instalace vánoční výzdoby obce apod.).  

 

Zpráva o odpadovém hospodářství obce Tlumačov za rok 2018 
 

Odpadové hospodářství 

     Na území obce se v současné době nachází celkem 8 stanovišť (sběrných hnízd) na třídění odpadů. 

Na těchto stanovištích je možno odkládat papír, plasty, bílé a barevné sklo, elektroodpad, textil a 

obuv. 

Sběrný dvůr obce Tlumačov 

     Na území obce Tlumačov byl i v letošním roce provozován sběrný dvůr v areálu technického dvora 

na ulici Zábraní. Zde mohli občané odložit všechny druhy odpadů včetně nebezpečného odpadu. 

V roce 2018 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 555,377 tun odpadu. 

Plastové obaly PET – LAHVE     19,691 t 

Sklo barevné       17,582 t 

Sklo bílé       6,96 t 

Beton        51,94 t 

Stavební směsi       146,12 t 

N – odpad       0,59 t 

Papír a lepenka      138,499 t 

Biologicky rozložitelný odpad     495 t 

Směsný komunální odpad (svoz)    374,32 t 

Objemný komunální odpad (sběrný dvůr)   166,94 t 

Kovy        137,255 t 

Nápojový karton      0,48 t 



Zpětný odběr odpadu 

Odběratel         Počet t / ks 

ELEKTROWIN zpětný odběr (chladící zařízení)     2,797 t 

velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)     4,324 t 

malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.)    1,683 t 

ASEKOL zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů   219 ks 

malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)     1,51 t 

EKOLAMP zpětný odběr (zářivky a výbojky)     120 ks 

EKOBAT zpětný odběr malých baterií      0,077 t 

 

Zahrádkáři informují 
 

     Celý rok 2018 jsme prováděli drobné opravy a údržbu pálenice, protože tady je stále co dělat.  

     Ve spolupráci s KIS Tlumačov a OÚ Tlumačov jsme v měsíci lednu, v sobotu 20.1.2018, uspořádali 

tradiční košt pálenek s ochutnávkou bramborového salátu. 

     V únoru jsme pro zahrádkáře i veřejnost společně s kulturním a informačním střediskem 

uspořádali přednášku o pěstování jahod.  

     V měsíci březnu jsme na výroční schůzi schválili plán práce na celý letošní rok a naplánovali další 

akce. Průběžně, dle potřeby, naši muži, členové zahrádkářského svazu, ošetřovali sad, který byl 

vysazen na pozemku u pálenice. Revizní komise provedla revizí majetku a financí a zároveň shledala, 

že vše je v naprostém pořádku. Pomocí dotace obecního úřadu jsme koupili čmelín a čmeláky, které 

jsme umístili v sadu. Čmeláci jsou velmi dobří opylovači rostlin nejen naší zahrady, ale i v širokém 

okolí a létají i za nepříznivého počasí. 

     20. dubna 2018 se žáci naší základní školy zúčastnili okresního kola celostátní soutěže „Mladý 

zahrádkář“ v Holešově. Letos se soutěže zúčastnily 4 děti starší kategorie: Marek Šumbera, Marek 

Skácel, Jolana Kozumplíková a Patricie Chovancová. Děti na soutěž připravila a zároveň i doprovázela 

paní učitelka Mgr. Naděžda Urbánková. Soutěž je poměrně těžká, soutěžící musí prokázat jak 

teoretické, tak i praktické znalosti – test poznávání rostlin, semen, sadby, květin, keřů, stromů… Letos 

se nejlépe umístil Marek Šumbera – 15. místo z 36 soutěžících. Děti tato soutěž baví, rádi na ni jezdí 

už i proto, že všichni účastníci jsou odměněni různými dárky, týkajících se zahradničení a 

zahrádkářství. 

     V době, kdy se opravovala budova Klubu obce, zapůjčili jsme naši klubovnu v pálenici na setkání 

seniorů. 



     V červnu jsme uklidili pálenici a její okolí a sešli se u táboráku. Takováto setkání jsou pro členy 

velmi příjemná a důležitá.      

     Pálit pálenky jsme začali už v měsíci srpnu, protože zájem o pálení letního ovoce byl letos hodně 

brzy a hlavně velký. V tomto měsíci jsme také začali moštovat. O tuto službu byl letos vzhledem 

k výborné úrodě ovoce zájem také velký a moštovalo se až do konce října. Jezdili k nám zákazníci i ze 

širokého okolí.  

     Za rok 2018 bylo vypáleno celkem 102,120 hl  100% alkoholu a vymoštováno 4 703 l jablečného 
moštu. 
  
     Letos jsme se rozhodli, že výstavu ovoce, zeleniny a květin neuspořádáme z důvodu obsazenosti 

Klubu obce na Zábraní. V měsíci září jsme proto podpořili okresní výstavu konanou v Machové vzorky 

ovoce, zeleniny, bylinek i květin. Naše účast na výstavě byla hodnocena velmi kladně. 

     Po celé vegetační období se pokračovalo v ošetřování sadu, zalévání stromků v letošním suchém 

roce, hnojení stromků, postřik, sečení trávy a v neposlední řadě ve sklizni švestek. 

     Kalendářní rok jsme uzavřeli tradičním Vánočním posezením zahrádkářů.  

     Členská základna nám, bohužel, stárne a ubývá, proto bychom mezi sebou rádi přivítali nové členy, 

už i proto, že děláme důležité služby pro občany – moštování a pálení.  

 

Klub seniorů Tlumačov v roce 2018 
 

     Rok 2018 byl již sedmým rokem naší činnosti. Scházeli jsme se každé druhé úterý v měsíci v Klubu 

obce na Zábraní. Na začátku každé schůzky informujeme o tom, co se událo na minulé schůzce i o 

akcích, které proběhly v uplynulých dvou týdnech a naplánujeme další činnost. Nejvíc se 

připravujeme na zájezdy, na které dostáváme finanční příspěvek od obce. Letos jsme společně 

navštívili termální lázně na Slovensku Veľký Meder, horskou chatu a termály Oravice i s noclehem a 

v prosinci to byl zájezd na vánoční trhy v Uherském Hradišti, tentokrát spojený s návštěvou kostela 

v Sazovicích a tradičně zakončený ochutnávkou vína v Polešovicích. 

     V roce 2018 jsme absolvovali dvě velmi zajímavé exkurze: Pivovar Záhlinice, kde nás provázel pan 

František Šmíd. Po zajímavých informacích o prohlídce jsme absolvovali i ochutnávku produkce. Dále 

jsme navštívili i výrobní prostory firmy na výrobu kancelářských židlí a sedaček RIM v Tlumačově. Byli 

jsme překvapeni výrobou, kterou nás provedl pan Bučňák s velmi zajímavými informacemi. 

     Po ukončení exkurze jsme se zastavili na místním hřbitově a vzpomněli na všechny, kteří s námi 

chodili do klubu, ale nejvíce na pana Jaroslava Němce, který nás opustil v tomto roce. Byl při založení 

klubu a hodně se angažoval při zajišťování různých činností.   

     Členové klubu mají rádi i přednášky z různých oborů – například přednášku z intervenčního centra 

ve Zlíně o násilí páchaném na seniorech, příběh o Titanicu, cestování Manželů Márových nebo 

přednášku o pěstování jahod.  Děkujeme pracovnicím KIS, které je pro občany Tlumačova organizují. 



     Také se snažíme zapojit do dalších akcí pořádných obcí. Na obecním plese jsme předvedli svůj 

tanec s chodítky, přispěli k výzdobě velikonočního stromu, vyjádřili jsme se k výběru a umístění 

cvičebních strojů, které jsme už i vyzkoušeli. Účastníme se různých výstav, například Dřevěné 

vyřezávané výrobky, výstava k 100. výročí republiky, dále akcí, jako je Den pro celou rodinu, Košt 

pálenek apod. 

     K největším akcím patří Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná, letos konané v Hulíně. Naše dvě 

družstva obsadila 4. a 5. místo. Předvedli jsme i kulturní vystoupení, na které jsme se hodně 

připravovali a na kterém jsme se hlavně hodně bavili. 

     V menších skupinkách chodíme i do divadla nebo do kina ve Zlíně, na turnaj v pétanque 

v Luhačovicích a Otrokovicích. Navštívili jsme tradičně májovou pouť v Otrokovicích, kde nás každým 

rokem osobně přivítá pan starosta. 

     Naši zástupci se zúčastnili Krajské konference ve Zlíně s názvem Aktivní senioři ve Zlínském kraji 

2018, které se zúčastnil i hejtman Zlínského kraje pan Čunek. V klubu jsme pak předali získané 

informace. 

     Přímo na schůzkách se bavíme například hraním bowlingu, nově cvičením na židlích s míčky, 

šipkami, uspořádali jsme i košt marmelád, kde se sešlo 18 vzorků nebo opékáním špekáčků. Žáci ze 

základní školy nám předvedli při oslavách MDŽ své kulturní vystoupení. 

     Poslední schůzka v letošním roce byla se stromečkem, slavnostní večeří, s koláčky i s dárečky. A to 

už máme i plány na rok 2019. 

       

          Ladislava Šoltysová, vedoucí KS Tlumačov  

 

Myslivecké sdružení HÉK Tlumačov 
 

     Další rok je za námi, proto bychom tlumačáky rádi seznámili s naší činností v roce 2018. 

     Opět jsme navázali na dobrou spolupráci s obcí Tlumačov. Pomáhali jsme především při vyřezávání 

náletových dřevin v místních lokalitách, s čímž budeme pokračovat i v roce 2019. Průběžně též 

opravujeme a stavíme nová krmná zařízení pro zvěř.  

     Dále spolupracujeme i se zemědělci, například na podzim jsme pomáhali se sběrem brambor panu 

Skopal-Procházkovi, který nám na oplátku poskytuje krmivo pro zvěř na zimní období nouze. 

     Bližší spolupráci bychom rádi navázali i s dalšími subjekty; jde především o součinnost při vyhánění 

zvěře při sečení trav a jiných porostů a při sklízené zemědělských plodin. Při včasném oznámení 

myslivcům, ke kterému ostatně zavazuje zákon, můžeme za pomoci našich loveckých psů nebo 

například pachových ohradníků výrazně snížit škody na zemědělskými stroji zmrzačených srnčatech i 

ostatní zvěři. 



     Letošní letní měsíce nás všechny potrápily vysokými teplotami a hlavně suchem, kterým obzvlášť 

trpěla zvěř. Proto jsme do vybraných míst zasadili dočasná napajedla a pravidelně je doplňovali 

vodou. Do budoucna tak plánujeme vybudování pevných napajedel pro zvěř v místech, kde zvěř 

nemá přirozený přístup k vodě. 

     Zakoupili jsme i dvě umělé nory, které chceme v roce 2019 zabudovat, aby sloužily svému účelu a 

pomohly nám snížit stavy zvěře škodící myslivosti. 

     Dále jsme se souhlasem obce postavili na obecním pozemku dočasný sklad krmiva. 

     Africký mor, který se ve Zlínském kraji vyskytl, se v naší honitbě neprokázal u žádného z ulovených 

divokých prasat. V poslední době jsme zároveň v naší honitbě zaznamenali výrazně nižší výskyt 

prasete divokého (z více různých důvodů), což má pozitivní vliv na zvyšující se počty drobné zvěře 

(bažant obecný, zajíc polní a jiné). 

     V zimním období zvěři předkládáme příslušné obiloviny, seno, minerální sůl a případně na 

přilepšenou v omezené míře krmnou řepu, mrkev a podobně. 

     V měsíci září jsme uspořádali 2. ročník Zvěřinových hodů, který měl i tentokrát velký úspěch a 

přesvědčil nás, že je o takovou akci mezi občany rostoucí zájem.   

     3. ročník se bude v roce 2019 konat poslední srpnovou sobotu opět v Klubu obce na Zábraní. 

Věříme, že i tentokrát zachováte přízeň a přijdete ochutnat zvěřinové speciality.  

                                                                Za myslivecké sdružení HÉK Tlumačov Vladimír Vlček, předseda 

 

Moped team Tlumačov 
 

     Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a kulturních 

akcí v obci Tlumačov a okolí. 

Činnost spolku v roce 2018 

     V letošním roce se pro nás prioritní událostí stal 4. ročník Moped rallye Tlumačov. Uspořádali jsme 

jej s maximálním nasazením a s obzvláště vydařeným doprovodným programem. Jako každý rok i 

letos nás neminula složitá jednání s veškerým povolením pro organizaci motoristického závodu. 

Zkoordinovat a vyhovět všem požadavkům úřadů se zajištěním maximálního zabezpečení pro 

závodníky i diváky. S legislativní stránkou souvisí i stránka finanční, kterou bychom bez sponzorů a 

podporovatelů nezvládli. Po několikaměsíčním úsilí se nám úspěšně podařilo vše dotáhnout ke 

zdárnému konci a ve finále odstartovat závod. 

     Závod proběhl v sobotu 19.5.2018. V letošním ročníku se náš závod stal oficiálním závodem dvou 

moravských soutěží (závod mopedů a fechtlů). Tomu jsme přizpůsobili i propagaci a plakát. Od 

brzkých ranních hodin se začali do depa sjíždět závodníci a diváci. Letos se závodilo v šesti 

kategoriích, na mopedech Stadion a Jawa Pionýr „fechtl“. Závodů se zúčastnilo přes 80 jezdců. Na 



uzavřeném přírodním okruhu nechybělo napětí a adrenalin, ale i zábava a sportovní duch v 

pravidlech fair-play. 

     I v letošním roce jsme požádali o spolupráci 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, či osobní zbraň. O 

přestávce proběhla i zkušební střelba. 

     O další doprovodný program, nejen pro diváky, jsme požádali pana Antonína Kružíka s historickým 

závodním speciálem motocyklu JAWA a účastníka automobilových rallye Daniela Zpěváka s Fábia 

S2000. Ve výsledku se tito dva závodníci postarali o pasivní ukázku svých strojů, ale regulérně si s 

nadšením projeli i náš uzavřený okruh a zpestřili tak všem účastníkům přestávku mezi našimi závody. 

     Ve finále naše motoristická akce proběhla i letos za přijatelného počasí, a co je nejdůležitější, bez 

vážných karambolů. Při uvolněném vyhlášení vítězů nás poctil svou přítomností motocyklový 

závodník Ondřej Ježek, účastník světového šampionátu SUPERBIKE. Nutno říci, že se Ondra postavil i 

do startovního pole jako soupeř závodníkům kategorie Fechtl KLASIK. Bohužel „závodní“ stroj, který 

osedlal, nedosahoval potřebných kvalit, a tak se musel i on sklonit před konkurencí z řad místních. 

     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. V letošním roce se stal 

nejúspěšnějším jezdcem našeho týmu Jaromír Filip, který v kategorii ORIGINÁL získal celkové 4. 

místo. 

Poděkování  

     Tímto chceme poděkovat: Obci Tlumačov za poskytnutí příspěvku na naši činnost a za podporu při 

pořádaných akcích, Zlínskému kraji za příspěvek pro 4. ročník Moped rallye Tlumačov a sponzorům za 

poskytnutí finančních a materiálních darů. 

 

PČR Obvodní oddělení Otrokovice - Souhrnná zpráva za rok 2018 pro obec 

Tlumačov 
 

     Služební obvod OOP ČR Otrokovice svou rozlohou 49 km² a počtem 23.275 obyvatel patří mezi 

středně velké územní obvody. Na tomto teritoriálním území se v působišti obvodního oddělení mimo 

jiné nachází město Otrokovice a obce Tlumačov, Machová, Mysločovice, Hostišová, Sazovice a Bělov. 

Systemizovaný stav policistů obvodního oddělení Otrokovice je v počtu 31 policistů, avšak v současné 

době na oddělení pracuje celkem 23 policistů včetně vedoucího oddělení a jeho zástupce. Pět 

policistů je v tzv. skupině dokumentace, která se zabývá trestním řízením a šestnáct policistů je 

zařazeno do obchůzkové a hlídkové služby. Služební obvod je dále rozdělen na jednotlivé části, za 

které odpovídá vždy konkrétní policista s územní a objektovou odpovědností. 

Kriminalita na teritoriu OOP Otrokovice 



     V roce 2018 bylo v rámci místní příslušnosti OOP Otrokovice prověřováno celkem 310 skutků 

mající znaky trestného činu, dále bylo vyřízeno ať již v blokovém řízení, či oznámením nebo 

odložením věci celkem 4096 přestupků a na 659 čísel jednacích evidovaných jako prověřovaná 

oznámení od občanů, organizací a státních institucí, která nenaplnila znaky trestního činu ani 

přestupku. Dále se do těchto čísel jednacích započítávají i administrativní úkony, kterými jsou např. 

zprávy vyhotovené na základě žádostí soudů, státních zastupitelství, exekutorských úřadů, jiných 

útvarů o provedení šetření, výslechů, zajištění věcí a ostatních žádostí právnických a fyzických osob. 

     Porovnáním s rokem 2018 registrujeme pokles trestných činů o 32, naopak v porovnání s 

předchozím rokem evidujeme o celých 1017 přestupků více. Prověřovaných oznámení od občanů a 

administrativních úkonů nespadající do kategorie trestných činů a přestupků bylo o 174 více. 

     Policisté Obvodního oddělení Otrokovice v roce 2018 zadrželi na místě 33 pachatelů trestných 

činů, z nichž 16 bylo pachatelů násilné a majetkové trestné činnosti (v ostatních případech se jedná o 

řidiče pod vlivem alkoholu, případně pachatelů, kteří mařili výkon úředního rozhodnutí a to zejména 

ve vztahu k řízení motorového vozidla v době zákazu řízení), dále vypátrali 45 osob v celostátním 

pátrání a 23 odcizených věcí, na osobní svobodě omezili 77 osob pro jednání mající znaky přestupku, 

v 18 případech použili donucovací prostředky a 18 osob bylo dodáno k vystřízlivění do protialkoholní 

záchytné stanice Kroměřížské nemocnice a.s. Z celkového počtu 698 řidičů pod vlivem alkoholu a 

drog na okrese Zlín, bylo zdejšími policisty zjištěno 102 řidičů motorových vozidel pod vlivem 

alkoholu, dále 9 cyklistů pod vlivem alkoholu a pozitivně testovaných řidičů na návykovou látku, 

nejčastěji na látku marihuana a pervitin, bylo odhaleno 27 řidičů. 

Trestná činnost na teritoriu obce Tlumačov 

     V roce 2018 bylo na teritoriu obce Tlumačov prověřováno celkem 34 trestných činů. Jedná se o 

údaj zahrnující 11 majetkových trestných činů (krádeže prosté, krádeže vloupáním, podvody), dále 11 

trestných činů proti veřejnému zájmu (řízení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL), 3 násilné trestné činy (výtržnictví, 

ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování), 1 mravnostní trestný čin (svádění k pohlavnímu styku), 1 

trestný čin porušování domovní svobody a 2 trestné činy proti mládeži (zanedbání povinné výživy). 

Dále se Policií ČR v obci Tlumačov prověřovalo 5 úmrtí (náhlá úmrtí, sebevraždy). 

     V porovnání s rokem 2017 jsme zaznamenali o 1 trestný čin více. Pokud se týká jednotlivých 

trestných činů, tak majetková trestná činnost se nám zvýšila o 2 skutky, trestná činnost proti 

veřejnému zájmu o 7 skutků, naopak ke snížení došlo u trestných činů proti mládeži o 4 trestné činy. 

U ostatní trestné činnosti nezaznamenáváme výrazné odchýlení od minulého sledovaného období. 

     V roce 2018 na území obce Tlumačov nedošlo k žádnému mimořádnému a závažnému trestnému 

činu a již pátým rokem nebyl řešen žádný případ vraždy, nebo trestný čin spáchaný ve formě 

závažného násilného charakteru. 

     Celková objasněnost trestných činů v roce 2018 ve služebním obvodě Obvodního oddělení PČR 

Otrokovce byla 77,97 %, kdy v roce 2017 byla celková objasněnost 74,31 %, což je nárůst 

objasněnosti o 3,6 %. 

Přestupky na teritoriu obce Tlumačov 



     V roce 2018 bylo na teritoriu obce Tlumačov a okolí, vč. dálnice, evidováno celkem 933 přestupků, 

kdy za stejné období roku 2017 bylo evidováno 365 přestupků. V porovnání s rokem 2017 došlo v 

rámci teritoria a samotné obce Tlumačov k výraznému nárůstu zjištěných přestupků o 568 skutků. 

     Z celkového množství 933 přestupků v roce 2018 bylo 64 přestupků řešeno bez blokové pokuty 

(přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a veřejnému pořádku) a 869 přestupků bylo 

vyřešeno udělením blokové pokuty, kdy se v drtivé většině jednalo o přestupky v dopravě. Ve 12 

případech byla uložena bloková pokuta cizincům z důvodu zjištěného přestupku porušením zákona o 

pobytu cizinců na území ČR. 

     Dále bylo na teritoriu obce Tlumačov zjištěno celkem 20 podnapilých řidičů, z nichž se 3 dopustili 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Z celkem zjištěných 4 řidičů pod vlivem omamné 

a psychotropní látky na teritoriu obce Tlumačov, bylo proti 3 takovým řidičů vedeno trestní řízení. 

Dopravní nehody 

     V roce 2018 došlo na území obce Tlumačov k celkem 8 dopravním nehodám, při nichž 2 účastníci 

dopravní nehody utrpěli lehké zranění. V roce 2018 nebyla žádná osoba zraněna těžce ani neutrpěla 

smrtelné zranění. Hmotná škoda na majetku v příčinné souvislosti s dopravní nehodou vznikla ve výši 

nejméně 155.000,- Kč. Dále na území města Tlumačov došlo k 29 drobnějším dopravním nehodám, 

které byly zpracovávány Policií ČR, avšak do statistik nebyly zahrnuty z důvodu, že nepodléhaly 

oznamovací povinnosti účastníků dopravní nehody. 

Prevence kriminality 

Policisté obvodního oddělení Otrokovice stále v rámci svých personálních možností zvyšují 

preventivní, hlídkovou a obchůzkovou činnost, a to nejen na území města Otrokovice. V 

nepravidelných intervalech jsou častěji, zejména v období prázdnin, prováděny kontroly na 

dodržování zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dále jsou 

častěji prováděny dopravně bezpečnostní akce, kdy byl zvýšen dohled zejména na řidiče pod vlivem 

alkoholu a jiné návykové látky, na předepsané osvětlení cyklistů za snížené viditelnosti a používání 

reflexních prvků na oděvu chodců pohybujících se po komunikaci mimo obec za snížené viditelnosti. 

V součinnosti s Dopravním inspektorátem Zlín bude i nadále věnována pozornost zejména kontrole 

dodržování předepsané rychlosti v obci s důrazem na místa v blízkosti škol a dále měření rychlosti v 

místech výskytu častých dopravních nehod. 

         npor. Bc. René Šimčík, DiS 

 

Zpráva o činnosti SDH Tlumačov 
 

K 31.12.2018 měla naše základna celkem:  32 členů 

                                                                   ženy 10 členek 

                                                                   muži 22 členů  



     V lednu, jako již tradičně, proběhla na naší hasičské zbrojnici výroční valná hromada našeho sboru. 

Zúčastnili jsme se také valné schůze v Ludslavicích.  

     V měsíci únoru proběhlo školení strojníků, řidičů a velitelů. A také školení všech členů SDH 

Tlumačov. V březnu nás opustil dlouholetý člen sboru, bratr Jaroslav Němec. Na jeho vzpomínku jsme 

provedli nástup před zbrojnicí a uctili jej minutou ticha. 

     V dubnu jsme byli požádáni o asistenci na akci Hledání Velikonočního zajíčka spojené s opékáním 

špekáčků. Dále naši členové dělali dozor na soutěži aerobiku v Otrokovicích. V tomto měsíci jsme 

uskutečnili i sběr kovového odpadu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům. Kteří se aktivně 

zúčastnili. Zásahová jednotka vyjížděla k požáru – dopravní prostředky. 

     Místní organizace MOPED TEAM Tlumačov nás v měsíci květnu požádala o asistenci na jejích 

závodech. Dále jsme uspořádali okrskovou soutěž na fotbalovém hřišti. Zásahová jednotka opět 

vyjížděla k požáru, tentokrát travního prostoru za dálnicí. Následně v tomto měsíci proběhla údržba a 

mytí zásahové techniky po zásahu. 

     V červnu jsme se zúčastnili s naší výjezdovou technikou akce Den pro celou rodinu. Zde si nejen 

děti, ale i dospělí, vyzkoušeli zásahovou výstroj. Zásahová jednotka pomáhala při hledání 

pohřešované osoby a likvidovala požár hospodářské budovy na Metlově. 

     V srpnu naše jednotka opět vyjížděla, a to k rozsáhlému požáru travního porostu podél železniční 

tratě Otrokovice – Hulín. Někteří členové sboru se zúčastnili srazu hasičů v Přibyslavi – PYROCAR 

2018. Naší jednotce byly zakoupeny 3 kusy zásahových obleků, které dodala firma Zahas v Hranicích. 

V tomto měsíci byl proveden velký úklid hasičské zbrojnice a zároveň byla provedena údržba 

zásahové techniky. 

     V září opět vyjížděla naše jednotka k požáru, a to rodinného domu na ulici Jiráskova. Uskutečnil se 

Den otevřených dveří na naší zbrojnici s účastí hostů z Tlumačova u Domažlic a Ďanové ze Slovenska. 

V tomto měsíci probíhaly zátěžové zkoušky IZS ZATOP. Na zbrojnici se sešly děti ze školy a školek 

k prevenci hasičské problematiky.  

     V říjnu se zakoupil startovací vozík a konzervátor k vozu DA Ford a také už probíhaly přechody na 

zimní období u všech vozů. Účastnili jsme se oslav 100 let výročí vzniku republiky a dělali dohled u 

slavnostního ohňostroje. Při této příležitosti, 100 let od vzniku samostatného Československého 

státu, jsme zakoupili pamětní medaile pro naše členy. JSDH Tlumačov vyjížděla k události – spadlý 

strom po vichřici.  

     V listopadu jsme byli opět požádáni o asistenci na soutěži v aerobiku v Tlumačově. I tento měsíc 

probíhaly a byly následně ukončeny zátěžové zkoušky IZS ZATOP. Pro členy zásahové jednotky se 

zakoupila nová zásahová trička. Zúčastnili jsme se Martinských hodů, které probíhaly před hasičskou 

zbrojnicí. 

     V prosinci jsme se podíleli na akci Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem, kde jsme vařili 

svařené víno a grilovali klobásy. Také jsme uspořádali každoroční zabíjačku a zúčastnili jsme se 

valných schůzí v Otrokovicích, Kvítkovicích a Mokré. Na konci roku se sešli všichni řidiči a strojníci ke 

kondičním a prověřovacím jízdám v našem hasebním obvodu s vozy Ford a LIAZ. Také proběhlo 

školení JSDH pro zimní období. 



    V roce 2018 bylo odpracováno našimi členy na brigádách celkem 692 hodin. 

     Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování 

tradice SDH v Tlumačově a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců a 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 či údržbě techniky. Řidičům strojníkům, kteří nás v letošním roce bez nehody vozili k požárům 

nebo technickým případům. A v neposlední řadě děkujeme za SDH Tlumačov Obci Tlumačov za 

podporu v roce 2018. 

       

Zpráva o činnosti S.K. Tlumačov za rok 2018 
 

     Jarních soutěží ročníku 2017/2018 se účastnilo 5 družstev fotbalového oddílu S.K. Tlumačov: 

1. starší přípravka pod vedením Pavla Karlíka sbírala úspěchy v Okresní soutěži přípravek skupiny A. V 

novém ročníku hraje okresní soutěž sk. A starší i mladší přípravka, funguje na jedničku a má na hřišti 

nejpočetnější zastoupení. Trenéři: Skácel Martin, Odstrčilík Roman, Machovský Libor. 

2. mladší žáci hráli ve spojeném mužstvu s FC Kvasice krajskou soutěž ,kde obsadili konečné 10. 

místo(poslední) se ziskem 6 bodů za dvě výhry Trenér: Oldřich Hrdina Od sezóny 2018/2019 hrají 

opět okresní soutěž pod hlavičkou S.K. Tlumačov a po podzimní části jim patří 9 místo ,se ziskem 10 

bodů za 3 výhry a jednu remízu. Trenéři: Pavel Karlík , Oldřich Hrdina 

3. starší žáci hráli jarní část sezony 2017/2018 ve spojeném mužstvu s F.C. Kvasice krajskou soutěž, 

kterou vyhráli se ziskem 50 bodů za 16 výher, 1 remízu a pouze jedinou prohru. Z důvodu nedostatku 

hráčů této kategorie se do soutěží nového ročníku starší žáci nepřihlašovali. 

4. dorostenci zakončili svou první krajskou sezónu 2017/2018 na 9. místě z e 14 účastníků s bilancí 35 

bodů za 10 výher, 2 remízy a 10 proher . V nové sezoně hrají krajskou soutěž a patří jim po podzimu 7 

místo se ziskem 19 bodů za 5 výher, 2 remízy a 6 proher. Trenér: Kvasnička Jiří vedoucí mužstva: 

Stanislav Jeřábek 

5. muži hrající krajskou 1B. třídu skupina C zakončili sezonu 2017/2018 na vynikajícím 3. místě se 

ziskem 51 bodů za 13 výher,7 remíz a 6 proher skóre 49:53. Po podzimní části sezony 2018/19 jim 

patří 10 místo se ziskem 16 bodů za 3 výhry, 4 remízy a 6 proher. Trenér:Petr Skýpala asistent: Radek 

Dvořák vedoucí mužstva: Lada Mouková. 

     I v roce 2018 se dění ve fotbalovém klubu aktivně účastnili i staří páni, vedení Jiřím Kvasničkou. 

     8.5.2018 jsme uspořádali na našem hřišti zdařilý turnaj přípravek, za účasti 8 mužstev z okolních 

klubů. V létě pak za podpory obce čtvrtý ročník Tlumačovských pivních slavností, které se uskutečnily 

v sobotu 28. Července 

 

 



Zapsala kronikářka obce Tlumačov  

Sylva Němcová 

Březen 2019 

 

 


