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Co nás čeká v roce 2019? 
 

SOCIÁLNÍ POMOC A PENÍZE 

     Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od 

ledna dochází k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla 

zavedena. Velkým úspěchem je navýšení příspěvku na péče pro osoby ve  III. a IV. stupni závislosti na 

pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné i ve výši důchodů nebo na 

náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. 

 

Vyšší důchody 

     Od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní výměra o 570 Kč na 3270 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 

3,4% . Důchody se tak zvýší v průměru o 900,- Kč. Zvýšení vyplácených důchodů provede ČSSZ 

automaticky, není potřeba o ně žádat.  

 

Vyšší minimální mzda 

     Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200,- Kč na 13 350,- Kč za měsíc. Jedná se o 

druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. 

 

Proplácení prvních 3 dnů pracovní neschopnosti 

     Od 1. července 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy i za první 3 pracovní dny trvání 

dočasné pracovní neschopnosti. Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům 

kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Poslední šance na kotlíkové dotace 

     Ministerstvo životního prostředí spustí v roce 2019 třetí a poslední vlnu kotlíkových dotací. 

Z peněz EU na ni pošle víc než 3 miliardy korun a počítá, že se za ni vymění 30 000 zastaralých 

neekologických kotlů. Dotační program skončí v roce 2020 a od roku 2022 už budou kotle nejnižších 

emisních tříd (ty nejméně ekologické) zakázané pod pokutou ve výši až 50 000,- Kč.  

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Registr léků ukáže, co pacient užívá 



     Novela zákona o léčivech počítá se zavedením lékového záznamu pacienta. To znamená, že 

záchranáři, lékaři i lékárníci budou mít přístup do registru, v němž si najdou, jaké léky daný pacient 

užívá. Cílem je omezit nežádoucí kombinaci léků a zajistit tak bezpečnější léčbu pacienta. 

Ministerstvo očekává, že novela začne platit v polovině roku 2019. 

 

Kvalitnější plomby pro každého 

     Od ledna klasické amalgámové plomby (materiál obsahující rtuť a vyráběný přímo v ordinaci) 

nebudou moct zubní lékaři pacientům nabízet, povolený bude jen kvalitnější amalgám v kapslové 

formě. Nově tento typ plomb navíc uhradí pojišťovna. 

 

ŠKOLSTÍ 

Více peněz pro učitele 

     Od ledna dostanou učitelé opět přidáno, a to 10% k svému platovému základu. O dalších 5% se 

zvýší objem prostředků, které mají ředitelé k dispozici například na příplatky pro třídního učitele, 

osobní hodnocení nebo odměny. O 10% se zvýší platy nepedagogických zaměstnanců škol. Ze 

státního rozpočtu půjde v letošním roce na výplaty v mateřských, základních a středních školách 

celkem 95 miliard korun, tedy o 16 miliard více než v roce 2018. 

 

Fakulty přijmou více mediků 

     Z lékařských fakult vychází každoročně 1 340 absolventů oboru všeobecné lékařství. To však 

nestačí, v ordinacích a nemocnicích chybějí doktoři. V roce 2020 by mělo odejít do důchodů více 

lékařů, než je počet absolventů. Vláda proto schválila plán, který má dostat do zdravotnictví novou 

krev. Vyhradí na to téměř 7 miliard korun. Od roku 2019 dostanou fakulty od státu více peněz, aby 

mohly do prvního ročníku přijmout více studentů. 

 

DANĚ 

Výhodnější paušály 

     Podnikatelé a živnostníci budou moci využívat k výpočtu daně z příjmu paušál v dvojnásobné výši 

než do roku 2018, od roku 2019 se hranice posouvá na dva miliony. 

 

Nižší DPH na stočné nebo služby 

     Od roku 2019 se snižuje DPH na 10% na vodné, stočné, jídlo v restauraci a na služby náročné na 

lidskou práci (např. pečovatelské služby, úklid v domácnosti, kadeřnické služby…). Jestli služby zlevní, 

už bude ale záležet na každém podnikateli. 



OSTATNÍ 

Přechod na nové televizní vysílání 

     Současné digitální vysílání (DVB-T) má před sebou poslední měsíce. Od 27 listopadu 2019 se 

začnou vypínat první vysílače, definitivně toto vysílání skončí v polovině roku 2020. Od té doby už 

bude možné chytit jen nový formát DVB-T2. Pro nás to znamená, že budeme muset znovu ladit 

kanály, majitelé starších televizorů si však budou muset pořídit speciální set top box nebo novou 

televizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpočet obce Tlumačov v závazných ukazatelích pro rok 2019 
 

PŘÍJMY           

Daňové příjmy          40 484 000,00 Kč 
daně 
 poplatky za likvidaci odpadu  
správní poplatky, místní poplatky  
 
Přijaté transfery                                                                                                                   2 297 100,00 Kč 
dotace na výkon státní správy 
dotace na volby  
dotace - jazyková učebna v ZŠ 
 
Nedaňové příjmy           3 901 000,00 Kč 

nájmy, pronájmy, služby odvody PO 

Financování          13 892 000,00 Kč 
zůstatek k 31. 12. 2018 
splátky úvěrů 
 

Příjmy celkem pro rok 2019       60 574 100,00 Kč 
 
 

VÝDAJE 
 
Deratizace          22 000,00 Kč 

Silnice                      5 350 000,00 Kč  
oprava MK Skály, Kvasická, výtluky 
VDZ Skály 
 
Pozemní komunikace               2 190 000,00 Kč 
rek. chodníků ul.Machovská, Jiráskova, odpočívadla pro cyklisty 

Dopravní obslužnost         250 000,00 Kč 

Odvádění a čištění odpadních vod       550 000,00 Kč 

Mateřské školy          790 000,00 Kč 

Základní škola                    3 831 000,00 Kč 

Činnosti knihovnické         44 000,00 Kč 

Ostatní záležitosti kultury        31 000,00 Kč 

Pořízení, zachování a obnova kul.       50 000,00 Kč 



Činnost registrovaných církví                  100 000,00 Kč 
oprava zídky, vrat a střechy  
 
Rozhlas a televize         31 000,00 Kč 

Ostatní záležitosti sděl. prostředků       81 000,00 Kč 

Zájmová činnost v kultuře               2  356 000,00 Kč 

Ostatní záležitosti kultury                   212 000,00 Kč 

Využití volného času dětí a mládeže                  720 000,00 Kč 
workoutová sestava, stroje na cvičení, dokončení zázemí beach. hřiště 
 
Všeobecná ambulatní péče                   146 000,00 Kč 

Bytové hospodářství                 1 535 000,00 Kč 

Nebytové hospodářství        58 000,00 Kč 

Veřejné osvětlení                                                                                                              1 192 000,00 Kč 

výměna světel ul. Masarykova a Dolní 

Pohřebnictví                  3 717 000,00 Kč 

rekonstrukce hřbitova 

Územní rozvoj           10 000,00 Kč 

Komunální služby a územní rozvoj               7 332 000,00 Kč 

Nebezpečný odpad          10 000,00 Kč 

Komunální odpad                  1 382 000,00 Kč 

Ostatní odpady          120 000,00 Kč 

Ostatní nakládání s odpady                      400 000,00 Kč 

modernizace sběrného dvora - vl. prostředky    

Veřejná zeleň           650 000,00 Kč 

Dům s pečovatelskou službou        431 000,00 Kč 

Domovy           520 000,00 Kč 

příspěvky poskytovatelům sociálních služeb 

Krizová opatření           50 000,00 Kč 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů       258 000,00 Kč 

Zastupitelstva obcí                     1 663 000,00 Kč 

Volby do Evropského parlamentu       60 000,00 Kč 



Místní správa                   23 375 100,00 Kč 

Obecné výdaje z fin. operací         50 000,00 Kč 

Pojištění funkčně nespecifikované       250 000,00 Kč 

Ostatní finanční operace        690 000,00 Kč 

Finanční vypořádání minulých let         12 000,00 Kč 

Ostatní činnosti           55 000,00 Kč 

 

Výdaje celkem pro rok 2019       60 574 100,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Leden 

 

Tříkrálová sbírka 
 

     V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Do ulic se i za deštivého počasí vydalo 

třináct skupinek koledníků. 

     Naši koledníci vykoledovali celkovou částku 58 472,- Kč. Charita sv. Anežky v Tlumačově tímto 

děkuje všem koledníkům a dárcům, kteří s takovou štědrostí přispěli do pokladniček všem 

potřebným. 

 

Turnaj ve stolním tenise 
 

     V místní tělocvičně Základní školy Tlumačov se v sobotu 5. ledna 2019 sešlo 6 žáků, 3 ženy, 34 

mužů a 12 seniorů, aby odehráli již 7. ročník Turnaje ve stolním tenise. 

     Turnaj zahájil místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň a hlavní rozhodčí Aleš Judas. Ten upřesnil 

pravidla jak herní, tak systém postupů. 

     Dopoledne se mladí tenisté utkali ve dvou kategoriích: mladší a starší. Vzhledem k malému počtu 

žáků, hrál „každý s každým“. 

     Odpoledne patřilo dospělákům. Početnější skupina mužů byla rozdělena do skupin, ze kterých se 

postupující dostali do „pavouka“. Stejný systém hry měli i senioři – muži. Ženy si zahrály mezi sebou. 

Zápasy si každý užíval po svém – někdo velice emotivně, někdo spíše jako zpestření sobotního dne. 

Hrálo se na 6 stolech, takže turnaj měl poměrně rychlý spád. 

     Bohužel do závěrečných bojů v mužské kategorii nezasáhl žádný tlumačovský hráč. Ale jak vtipně 

poznamenal jeden místní divák: „Laďa Vavřík, který skončil druhý, je sice z Kvasic, ale bydlí na 

Tlumačovské ulici, takže to je, jako by byl od nás.“ 

     Jsme rádi, že stoupá počet přihlášených hráčů. Svědčí to o dobrém jménu turnaje a dobře 

odvedené práci organizátorů. Těmi jsou stolní tenisté Tlumačov a Kulturní a informační středisko 

Tlumačov. 

     Touto cestou chceme poděkovat všem hráčům, kteří si přišli zahrát a strávili tak příjemné 

sportovní hodiny. Díky také všem divákům za podporu a vytvoření skvělé atmosféry. 

Výsledky:     
 
Mladší chlapci:   1. místo Antonín Novotný 
   2. místo Matěj Sácký 
 



Starší chlapci:   1. místo Tadeáš Stránský 
    2. místo Radek Dvořák 
    3. místo Ondra Krčma 
 

Ženy:    1. místo Petra Huráňová 
    2. místo Eva Holečková 
    3. místo Monika Niklfeldová 
 
Senioři:    1. místo Josef Karola 
    2. místo Radovan Švec 
    3. místo Othmar Mauler 
 
Muži :    1. místo Roman Žídek  
    2. místo Vladislav Vavřík 
    3. místo Jiří Holeček 
 

 

Redakční rada Tlumačovských novinek 

     V období let 2018 - 2022 bude Redakční rada Tlumačovských novinek pracovat v mírně 

pozměněném složení. Se staronovými členy Mgr. R. Huráněm a R. Nelešovskou se nově zapojí do 

činnosti redakční rady také paní Mgr. L. Jirušková, zástupkyně ředitele školy a učitelka místní základní 

školy. 

     Paní Vrtalové, která tuto činnost vykonávala doposud, děkujeme za spolupráci při tvorbě a 

realizaci mnoha čísel Tlumačovských novinek, hlavně za její obětavý, praktický a poctivý přístup a 

odbornou pomoc při jazykových úpravách jednotlivých vydání TN.  

 

Tlumačovský košt pálenek a ochutnávka chuťovek 

 
       V sobotu 26. ledna 2019 proběhl v Klubu obce na Zábraní 17. ročník Tlumačovského koštu 

pálenek. Společná akce místních zahrádkářů a kulturního a informačního střediska vždycky přiláká 

místní i přespolní návštěvníky. 

     Rok 2018 byl, co se týká množství ovoce, velmi úrodný, pálenice se rozjely už v létě a svůj provoz 

zastavily mnohde až v lednu letošního roku. To se také odrazilo na množství přinesených půllitrů. 

Sešlo se 39 vzorků různých pálenek. Pálenky byly z trnek, meruněk, hrušek, jablek, vína, nebo 

například také třešně a višně, černý bez, mirabelky a z různého jiného ovoce. Pálenky hodnotilo 37 

návštěvníků. Mnozí z nich jsou již pravidelnými účastníky koštu. To bylo znát i na bodování, protože 

koštéři bezpečně poznali tu nejlepší i nejhorší pálenku. Zatímco ta nechutnější byla hodnocena 

většinou pěti nebo čtyřmi body, ty, které skončily na posledních místech, dostávaly jen jeden, 

nanejvýš dva body.  



     Zároveň probíhala ochutnávka chuťovek. Sešlo se 7 vzorků různých tvarů, použitých surovin, 

vzhledu atd. Bylo velmi těžké se rozhodnout, které z nich jsou nejlepší.  

     Košt probíhal od 14 hodina a za tři hodiny se začaly zpracovávat hlasovací lístky. V průběhu této 

doby se uskutečnilo slosování tomboly. Po 18 hodině byl znám vítěz jak u pálenek, tak i u chuťovek. 

     Příští rok proběhne opět další ročník koštu pálenek spojený tentokrát s ochutnávkou sekané. 

Výsledky:        

Košt pálenek:      Košt chuťovek: 

1. místo J. Čechman 156 bodů  1. místo Fiantová Alena 

2. místo I. Masařová 148 bodů  2. místo Meisbüchlerová Dagmar 

3. místo M. Talašová 143 bodů  3. místo Machálek Jaroslav 

 

Počasí v lednu 

      
     Leden 2019 začal nevlídným počasím s teplotami kolem nuly a se smíšenými přeháňkami, všude na 

horách jsou sněhové kalamity. Sníh napadl i u nás, ale průběžně přes den trochu roztaje a v noci zase 

připadne, protože teploty přes noc jsou pod nulou. 11. ledna sněžilo skoro celý den a napadlo asi 10 

cm nového sněhu, ale hned druhý den ráno +4°, takže to, co napadlo, zase roztálo. 17. ledna přes den 

+7°a sluníčko, ale hned 19. ledna ráno -8°. Další dny počasí stejné, ráno mráz až -10°, přes den mírně 

pod nulou a sluníčko, k tomu severní vítr. Ke konci ledna znovu napadl další sníh, ale mokrý, protože 

teplota je kolem +2°. Poslední dva lednové dny ráno -11°, mráz i přes den, ale sluníčko. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



Únor 

 

Reprezentační ples Obce Tlumačov 
 

     V sobotu 2. února 2019 se v sále Otrokovické Besedy konal Reprezentační ples Obce Tlumačova. 

Ples zahájil starosta, pan Petr Horka spolu s vedoucí KIS Renátou Nelešovskou. 

     Příjemnou atmosféru vytvořila skupina Clera, která se „trefila“ do noty každému účastníku plesu. 

Atmosféru nám zpříjemnil se svou show „bublinář“ Pavel Roller, který nás zavedl do světa mýdlových 

bublin. Mohli jsme spatřit bublinu v bublině, kouřové bubliny, bublinové hady, vodopády a nakonec 

bublinu, do které byla uzavřena jeho asistentka. 

     Velké poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům, kteří se postarali 

o velmi bohaté a pestré ceny do soutěže. Dík patří také všem, co se podíleli na přípravě plesu. 

Organizátorky děkují za hojnou účast. 

 

Osvětová beseda Zdravotnická záchranná služba 
 

     Na pravidelnou schůzku Klubu seniorů Tlumačov 12. února 2019 připravily pracovnice Kulturního a 

informačního střediska Tlumačov přednášku: Zdravotnická záchranná služba - co o nás víte nebo 

nevíte. Přednášel MUDr. Dorian Pfeifer - náměstek pro léčebnou péči ZZS Zlínského kraje, p.o. 

     Pan doktor přítomné seznámil s rozdělením kraje na jednotlivé oblasti, s technickým vybavením, s 

postupy v práci záchranné služby, a jak ji mají občané využívat. Celá přednáška proběhla ve velmi 

příjemné atmosféře, bylo i několik zajímavých dotazů a připomínek. V závěru pan doktor všechny 

přítomné pozval na jejich záchrannou stanici a nabídl i ukázku základní první pomoci. A jak to tak v 

seniorské skupině chodí, určitě spousta členů nabídku využije.  

 

Podání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce 

Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací 
 

     Obec Tlumačov oznámila spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě 

aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce schváleného pro rok 

2019 podpoří jejich činnost. 

     K získání finanční podpory je na základě "Pravidel pro přidělování transferů z rozpočtu obce 

Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a 



sportu" nutné podat "Žádost/žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost" v souladu s těmito 

"Pravidly". 

 

Sbírka pro opuštěná zvířátka 
 

     Každým rokem pořádá MŠ Tlumačov sbírku pro opuštěná zvířátka. Díky rodičům dětí z MŠ a ZŠ 

Tlumačov, kteří se ochotně zapojili do projektu, se podařilo shromáždit větší množství krmiva, 

pamlsků, konzerv, zdravotnického materiálu, dek a čisticích prostředků za účelem pomoci 

soukromému útulku ve Střílkách u Kroměříže. 

     Tento útulek vede paní Lišková se svojí rodinou a veškeré potřeby pro zvířátka včetně 

veterinárních ošetření platí z vlastní kapsy a z darů příležitostných sponzorů. Velmi vděčně přivítala 

naši pomoc, za kterou velmi děkuje. Své poděkování zveřejnila také na facebookových stránkách 

útulku. 

     Ředitelka MŠ paní Hana Janoštíková společně s ing. Otmarou Krchňáčkovou, která se aktivně 

angažuje v projektu „Zastavme utrpení opuštěných zvířat“, osobně předaly sbírku paní Liškové, která 

je provedla útulkem a seznámila s osudy opuštěných a týraných pejsků, o které se s láskou a 

trpělivostí stará, za což jí patří obdiv a dík. Jme rádi, že ne všichni lidé jsou k osudu opuštěných zvířat 

lhostejní, o čemž svědčí i velký počet příznivců a dárců do této sbírky, za což všem děkujeme. 

     Kdo by chtěl jakýmkoliv způsobem útulku pomoci, na jeho facebookových stránkách jsou 

k nalezení veškeré informace. 

 

Mateřská škola Tlumačov jezdí do plavání 
 

     Začátkem února zahájily učitelky z mateřské školy s dětmi plavecký kurz v Kroměříži. Účastní se ho 

25 nejstarších dětí z mateřské školy a případní náhradníci z řad mladších dětí.  

     Děti vedou zkušení instruktoři a připravují pro děti zajímavou náplň plaveckého kurzu. Hodiny 

začínají vždy otužováním a hrátkami s vodou, kdy se děti za pomoci plastových pohárků ovlažují, 

polévají, ponořují obličej do vody či hledají a dle barev třídí malé plastové míčky. Poté následuje 

učební část hodiny. Děti se učí splývat či skákat z břehu do vody aj. a hravou formou jsou u nich 

vytvářeny základy plaveckých dovedností. 

     Poslední čtvrthodina výuky patří vždy volným činnostem a hrátkám ve vodě spolu s vodními 

pomůckami, jako jsou různé pěnové podložky, míč, lehké plastové puky, konvičky, pohárky aj. Pak na 

děti čeká sprcha, převlékání do suchého a zpětný návrat do mateřské školy. A zase se můžou těšit na 

další středu, kdy je čeká další zajímavá hodinka v plaveckém kurzu. 

 



Po stopách lovců mamutů  
 

     V měsíci únoru se děti 4. třídy Základní školy v Tlumačově začaly poprvé seznamovat ve výuce s 

obdobím pravěku. A protože základními měřítky vzdělávacího programu jsou tvorba, vnímání, 

prožitek a komunikace, osvědčilo se na naší škole zařazovat do výuky formu projektu, která přesahuje 

rámec oboru a pomáhá  povzbudit  individuální prožitek, odvahu a originalitu ve vlastní tvorbě dětí. 

     Velká poznávací  cesta pro děti začala 13. února 2019, kdy je autobus odvezl vstříc velkému 

pravěkému dobrodružství po stopách lovců mamutů do Muzea Komenského v Přerově. Zážitkový 

program děti přenesl do doby pravěku, do temné jeskyně, ke hrobu pravěkých předků a zvířat. Na 

vlastní kůži si tak děti mohly vyzkoušet život bez elektřiny, seznámit se se způsoby odívání, stravování 

i pohřebních rituálů pravěkého člověka. Na malé objevitele čekalo i velké překvapení v podobě 

skutečného zubu mamuta či jeho kostí. Většina z nich tyto vzácné nálezy držela v rukou poprvé. 

     Nadšení nebralo konce, když si v závěru programu děti zahrály na skutečné archeology. Pomocí 

různých  nástrojů vyhledávaly ve vrstvách spraše cenné artefakty – kusy uhlíků, zlomky keramiky, 

pazourky apod. 

 

Počasí v únoru 
 

     Začátek února docela teplý, až +8°přes den, ale hned 4. února znovu napadlo 10 cm mokrého 

sněhu, který přes den zase roztál. Další tři dny ráno mráz až -11°, přes den sluníčko, mírně pod nulou, 

ale další dny ráno kolem nuly, přes den oblačno, teplota kolem 5°.Pár dnů to vypadalo, že bude jaro, 

denní teploty dosáhly až +10°a k tomu sluníčko, ale znovu se ochladilo a k tomu fouká severní vítr. 

Poslední 3 dny v měsíci od rána sluníčko, teploty 10 – 14°. 

 

      

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Březen 

 

Masopust v Tlumačově 
 

     Všudypřítomná dobrá nálada, vůně smažených koblih a do toho všude spousta jídla a pití… 

     Stejně jako už několik let po sobě, tak i letos, uspořádali přátele masopustního veselí v sobotu 2. 

března masopustní průvod Tlumačovem. 

     Asi třicet zapálených spoluobčanů naší obce obléklo veselé kostýmy a vykročili na fašankový 

průvod a připomněli si, že se již nezadržitelně blíží Popeleční středa, která je počátkem 

čtyřicetidenního postního období před Velikonocemi. Masopust je předzvěstí blížícího se jara a konce 

nadvlády zimy. I letos si všichni účastníci dali na svých maskách záležet. Pod vedením laufra 

doprovázely další žertovné masky hlavní postavu – medvěda, který si rád zatancoval s každou paní 

domu, a rády ochutnaly i s ostatními masopustní koblížky, koláčky, klobásky, chlebíčky či jednohubky. 

Nechyběly ani štamprličky s něčím ostřejším. Radovánky trvaly od samého rána až do pozdních 

odpoledních hodin. Celý průvod byl ukončen posezením 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 tímto i velmi poděkovat za 

finanční dary, kterými občané Tlumačova tuto akci podporují.  

 

Masopustní karneval ve škole 
 

     Je doba Masopustu a tato lidová tradice se udržuje i v naší základní škole. Žáci si v průběhu týdne 

vyráběli masky, zdobili družinku a spolu s maminkami chystali malé občerstvení. V pátek 8. března 

proběhl v obou odděleních školní družiny veselý karneval. Pestrá směsice princezen, víl, pirátů, 

vodníků, čarodějnic a mnoha dalších, nejen pohádkových postaviček, se předvedla v soutěžích, hrách 

a při tanci. Tečkou za příjemným odpolednem byly odměny za splněné úkoly. 

     Poděkování patří všem rodičům za přípravu pohoštění a masek. 

 

Březen – měsíc knihy 
 

     Březen je podle dlouhé tradice měsícem knih. Ano, stále jím zůstává díky knihovnám, které 

upřednostňují označení Březen – měsíc čtenářů. Cílem je obnovit práci mládeže i dospělých lidí s 

knihou. 



     Naše knihovna si během tohoto měsíce připravila program pro děti mateřské i základní školy. 

Jako první navštívily knihovnu děti z místní mateřské školy. Paní knihovnice je seznámila s knihovnou 

a společně si zahráli formou hry na pohádky. Děti z družiny se naučily knihy zařazovat a s paní 

knihovnicí si přečetly několik pověstí. 

     V pátek 29. března 2019 se uskutečnil v naší knihovně 11. ročník „Noci s Andersenem“. Letošní rok 

spaní v knihovně využilo 10 dětí. V 16,30 hod. se děti společně s paní knihovnicí sešly v knihovně a po 

chvíli se všichni přemístili do dětské herny, kde se pořádně „vyřádili“. Poté si každé dítě nachystalo a 

nafouklo matraci a našlo si místečko na spaní. Nesmělo chybět oblíbené tvoření, tentokrát se tvořil 

velikonoční panáček. Děti soutěžily v pexesovém turnaji, ve kterém jednoznačně vyhrál Kamil Bilík. 

Než se dohrál pexesový turnaj, tak si děti dvou družstvech rozdaly souboj ve znalostech pohádek. To 

už jim vytrávilo a statečně se vrhly na večeři - párky v rohlíku a někteří měli takový hlad, že zvládli i tři 

kousky. Na promítanou pohádku se už od odpoledne těšil každý, tentokrát to byla Ledová sezóna, 

kterou zatím skoro nikdo neviděl. Hodiny rychle utíkaly a v půl 11 byl už čas na spaní. Před spaním 

zvládly přečíst ještě pět pohádek, ale ne všechny děti se dočkaly konce, protože už spokojeně usnuly.  

     Ráno po snídani, na které byly výborné buchty, které napekly některé maminky dětí, se 

vyhlašovala vítězná buchta. Všech 10 hlasů dostala maminka Tomáška Dujsíka, která si odnesla 

diplom. Nakonec děti ještě zvládly i hernu, než si pro děti přišli rodiče. Za rok zase na viděnou a snad i 

s nováčky, kteří spaní v knihovně ještě nezkusili.  

 

Úspěchy stolních tenistů 
 

     Již třetím rokem se tlumačovští stolní tenisté s nemalými úspěchy aktivně účastní série turnajů 

amatérské ligy okolních obcí ve stolním tenise za účasti hráčů Zlína, Napajedel, Komárova, Salaše, 

Oldřichovic, Spytihněva a Karlovic. 

     Povinností každého účastníka je jednou za rok na domácí půdě uspořádat jeden turnaj. Nebylo 

tomu jinak ani v sezóně 2018/2019. Tlumačovští stolní tenisté uspořádali takové sportovní klání 

v sobotu 9. března 2019 v prostorách velké školní tělocvičny. A je třeba říci, že s výrazným úspěchem 

jak po organizační, tak i po sportovní stránce. Počet účastníků na tomto turnaji byl mimořádně 

rozšířen o amatérské stolní tenisty z Kvasic, což mělo velmi pozitivní vliv na sportovní úroveň celého 

turnaje. 

     Vítězem turnaje se stal Jiří Krčma ml., který ve finálovém utkání porazil dalšího domácího borce 

Pavla Kutru. V klání o třetí místo byl nakonec úspěšnější Josef Chlud z Kvasic, který porazil opět 

domácího hráče Vladislava Jaroše. 

     Součástí celého sobotního dne byl také doprovodný turnaj v minipingpongu, který byl organizován 

především pro pobavení přítomných diváků. Absolutním vítězem tohoto turnaje se stal Tomáš Hrtús, 

který nenašel přemožitele ani v jednom z odehraných zápasů. 

     Především díky podpoře obce Tlumačov a sponzorů DURA-LINE, TAJMAC-ZPS, Hapal construction, 

Metašrot a Mercox, která měla vliv na úroveň zázemí a také cen pro jednotlivé účastníky, lze tento 

turnaj v rámci amatérské ligy označit za turnaj finálový.  Za tuto výraznou podporu všech 



jmenovaných a také za pomoc zaměstnanců obce Tlumačov při přípravách tohoto sportovního klání 

tlumačovští stolní tenisté děkují.    

     Výrazný výsledkový úspěch na domácím turnaji nebyl nijak náhodný. Tuto skutečnost lze 

dokumentovat i na výsledcích z dalších turnajů. Pavel Kutra se stal celkovým vítězem dvou turnajů, 

Jiří Krčma ml. skončil dvakrát druhý a jednou třetí a jedno třetí místo si připsal i Jan Mareš.      

 

Ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov 
      

     V sobotu 16. března se v sále otrokovické Besedy uskutečnil již tradiční Školní ples pořádaný naší 

školou a SRPDŠ. K tanci a poslechu i letos hrála kapela Los playboys. 

     Večer byl zahájen přivítáním hostů předsedkyní spolku a ředitelem školy. Posléze žáci 9. ročníku 

zatančili slavnostní polonézu, kterou nacvičili pod vedením Kristýny Kvasničkové a Jany 

Kolomazníkové. Taneční vystoupení bylo inspirováno pohádkovým příběhem O Šípkové Růžence. 

Přibližně o hodinu později měli hosté možnost zhlédnout druhé taneční vystoupení žáků, tentokráte 

pod vedením paní učitelky Mgr. Terezy Šimoníkové. Z kluků i děvčat se na chvíli stali rebelové. Právě 

hudba ze stejnojmenného filmu se stala základem pro netradiční polonézu. 

     Obě dvě vystoupení se žákům velmi povedla a měla úspěch, což dokládal i dlouhotrvající potlesk 

přítomných návštěvníků. 

     Celý ples se opět vydařil. A právě je zapotřebí poděkovat lidem, kteří se na jeho realizaci podíleli. 

 

Poděkování ředitele školy:      

     Stejně jako paní kolegyně i já cítím, že se nám letošní ples opravdu podařil. Vyprodaný sál 

Otrokovické Besedy svědčí o zájmu nejen z řad rodičů, ale i bývalých žáků. Skoro bych řekl, že náš 

školní ples je i trošku abiturientským večírkem. Těší nás to, protože se ukazuje, že ve škole se vytváří 

pozitivní vazby nejen mezi spolužáky ale i mezi žáky a jejich učiteli. 

     Velké poděkování si zaslouží realizační tým členek SRPDŠ, pracovníků školy, žáků 9. r. a jejich 

tanečních instruktorek a dalších podporovatelů plesu. Mezi ně patří i všichni sponzoři, kteří se podíleli 

na pořízení bohaté tomboly. Je velmi obtížné některého ze sponzorů vyzvednout a zdůraznit, ale je 

velmi potěšující, že se mezi nimi stále častěji objevují bývalí žáci školy. Moc jim za to děkujeme!! 

     Školní ples by určitě neměl takovou úroveň, pokud by se nesešla tak příjemná společnost lidí, kteří 

měli chuť strávit večer se svými přáteli, známými a také s našimi nejstaršími žáky, s pracovníky školy a 

členkami spolku rodičů a přátel školy. 

     Všem účastníkům a příznivcům školního plesu ještě jednou děkuji  a těším se na další společné 

setkání. 

                       Mgr. Robert Podlas 



 

Rozloučení se zimou a vítání jara 
 

     S definitivní platností tady máme jaro. A co k tomu chybělo? No přece vynesení Morany a tím 

rozloučení se s „PANÍ ZIMOU“. A tak v pátek 29. 3. 2019 za teplého a slunného počasí se žáci z naší 

základní školy vydali k potůčku Mojena. 

     Po cestě k potůčku vzorně odříkávali „zaklínací“ básničky, aby se Morany podařilo poslat úspěšně 

do podsvětí. Na rozloučení se zimou se totiž náležitě vybavili. Stejně jako  v loňském roce větší děti z 

družinky II. vyrobily z plně recyklovatelných prvků velkou Moranu. Děti z družinky I.  si vyrobily pro 

každého malou Moranu, aby se mohly se zimou náležitě rozloučit a to se jim také podařilo. 

     Morany byly pěkně utopeny a s radostí a křikem se všichni rozeběhli po hřišti, každý ke svému – 

někdo hrát fotbálek, někdo vybíjenou, jiné děti se bavily na průlezkách a další závodily na 

koloběžkách. Odpoledne uběhlo jako voda a my už se všichni těšíme, co nám letošní jaro přinese! 

 

JSDH obce Tlumačov získala dotaci 
 

     JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního roku dotaci poskytnutou Fondem Zlínského 

kraje na základě Programu „Dotace obcím pro Jednotky dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. 

Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ a na nákup řetězové 

motorové pily. 

     Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila 88 000,- Kč, přičemž ze Zlínského 

kraje byla poskytnuta dotace ve výši 58 000,- Kč. Zbylá částka byla pokryta z rozpočtu obce Tlumačov. 

     Oprava cisternové automobilové stříkačky LIAZ výrazně zlepšila její technický stav a přispěje tím 

k větší spolehlivosti a bezpečnosti naší jednotky při výjezdech a provádění požárních zásahů. 

Nákupem řetězové motorové pily se zvýšila akceschopnost jednotky a rozšíří se její možnosti při 

provádění zásahů spojených zejména s odstraňováním následků nepříznivých povětrnostních 

podmínek – při silných bouřích nebo větrem spadlých stromů, sloupů apod. 

 

Školní psycholog – nová příležitost, nová zkušenost 

      
     Základní škola Tlumačov už od roku 2017 zvažovala, že by se na školu přijal školní psycholog. 

Absolutně hlavním motivem rozhodnutí pozici zřídit však tehdy byla aktuální koncentrace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Po delší době škola našla možnost dohody s PhDr. P. Čapkou, 

který vykonával tuto funkci v jedné ze sousedních škol. Postupně se nový pedagog stal součástí 

kolektivu. 



     Náplní jeho práce jsou konzultační, poradenské, diagnostické a metodické aktivity, které směřují 

k žákům, dalším pedagogům a rodičům. Školní psycholog intervenuje zejména žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření různého stupně. V rámci práce 

školního poradenského pracoviště poskytuje získané informace dalším pedagogům školy. Velmi 

významnou částí práce psychologa jsou hlavně individuální konzultace se žáky a jejich rodiči při 

výchovných a vzdělávacích potížích. K tomu účelu má školní psycholog zřízenu internetovou poradnu, 

kterou zejména rodiče velmi hojně využívají. 

 

Počasí v březnu 
 

     Začátek března počasí ještě skoro zimní, denní teploty do 7°a občas i déšť. Od 5. března se už na 

pár dnů ozvalo jaro, teploty přes den až 15°, polojasno, ale hned následující dny se počasí zase 

zhoršilo, teplota jen kolem 8°a do toho občas déšť nebo déšť se sněhem. V polovině března se počasí 

umoudřilo, denní teploty se už podobají jarním, ale noční klesají ještě mírně pod bod mrazu. Od 25. 

března se zase ochladilo, teploty jen do 10°, ale konec března už opravdu jarní, sluníčko a až 18°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duben 

 

Soutěž skupinových choreografií „O pohár starosty obce Tlumačov 2019“ 
 

      V sobotu 6. 4. se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích jubilejní 15. ročník soutěže v aerobiku 

skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“, který pořádal Dům dětí a mládež Sluníčko Otrokovice, 

odloučené pracoviště Tlumačov. Na soutěž dorazilo 22 klubů z celé Moravy a soutěžit přijelo kolem 

800 soutěžících se 74 choreografiemi. 

     Soutěž je rozdělena na kategorii estetika a technika a také podle věku do 4 věkových kategorií. Do 

poroty opět zasedli profesionální porotci Mgr. David Holzer MS v aerobiku a Hanka Kynychová, kteří 

vždy soutěž zpestří mluveným komentářem. Jako VIP hosté dojela bubenická skupina GROOVE ARMY 

z Prahy, která soutěž pořádně rozbubnovala a sklidila velké ohlasy. Konkurence ve všech kategoriích 

je velmi velká a dostat se na stupně vítězů je opravdu těžké. Tlumačovským týmům se to však opět 

povedlo a sklidily jak velký potlesk od diváků, tak velkou pochvalu od poroty, která je ohodnotila 

vysokými body. V kategorii do 7 let naše děvčata se sestavou „Klub přátel vody“ získala 3. místo, v 

kategorii 8 – 10 let sestava „Myslivecká sezóna zahájena“ vybojovala 2. místo. V kategorii 11 – 13 let 

se sestavou „Bitva u Slavkova“děvčata získala 1. místo a v nejstarší kategorii 14 a více let se děvčatům 

podařilo taktéž se sestavou „Člověk na nitkách společnosti“ vybojovat 1. místo.  

     Všem našim soutěžícím patří velká pochvala za předvedené výkony a reprezentaci. Velké 

poděkování patří také sponzorům akce, kteří soutěž podpořili a díky nim si odváželi soutěžící krásné 

ceny. Velké díky patří všem pomocníkům akce, tlumačovským hasičům a také městské policii 

Otrokovic, díky kterým vše klapalo. 

 

Zápis dětí do první třídy 
 

     V úterý 9. dubna 2019 se 1. stupeň naší školy zaplnil předškoláčky a jejich rodiči. Děti se přišly 

zapsat do 1. ročníku příštího školního roku. 

     Jejich příchod očekávaly nejen paní učitelky, ale také všichni žáci prvního stupně, kteří společnými 

silami vyzdobili chodby prvního stupně svými výtvarnými pracemi (malbami, grafikami i velkým 

duhovým stromem).  V příjemném a optimistickém rozhovoru děti ukázaly, co už všechno umí a jak 

jsou připraveny na další důležitý krok ve svém životě. Poznávaly geometrické tvary, číslice, počet 

prvků, písmenka, barvy, pravou a levou stranu. Předvedly, jak umí samostatně komunikovat, jak drží 

pastelky a umí kreslit. Mnozí přednesli básničky, zazpívali písničky, povídali pohádky. Někteří však 

musí ještě trochu zapracovat na výslovnosti a opravit si vyslovování. 

 

 



Zahájení nové sezóny ve sportovním areálu na ulici Sportovní 
 

     Od poloviny dubna letošního roku je opět možno po zimní přestávce využít hřiště sportovního 

areálu obce na ulici Sportovní. K dispozici je tenisový kurt a hřiště na plážový volejbal. 

     V loňském roce, kdy byl areál poprvé uveden do provozu, využilo možnost si zahrát tenis celkem 

197 hráčů. Beach vollejballový kurt byl pronajat na celkovou dobu 73 hodin. V areálu se také 

uskutečnil turnaj v plážovém volejbalu a dva turnaje v tenise. 

     Ceny za pronájem zůstaly na letošní rok zachovány ve stejné výši jako v roce 2018. 

 

Přijetí dárců krve u starosty 
 

     Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo na obecním úřadě neformální setkání tlumačovských 

dobrovolných dárců krve vyznamenaných v roce 2018 zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského se 

starostou obce. 

     Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského dárcům krve, kteří dovršili 

počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými touto zlatou medailí v loňském roce byli i 

občané Tlumačova p. Vítězslav Zuzaník, p. Lubomír Mac a p. Jan Nevělík. Těmto občanům vyjádřil 

starosta p. Petr Horka poděkování za jejich hluboce lidský postoj a předal jim dárek v podobě 

poukázek na nákup sportovního vybavení. 

     Také i v řadách zaměstnanců obce jsou dobrovolní dárci krve, kteří byli v loňském roce 

vyznamenáni Českým červeným křížem. Jsou to pracovníci technického areálu pánové Lubomír Krajča 

a Zdeněk Smékal, kteří obdrželi stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Janského za 20 bezpříspěvkových 

odběrů. Těmto zaměstnancům obce starosta rovněž osobně poděkoval a věnoval dárkové koše. 

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

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a umožňuje zachránit ohrožený život. Proto patří 

náš dík všem dárcům, kteří dobrovolně darují krev.  

     V sobotu 13. dubna 2019 se celkem 21 lidí z Tlumačova přišlo zapsat do národního registru dárců 

kostní dřeně. Všem 21 nově registrovaným lidem, kterým není lhostejný životní osud těch druhých, 

mockrát děkujeme. Velice si vážíme odvahy a snahy pomoci těm, kteří jsou vážně nemocní.  

 

Po stopách velikonočního zajíčka 
 

     Společná jarní akce pracovnic DDM Sluníčka a KIS Tlumačov proběhla na Bílou sobotu 20. dubna 

2019. Počasí bylo nádherné, sluníčko krásně svítilo. 

     Děti začaly hledat velikonočního zajíčka v obecním parku, pokračovaly Nádražní ulicí přes 

náměstíčko na náměstí Komenského k budově kulturního a informačního střediska. Cestou potkávaly 



různá zvířátka nebo pohádkové bytosti a plnily úkoly. Pokud doma vyrobily kraslici, mohly ji pověsit 

na velikonoční keř. 

     Zajíčkovy stopy končily u Lišky s Budulínkem, kde bylo přichystáno velké vejce k vybarvení podle 

dětské fantazie. Děti, pokud zajíčka našly, dostaly sladkou odměnu. 

     V kulturním a informačním středisku bylo připraveno jarní tvoření a výstava „Dárek pro 

velikonočního zajíčka“. 

     V sousední budově byla dětem zdarma zpřístupněna herna, mohly navštívit kroužek vlakových 

modelářů a obdivovat dokonalé modely vlaků. 

     V atriu byla k zakoupení cukrová vata a většina malých návštěvníků si nechala namalovat na obličej 

obrázek nebo se nechala dočasně tetovat. 

     Hezkým zpestřením pak bylo vystoupení mladého kouzelníka Ondřeje Sládka, který je mistrem 

České republiky v moderní magii a vítěz řady českých i mezinárodních kouzelnických soutěží. Na 

konec svého kouzlení modeloval dětem z balonků zvířátka i věci. Mnozí využili možnosti opéct si svůj 

vůbec první letošní špekáček. 

     Děkujeme všem dobrovolníkům a místním hasičům za jejich volný čas, který věnovali dětem. 

 

Voltižní závody 
 

     Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov uspořádala v sobotu 27. dubna 2019 Přátelské mezinárodní 

voltižní závody v areálu Zemského hřebčince Tlumačov. Závod se konal za podpory obce Tlumačov a 

Zlínského kraje.  

     Letos se závodů zúčastnilo historicky nejvíc účastníků. Z České a Slovenské republiky předvedlo své 

sestavy bezmála 150 závodníků na 22 koních v 8 závodních kategoriích od dětí po seniory. 

     TJ voltiž Tlumačov reprezentovaly dvě juniorské skupiny. Všichni cvičili pod vedením lonžérky 

Libuše Hablovičové. Jedna skupina si vybojovala 3. místo, druhá skupina s mladšími cvičenci 

předváděla volnou sestavu a umístila se na 8. místě. V nejvíce zastoupené kategorii ženy junior měl 

oddíl na startu 4 cvičenky a v kategorii pro nejmladší měl Tlumačov také své zastoupení. 

     V kategorii jednotlivci senior vybojoval první místo náš reprezentant Jan Hablovič, který se bude 

letos účastnit Mistrovství Evropy v Nizozemsku. 

       Závod se všem zúčastněným povedl bez zranění. Celý den přálo i počasí, díky němuž se v průběhu 

dne plnila i tribuna návštěvníků, kteří svým potleskem ohodnotili cvičence za předvedené výkony. 

 

Den Země 
 



     Den Země slaví po celém světě milióny lidí. Od roku 1990 se tento den slaví i u nás v České 

republice. Jak je důležité se starat o naši planetu Zemi, jsme si připomněli v pátek 26. dubna. 

     Třídní kolektivy napříč celou školou dostaly časový limit dvou vyučovacích hodin na výrobu 

jednoho až tří modelů z recyklovatelných materiálů. Žáci si z domu přinesli spoustu materiálů – 

plasty, papír, hliník, staré látky, zkrátka vše, co se dá recyklovat. Se zvoněním se pustili s vervou do 

práce. Šilo se, stříhalo, plnilo, trhalo, lepilo, skládalo, diskutovalo…. Ale především se bavilo. Vše 

vyvrcholilo třetí hodinu ve velké tělocvičně, kde každý třídní kolektiv představil své dílo. Odborná 

porota, která se skládala z paní Ředinové, paní Moukové, paní Kadlčíkové a paní zástupkyně, neměla 

vůbec lehký úkol.  Modelů se sešlo hned několik a vybrat ten nejlepší bylo velmi obtížné. 

      Odborná porota se po dlouhé debatě nakonec shodla, že nejlepším modelem za I. stupeň byl 

model žáků 2. třídy, kteří vyrobili letní dámský model. Na II. stupni pak zvítězil kolektiv 6. třídy 

s modelem „Paper lady“. Kolektiv 6. třídy následně vyhrál i diváckou cenu za jejich skvělý model s 

názvem „Iron Kid“. 

     Po vyhlášení a úklidu tříd se žáci přemístili do různých částí obce, aby uklidili Tlumačov od 

odpadků, které nezodpovědní lidé vyhazují do přírody. Počasí celý den přálo a strávený čas venku 

velmi rychle utekl. 

 

Co prozrazuje logo naší školy 
 

     Základní škola v Tlumačově se může právem pyšnit svým přívlastkem: zdravá škola. Nejen logo 

školy, ale i uskutečněné akce bezesporu naplňují filozofii školy zdravého životního stylu. 

     Tradiční „zdravý týden“ byl na naší škole odstartován 15. dubna 2019 soutěží ve zdravém pečení. 

Děti do školy donesly ukázky zdravých pokrmů, které připravily doma se svými rodiči. V prostorách 

školní jídelny pak byly všechny oku lahodící vzorky pečlivě očíslovány. Kvalitu a chuť pokrmů 

kontrolovala přísná porota z řad spolužáků. Porotci však měli nelehký úkol. Na talířích se objevovaly 

pochoutky slané  i sladké v roztodivných variacích a barvách. 

     Velké množství těchto lahůdek svědčí o tom, že si děti uvědomují nutnost zdravých svačinek, které 

mohou být už na první pohled lákavé i chutné. K projektu o zdravé výživě přispěly i p. kuchařky z naší 

jídelny. Uvařily chutný a zdravý oběd. Program pokračoval ve středu rautem připraveným ze zdravých 

potravin, který pro naše žáky připravil kolektiv dívek pod vedením p. zástupkyně L. Jiruškové a p. 

asistentky I. Kouřilové. Na první pohled pestrobarevné jednohubky, koktejly, špízy z ovoce a zeleniny 

lákaly děti k ochutnání.  

     V rámci zdravého týdne se ve středu 17. 4. 2019 uskutečnil cyklistický výlet žáků 8. a 9. ročníku, 

jehož cílem bylo ověření zdatnosti přihlášených žáků na cyklistický kurz. Trasa výletu vedla přes obce 

Machová, Mysločovice, Lechotice, Racková až na Rusavu. Stoupání do rusavského kopce všem dalo 

pořádně zabrat. Po krátké pauze jim byl odměnou dlouhý sjezd do obce Rusava. Odtud cesta po 

rovince rychle ubíhala až do obce Dobrotice a dál pokračovali přes Holešov, Količín, Třebětice a 

Záhlinice zpět do Tlumačova. Celých 53 kilometrů všichni žáci zvládli a zdárně dorazili do cíle. 



Počasí v dubnu 
 

     Hned od začátku dubna krásné slunečné počasí s teplotami až 20°C. 2. Dubna ráno sice -3°, ale 

ostatní dny už i ráno nad nulou. Od 10. dubna se ochladilo, přes den některé dny dokonce jen 6°, 

severní vítr a do toho i trochu popršelo, ale jen minimálně. V polovině dubna ráno opět mrazík  -3°, 

přes den polojasno a od 18. dubna už definitivně jarní počasí, sluníčko a teplo, některé dny dokonce 

až 20°, ale závěr dubna znovu mírné ochlazení, ale v podstatě skoro celý duben vůbec nepršelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Květen 

 

Fotbalový turnaj přípravek a žáků 
 

     Po loňském zkušebním nultém ročníku fotbalového turnaje uspořádal S. K. Tlumačov dne 8. května 

2019 I. ročník fotbalového turnaje přípravek a žáků. Turnaj se konal ve třech kategoriích, a to 

předpřípravky neboli tzv. fotbalové školičky (pro nejmenší fotbalisty r. 2012 a ml. a fotbalistky r. 2011 

a ml.), dále v kategorii mladší přípravky (určeno pro hráče r. 2010 a ml.) a v kategorii mladších žáků 

(hráči r. 2006 a ml.). 

     V každé kategorii se zúčastnilo 4 - 5 mužstev, kdy všechny zúčastněné týmy předvedly pěkné 

fotbalové výkony plné nasazení a zapálení pro kopanou ve snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku 

týmu. Po skončení všech utkání, která měla v jednotlivých kategoriích vysokou úroveň, bylo výsledky 

stanoveno následující pořadí: 

     V kategorii předpřípavky se na 1. místě umístilo družstvo S.K. Tlumačov, 2. místo obsadilo SK Baťov 

1930 a na 3. místě skončil tým TJ Sokol Racková. Nejlepším střelcem turnaje v této kategorii byl 

Michael Bielik (SK Tlumačov) a nejlepším hráčem týmu SK Tlumačov byl trenéry vyhodnocen Filip 

Kojecký. 

 

     V kategorii mladší přípravky bylo konečné pořadí: 1. SK Baťov 1930, 2. SK Tlumačov “A“ 3. SK 

Tlumačov “B“. Nejlepším střelcem turnaje v této kategorii byl Václav Machovský (SK Tlumačov B). 

Nejlepším hráčem SK Tlumačov A byl určen Kamil Bilík a za SK Tlumačov B to byl Metoděj Nevídal. 

 

     V kategorii mladších žáků bylo toto pořadí: 1. FK Štípa, 2. SK Tlumačov, 3. TJ Těšnovice. Nejlepším 

hráčem SK Tlumačov byl vyhlášen Radek Dvořák. 

 

     Celá akce se velmi vydařila, zúčastnilo se jí více jak 130 dětí, které si turnaj krásně užily, a to jak na 

fotbalovém hřišti při hře, tak i mimo zápasy, kdy obrovský úspěch, a to nejenom u dětí, měly 

pekařské a cukrářské výtvory maminek našich malých fotbalistů. Celý turnaj ozvučil a skvělý hudební 

doprovod vytvořil p. Tichý a téměř profesionální moderátorský výkon podal Michal Hric. 

     Poděkování patří všem rodičům a činovníkům SK Tlumačov, kteří se podíleli na bezchybné 

organizaci celé akce, dále pak trenérům jednotlivých mužstev, kteří se u nás v Tlumačově starají o 

výchovu nové generace fotbalistů (p. Bielik, p. Hrdina, p. Machovský, p. Skácel a p. Ostrčilík) a 

samozřejmě sponzorům, bez kterých by akce tohoto rozsahu nešla uspořádat, a to konkrétně – obec 

Tlumačov, MP Projekt Zlín, Kairo s.r.o., REMO CZ s.r.o. a Pivovary Lobkowicz a.s. 

 

Svátek matek 
 



          Všechny děti z mateřské školy se vypravily v polovině května  po jednotlivých třídách do 

zahradnictví u Hotaříků. Prohlédly si skleníky a záhonky, o které se tady pečlivě starají. Hlavním cílem 

návštěvy bylo ale sázení kytiček pro maminky, které měly v květnu svátek. 

     Děti dostaly instrukce od paní Hotaříkové, které patří velký dík za její sponzorský dar, protože 

všechny květinky i materiál na sázení věnovala dětem bez nároku na finanční vyrovnání. Děti  byly ze 

sázení kytiček nadšeny a velmi se těšily, že tento dárek dostanou maminky jako překvapení na 

besídkách v mateřské škole. 

     Děti z mateřské školy si pro maminky spolu se svými učitelkami připravily pěkný program 

sestavený z básniček, písniček, tanečků a nechyběla také známá pohádka „O Budulínkovi“, kterou 

nacvičily nejstarší děti ve třídě Sluníček. 

     Besídky se konaly v jednotlivých třídách mateřské školy. Přišly nejenom maminky, ale také 

tatínkové, babičky, dědečci a ostatní příbuzenstvo. Závěr jednotlivých programů ve všech třídách byl 

stejný. Maminky dostaly od svých dětí vlastnoručně zasazenou kytičku se zápichem, která je dle jejich 

reakcí moc potěšila a sem tam ukápla i slzička dojetí. 

 

Tlumačovský aerobik i letos sbírá medaile 
 

     Tlumačovský aerobik navštěvuje v letošním roce 103 členů a je rozdělen do pěti skupin. Již od 

začátku školního roku se děti pilně připravují na sezónu a probíhá rozdělování do skupin, výběr 

hudby, navrhování a šití kostýmů, nácvik choreografie, příprava rekvizit apod. 

     První závody jsou vždy plné očekávání, konkurence je rok od roku větší, laťka choreografie a 

nápadů se zvedá, a proto každé umístění na předních místech přináší nejen dětem obrovskou radost. 

     Pro letošní sezónu nacvičilo 18 děvčat z nejmladší skupiny (do 7 let) choreografii pod názvem 

„Klub přátel vody“. Sestava je velmi oblíbená a na každých závodech doposud získávají samá dobrá 

umístění – 4 x 1. místo, 5 x 2. místo, 1 x 3. místo a Cenu Sympatie.  

     Druhá skupina mladších ve věku 8 – 10 let v počtu 29 děvčat nacvičila sestavu s názvem 

„Myslivecká sezóna zahájena“ a získala zatím 6 x 1. místo, 4 x 2. místo a Cenu ředitele TJ Jiskra.  

     V další skupině je 18 děvčat ve věku 14 – 21 let a nacvičila sestavu „Člověk na nitkách společnosti“. 

V této kategorii jsou všechny týmy na velmi vysoké úrovni. Děvčata cvičí na každých závodech skvěle 

a zatím získala na všech závodech medailové umístění a to 6 x 1. místo, 4 x 2. místo a navíc 

v Pardubicích Cenu poroty za choreografii.  

     Poslední skupinou je skupina dospělých Megaveloši. Tato skupina se skládá z 16 členů, z toho 15 

maminek a 1 tatínek, kteří si své cvičení velmi užívají. Pro tuto sezónu skupina nacvičila sestavu 

s názvem „Konec kočkování“ a získala 1 x 1. místo, 1 x 3. místo a Cenu poroty. 

     Tlumačovský aerobik patří mezi nejlepší, což dokazuje na soutěžích po celé ČR. Všechny týmy 

postoupily z medailových pozic na celorepublikové finále „Česko se hýbe“ do Prahy a také v rámci 

soutěže Aerobic Tour jsou všechny naše týmy zařazeny do finále, které proběhne v Brně.     



Volby do Evropského parlamentu 
 

     Ve dnech 24.05. – 25.05.2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. Volební účast v obci 

Tlumačov byla 22.57%. 

 

Stavění a kácení Májky 
 

     Stavění májek je zvyk s tisíciletou tradicí. Připomínaly, že se příroda probudila, symbolizovaly nový 

život a přicházející úrodu. Od středověku na návsích, vesnicích a ve městech měly i společenský 

charakter. 

     Místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň vyzval především svobodné mládence, aby v sobotu 27. 

dubna 2019 pomohli při stavění májky. Těchto mládenců se moc nesešlo, proto museli pomoci i 

ženatí muži. Dobrá věc se podařila a májka byla vztyčena. 

     V sobotu 25. května 2019, kolem 16 hodiny šla májka k zemi. O skácení se postaral starosta obce 

Petr Horka za pomoci pracovníků obecní údržby a občanů Tlumačova. 

     Ještě před samotným aktem kácení se uskutečnil zábavný program pro děti nazvaný 

„Klaun a jednokolka žirafa“. Děti mohly sledovat klauna, jak jezdí na jednokolce a přitom žongluje s 

různými věcmi. Po skončení vystoupení proběhl tzv. workshop. Zájemci měli možnost si vyzkoušet 

žonglovací míčky, kužely, balanční talíře, jízdu na jednokolce, minikola, tříkolku, atd. 

Děti hojně využily i skákací hrad. 

     Kolem 20 hodiny se občané pomalu rozcházeli do svých domovů.  

 

Dějepisná exkurze do Osvětimi 
 

     V úterý 21. 5. se 20 žáků 9. třídy zúčastnilo dějepisné exkurze do polské Osvětimi, bývalého 

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

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

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

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

absolvovali více než tříhodinový program, jímž je provedl polský průvodce mluvící česky. V části 

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

spousta fotografií a expozice vypovídající o životě v táboře.  

     Měli také možnost si prohlédnout bývalé spalovací pece, v nichž bylo zmařeno na stovky životů. V 

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

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

tisíce a tisíce Židů. 



     Určitě to byl pro všechny zajímavý, ale také smutný zážitek.  

 

Školní akademie 
 

     23. května 2019 se konala v místní základní škole v Tlumačově Jarní akademie. 

     Prostory velké moderní tělocvičny byly zaplněny do posledního místečka těmi, kteří přišli fandit a 

zatleskat našim dětem. V hledišti bylo možné zahlédnout rodiče, prarodiče, ale i mnohé absolventy. 

Třídy 1. a 2. stupně,  oddělení školní družiny, předvedly svá taneční,  pohybová, hudební či 

komediální čísla pod vedením svých třídních učitelů, vychovatelů a asistentů.  

     Děti navzdory trémě, kterou před zaplněným sálem jistě měly, podaly obdivuhodný výkon a 

předvedly svůj talent, u mnohých doposud pečlivě skrytý. Diváci měli možnost zhlédnout zábavné 

pásmo dětí 2. třídy, velkým překvapením bylo instrumentální vystoupení – sólová hra na kytaru a 

keyboard zástupců 4. třídy. Neméně zajímavé představení žáků 8. třídy dokázalo, že vážná hudba 

může krásně znít i při hře na roury. Skutečnost, že naše děti rády tančí, potvrdilo i vystoupení country 

tanců dětí 1. a 3. třídy. Do minulého století vrátily diváky nestárnoucí  melodie skupiny ABBA, které 

provázely taneční vystoupení 6. třídy. Oblíbenou kulturní činností dětí je samozřejmě i divadlo. Na 

letošní Akademii zaznělo v českém i anglickém jazyce. 

     Odcházející 9. třída se symbolicky rozloučila se spolužáky a učiteli netradiční polonézou. Zdařilý 

průběh Akademie zakončilo společné zpívání všech účastníků Akademie, píseň „Kolik je na větě……“ 

v dětech probudila silné emoce a téměř jim vehnala slzy do očí. A nejen jim. Krásná slova písně 

umocnil klavírní doprovod p. zástupkyně L. Jiruškové. 

     Děkujeme účinkujícím za pečlivě připravená kvalitní vystoupení a všem, kteří se podíleli na 

zajištění technického zázemí Akademie. 

 

Počasí v květnu 
 

     Letošní květen byl v na rozdíl od dubna skoro celý deštivý nebo bylo aspoň pod mrakem. První 

květnové dny dokonce i noční mrazíky a denní teplota od 10 maximálně do 15°. V polovině května 

pár dnů vystoupily teploty až na 20°, občas sluníčko, ale časté přeháňky s bouřkami. Od 24. do 27. 

května skoro jasno a pár dnů téměř letní počasí, až 26°, ale konec měsíce opět deštivý a ochlazení na 

15°.   

 

 

 

 



 

Červen 

 

Červen – měsíc myslivosti 
 

     Červen je už víc jak půlstoletí označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. A určitě právem: 

v tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji, probíhá bouřlivý růst a vývoj, do kterého také patří rození 

většiny mláďat zvěře i ptáků. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zajíci, líhnou se bažantí kuřata i 

mláďata zpěvného ptactva.  

     Právě v tomto období, ale samozřejmě i v ostatních měsících, bychom měli do přírody vstupovat 

jako do posvátného chrámu. Měli bychom se chovat navýsost ohleduplně, nerušit zvěř, ptactvo a 

samozřejmě neničit rostliny a stromy. Važme si přírody a buďme rádi, že se v okolí naší obce ještě 

můžeme setkat s tam žijící zvěří.  

     Aby to tak zůstalo i nadále, musejí se na ochraně přírody všichni podílet. Majitelé psů nemají 

nechávat volně pobíhat své čtyřnohé mazlíčky po honitbě a měli by je mít stále na vodítku. Bažantí 

slepice vyplašená z hnízda se už nevrátí a celá snůška je tak zničená. Mladá srnčata či zajíčci jsou 

často extrémně zranitelní nejen psy, ale i lidmi. Nikdy se nedotýkejte zdánlivě opuštěného mláděte, 

nenoste ho domů a nesnažte se ho „zachránit“. Téměř nikdy se o opuštěné mládě nejedná, ale jde o 

zcela přirozenou situaci, kdy se matka nezdržuje u mláděte celý den, aby ho nevystavovala pozornosti 

predátora, ale přichází k němu jen, aby ho nakojila.  

     Problém pro přírodu představují i neukáznění cyklisté, motorkáři či turisté, po kterých v přírodě 

zůstává nepořádek.  Nemalé potíže jsou i na silnicích a v jejich okolí. Neukáznění řidiči mají na 

svědomí značné škody a utrpení zvěře, která po srážce poraněná hyne v bolestech. Zvlášť se tak děje 

při večerním stmívání a v noci, kdy zvěř vychází na pastvu. 

 

Požár a následná evakuace ZŠ Tlumačov 
 

     V úterý 4. června 2019 se v 9 hodin rozezněla siréna na tlumačovské hasičské zbrojnici, která 

oznamovala požár v prostorách Základní školy Tlumačov. Jednalo se naštěstí pouze o cvičný poplach a 

prověřovací cvičení, kterého se zúčastnili hasiči JSDH Tlumačova, Otrokovic a Kvítkovic, příslušníci 

Policie ČR oddělení služební hypologie Zlín a samozřejmě žáci a učitelé ZŠ a MŠ Tlumačov. 

     Cílem tohoto cvičení bylo zejména praktické ověření evakuace školy a školky včetně zabezpečení 

evakuovaných osob – dětí - a ověření taktických postupů JSDH ve spolupráci se složkami IZS. 

     Cvičný poplach imitoval skutečný zásah se všemi souvisejícími činnostmi. Po vyhlášení poplachu 

vyrazily hasičské jednotky v kompletní výzbroji k ohnisku fiktivního požáru ve škole. Asistenci jim 



prováděli příslušníci PČR na koních, kteří řídili dopravu. Byla nařízena a provedena evakuace všech 

žáků a zaměstnanců školy a školky určenými únikovými cestami na stanovená shromaždiště. 

Následně byla provedena kontrola evakuovaných prostor školy. Současně bylo vyhledáno a uhašeno 

ohnisko požáru a odvětrány zakouřené prostory pomocí ventilátoru. Před budovou školy na určených 

místech byly zdravotníky ošetřeny zraněné osoby.  

     Celá akce proběhla prakticky bez problémů a byla hodnocena velmi kladně jak velitelem JSDH 

Tlumačov p. Otto Šnajdrem, tak i ředitelem základní školy Mgr. Robertem Podlasem.  

     Zúčastněné složky realizovaly všechny činnosti koordinovaně a na vysoké profesionální úrovni. Na 

závěr celého cvičení byli žáci školy seznámeni se základními zásadami chování v případě požáru a 

rovněž jim bylo formou ukázek prakticky předvedeno použití různých druhů ručních hasicích 

přístrojů.   

 

Restaurace a kavárna Schodky oslavila své čtvrté narozeniny 
 

     10. června oslavila naše tlumačovská restaurace Schodky své čtvrté výročí od znovuzavedení do 

provozu v roce 2015. 

     Nový majitel – firma ZEMET spol. s. r. o. Tečovice – provedl rozsáhlou rekonstrukci památkově 

chráněné historické budovy č. p. 90, jejíž počátky sahají až do 14. století. 

     V roce 2014 – 2015 proběhla velká a zásadní rekonstrukce „Restaurace Schodky“, díky níž se 

výrazně změnil střed Tlumačova. Obecní úřad také obnovil chodník kolem celé budovy, což celkový 

vzhled ještě podtrhlo.  

     V restauraci najdeme několik různě laděných prostor pro všechny příležitosti, ale její historický ráz 

zůstal zachován.  Například zajímavé klenuté stropy zůstaly jako připomenutí v částech hlavní 

restaurace, pivnice i salonku pro uzavřenou společnost. Jedinečnou součástí restaurace je i velká letní 

zahrádka s pergolou, slunečníky a zázemím pro cyklisty a pro děti.  

     Interiér restaurace zdobí historické fotografie nejen budovy, ale i okolních částí Tlumačova.  

    Restaurace se stala vyhledávaným místem nejen pro tlumačáky, ale i pro široké okolí nejen kvůli 

kvalitnímu jídlu, ale také zapojením se do kulturního dění v Tlumačově pořádáním večerů 

s hudebníky, s cimbálovou hudbou nebo např. pořádáním silvestrovských večerů. Díky 

tlumačovskému šéfkuchaři zde připravují jídla podle nejnovějších trendů, tematické víkendy a 

sezónní jídelní lístek.  

 

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře 
 

     Konec školního roku opět přivedl do místní knihovny 15 žáků první třídy, aby byli slavnostně 

pasováni na Malé čtenáře. 



     V pátek 21. června 2019 složili „prvňáčci“ slib všem knížkám, že se o ně budou starat, jako o své 

nejlepší kamarády. Paní knihovnice je následovně pasovala na Malé čtenáře. 

     V připraveném programu nemohlo chybět „vaření“ knížky. Dětem se zábavnou formou ukázal 

postup vzniku knihy od spisovatele až po knihkupectví. Ty potom postupně házely do velkého hrnce 

obrázky znázorňující vše, co je potřeba k výrobě knihy. Pan kuchař poctivě míchal vařečkou, aby se 

knížka nepřipálila. Mezi tím, než se kniha uvařila, si paní knihovnice ověřila znalosti dětí ze školních 

lavic. Každý musel vyplnit test, který dal zkontrolovat a oznámkovat paní učitelce a tím dokázat, že se 

opravdu naučil číst a psát. Poté následovalo odkrytí poklice hrnce, kde už byla „hotová“ kniha a každý 

žáček si ji odnesl domů. Pro malého čtenáře byla darovaná knížka odměnou i motivací do dalšího 

čtení. Sladká tečka na závěr, v podobě nanuků, nechyběla ani tentokrát. 

 

Přijetí nejlepších žáků ZŠ u starosty obce a rozloučení s deváťáky 
 

     Tradiční akcí spojenou s koncem školního roku je přijetí nejlepších žáků základní školy u starosty 

obce Tlumačov a rozloučení s žáky devátého ročníku. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. 

     V pondělí 24.6.2019 dopoledne přivítal v obřadní síni obecního úřadu starosta obce pan Petr 

Horka devět žáků Základní školy Tlumačov, kteří byli vybráni z jednotlivých tříd na základě 

dosažených studijních výsledků, či za výbornou reprezentaci školy. 

Z jednotlivých tříd byli nominováni tito žáci: 

 

1. třída - Nikol Krajíčková 

2. třída - Helena Juhaňáková 

3. třída - Ema Kramlová 

4. třída - Maxim Navrátil 

5. třída - Jan Slovák 

6. třída - Natálie Janálová 

7. třída - Radim Vranec 

8. třída - Radek Čepička 

9. třída - Zuzana Dzurusová 

 

     Starosta všem vybraným žákům poděkoval a ocenil jejich práci a aktivitu, která může být pro 

ostatní žáky příkladem. Popřál jim hodně úspěchů i v dalších školních ročnících a samozřejmě také 

pěkné prožití blížících se prázdnin. Na závěr setkání obdrželi žáci upomínkové dárky a drobné 

pohoštění. 

     V odpoledních hodinách pak proběhlo v budově KIS Tlumačov rozloučení s žáky devátého ročníku. 

Slavnostní odpoledne se uskutečnilo za přítomnosti učitelů a také rodičů odcházejících žáků. Starosta 

obce popřál žákům mnoho úspěchů v dalším studiu na středních školách a daroval jim na památku 

malou pozornost, která jim bude tento den připomínat. Žáci měli připravený program, ve kterém 

poděkovali svým učitelům a všem, kteří je v průběhu devítileté školní docházky provázeli. V působivé 



prezentaci také zavzpomínali na devět let strávených ve školních lavicích ZŠ Tlumačov. Na závěr 

proběhla neformální zábava s malým občerstvením, které žáci pro hosty připravili. 

 

Turnaj v tenisové čtyřhře – O pohár obce Tkumačov 
 

     II. ročník turnaje v tenisové čtyřhře „O pohár obce Tlumačov“ se konal v sobotu 29. června 2019 na 

hřišti nového víceúčelového sportovního areálu na ulici Sportovní. Turnaj pořádalo tradičně KIS 

Tlumačov a vzhledem ke zvýšenému zájmu o účast v tomto „prestižním“ turnaji se dá předpokládat, 

že se tento turnaj stane tradiční každoroční akcí. 

     Do turnaje se letos přihlásilo osm párů, bohužel mezi hráči nebyla ani jedna žena či ženský tým. 

Loňské prvenství v I. ročníku obhajoval pár Laďa Jaroš a Jirka Krčma ml. Přihlášená družstva byla 

nalosována do dvou základních skupin, po odehrání skupin první dva týmy ve skupině postoupily do 

semifinále, páry, které se umístily na třetím a čtvrtém místě ve skupinách, hrály mezi sebou o 

umístění na 5. až 8. místě. Vítězové semifinálových klání se utkali ve finále o celkové vítězství v turnaji 

a poražení semifinalisté si to mezi sebou rozdali o 3. místo. 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. Už letos byly vidět u mnohých hráčů velké pokroky v herním projevu i v herních 

dovednostech. 

     Po tuhých a vyčerpávajících bojích a odehrání všech zápasů byly na závěr turnaje vyhlášeny 

konečné výsledky a předán putovní pohár za vítězství ve „II. ročníku Turnaje obce Tlumačov v 

tenisové čtyřhře“: 

1. místo obsadili a vítězi turnaje se stali: Petr Skácel a Petr Skýpala 

2. místo : Laďa Jaroš a Jirka Krčma ml. 

3. místo : Roman a Rajmund Huráňovi 

4. místo : Marek Vlček a Michal Hric 

     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. 

 

Počasí v červnu 
 

     Od začátku června krásné letní počasí, sluníčko, teploty přes den až 27°, občas letní bouřka 

s deštěm, v polovině června pár dnů denní teploty i přes 30° a pak až do konce června ideální počasí 

s teplotami do 30°a skoro každý den sluníčko.  

 

 



Červenec 

 

Bezpečnost seniorů 
 

     O možném nebezpečí hrozícím hlavně seniorům ze strany různých kriminálních živlů a šmejdů a o 

konkrétně řešených případech jsme informování ze strany médií téměř denně. A přesto těchto 

případů neustále přibývá. Je proto nutné průběžně vyvíjet preventivní činnost k ochraně nejen 

seniorů, ale i všech obyvatel.  

     Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo v červenci pro Klub seniorů ve spolupráci 

s Policií ČR Zlín přednášku o bezpečnosti seniorů, kterou vedli dva příslušníci - Lenka Kozumplíková a 

Ivan Mikulka. Tito pracovníci ve svém vystoupení upozornili na všechny praktiky šmejdů. Zaměřili se 

zejména na inovaci jejich postupů a organizaci jejich akcí. Upozornili zejména na vynucování si vstupů 

do bytů a domů pod různými záminkami na následné krádeže, na fingování finančních potíží 

příbuzných s následnou zásilkou požadované finanční částky, vytipování a následné vykrádání bytů, 

domů nebo rekreačních zařízení. Uvedli i několik konkrétních případů. Na závěr odpověděli na dotazy 

seniorů, kteří ocenili jejich snahu o zajištění bezpečnosti obyvatel. 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 
 

     Celoroční školní aktivity odstartovaly hned v měsíci září 2018, kdy probíhal Okresní přebor 

v přespolním běhu pro žáky 2. stupně. Říjen patřil kultuře – žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili výchovného 

koncertu ve Zlíně a ti starší z 8. a 9. třídy měli možnost zhlédnout anglické divadelní představení 

v sále Otrokovice Besedy. Nejmenší děti se rozjely do Zlína za známými postavičkami Jů a Hele. Žáci 4. 

ročníku dostali možnost upevnit si své znalosti během návštěvy dopravního hřiště v Otrokovicích.  

Celá škola se také zapojila do celoroční soutěže ve sběru hliníku a starého papíru.  

     Významné výročí vzniku samostatného státu si připomněly třídy napříč celou školou návštěvou 

výstavy v KIS Tlumačov s názvem Sto let zpátky v čase.  

     Dětem 2. a 3. třídy začal kurz plavecké výuky.  

     Ani v oblasti sportu škola nezůstala pozadu. Mladší i starší děti předvedly své schopnosti během 

florbalového utkání v Napajedlech.  

     Možnost doplnit si své znalosti o spisovateli K. Čapkovi dostali žáci 9. ročníku během návštěvy 

divadelního představení „Povídky z jedné a druhé kapsy“ ve zlínském divadle. K velmi zdařilým akcím 

patřilo divadelní vystoupení žáků 8. třídy v Senior klubu v Otrokovicích.  

     Prosinec se nesl ve znamení vánočních aktivit. Děti ze základní školy přispěly ke krásné atmosféře 

tradičního rozsvěcování vánočního stromu svým kulturním programem. Seniorům zpříjemnili tento 



krásný adventní čas žáci 8. ročníku divadelním představením v KIS s názvem „Romeo a Julie“. 

Následovala nadílka od Mikuláše, návštěva betlémů ve Zlíně a vánoční dílny pro děti 1. stupně.  

     Škola se pak představila veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří.  

     Měsíc leden patřil návštěvě dětí naší školy v KIS, kde zhlédly výstavu reprodukcí J. Lady, pak 

následovalo promítání v Otrokovice Besedě na téma „Barma“, účast na dějepisné olympiádě a 

olympiádě z českého jazyka ve Zlíně. Konec I. pololetí završil výchovný koncert „Alenka v říši hudby“ 

ve Zlíně.  

     II. pololetí školního roku bylo neméně bohaté na kulturní, vzdělávací i sportovní aktivity. V měsíci 

únoru proběhla recitační soutěž a návštěva divadelního představení „Klapzubova jedenáctka“ ve 

Zlíně i aktivity spojené s přípravou školního plesu.  

     První jarní měsíc přinesl školní kolo Fyzikální olympiády, pro žáky 9. třídy divadelní představení 

„Petr a Lucie“ ve Zlíně a velmi zdařilý školní ples. Napříč všemi ročníky si mohli žáci poměřit své 

znalosti v oblíbené matematické soutěži „Matematický klokan“. 

     V dubnu se děti ze školní družiny definitivně rozloučily se zimou a přivítaly jaro v odpoledním 

bloku sportovních her a soutěží.  

     Čtvrťáci navštívili školní knihovnu a přesvědčili se, jak je kniha dobrý kamarád. Čekala na ně řada 

kvízů, soutěží i povídání o autorech dětských knih. Taktéž dostali možnost prožít zábavný projektový 

den s přírodovědou v Muzeu Komenského v Přerově.  

     9. dubna 2019 proběhl slavnostní zápis dětí do 1. třídy.  

     15. dubna 2019 odstartovala na naší škole soutěž ve zdravém pečení tzv. Zdravý týden. Na škole 

proběhla ukázka zdravého rautu spojená s ochutnávkou ovocných salátů, koktejlů a nejrůznějších 

pomazánek. Program tohoto týdne završil přespolní běh dětí. Na Den země se děti snažily zbavit naši 

obec všech odpadků.  

     Květen přinesl 4. místo v turnaji v kopané, pro žáky 9. třídy pak zájezd do Osvětimi. Vyvrcholením 

celoročního úsilí dětí i pedagogů byla školní akademie, která se setkala s velkým ohlasem.  

     Fyzickou kondici nejstarších žáků prověřil cyklokurz do oblasti Podyjí. Poslední měsíc školního roku 

patřil dopravní soutěži mladých cyklistů na dopravním hřišti v Otrokovicích, kde si naši žáci vybojovali 

hezké 2. místo. O tom, že i konec roku může být zábavný, přesvědčil festival IQ Play. V tělocvičně 

čekala na žáky výstava logických, edukčních a tvořivých hraček.  

     Tradiční zakončení školního roku za přítomnosti starosty obce znamenalo loučení s odcházejícími 

žáky i učiteli a definitivní tečku za školním rokem 2018/2019. 

 

Turnaj v plážovém volejbale 
 



     Na hřišti pro plážový volejbal v ulici Sportovní u hřiště kopané se v sobotu 20. července 2019 

uskutečnilo pod názvem „Letní pohodový turnaj v plážovém volejbale“ setkání vyznavačů tohoto 

sportu, kteří na tuto akci dorazili na tlumačovské poměry v hojném počtu. 

     Na turnaji změřilo své síly a prokázalo své kvality 10 tříčlenných týmů, které startovaly ve složení 

dva muži a jedna žena. Jak název turnaje napovídá, panovala zde po celou dobu turnaje velmi 

přátelská a pohodová atmosféra, i když v průběhu jednotlivých utkání bylo znát, jak každý tým touží 

po vítězství a úspěchu a tomu podřizuje své herní výkony. Nutno říci, že je vidět, že za dobu existence 

tohoto hřiště a častých tréninků se úroveň herních dovedností všech hráček a hráčů různého věku 

ohromně zlepšila. Vyrovnanost byla vidět i na průběhu turnaje a konečných výsledcích vyrovnaných 

utkání. 

     Do finále postoupily týmy HurPa a Krčmovci a ve vyrovnaném a nervy drásajícím zápase zvítězili a 

své soupeře zdolali 21 : 19 manželé Huráňovi s Mirou Pavlíkem a stali se vítězi tohoto „pohodového 

turnaje v plážáku“. Pochvala však patří všem účastníkům, kteří si na turnaj přišli zahrát a změřit své 

síly, a je třeba říci, že až 80 % zúčastněných hráčů bylo z Tlumačova. Poděkování za pomoc v 

organizaci turnaje patří pingpongářům, zvláště Michalu Hricovi a Jirkovi Krčmovi a vedení hospůdky 

na hřišti za vzornou péči a kvalitní pitný režim v parném dni po dobu celého průběhu turnaje. 

     Věříme, že zájem o tento sport bude trvat i nadále a že budeme schopni takové turnaje pořádat i 

častěji. 

 

Tlumačovské pivní slavnosti 
 

     Už týden před slavnostmi nebyla předpověď počasí nejveselejší. Meteorologové hlásili přívalové 

deště, bouřky, kroupy. Bohužel se jejich předpověď splnila a polovinu pivních slavností propršelo. 

Hlavně při Setkání heligonkářů, kteří se už sešli v sobotu 27. července 2019, potřetí. 

     Krátce po 13 hodině začal program slavností. Na pódiu se vystřídalo 39 hudebníků v samostatných 

24 vystoupeních, které trvaly až do 18 hodiny. 

     Počasí se nakonec umoudřilo, proto mohly proběhnout 3 soutěže pro děti a 4 pro dospělé. Děti se 

mohly vydovádět na skákacím hradu. 

     K jídlu byly nabízeny grilované klobásy, cigáro z udírny, kotlíkový guláš, párek v rohlíku, gyros, 

cukrová vata atd. K pití samozřejmě pivo, a to bezmála třicet druhů, víno i nealkoholické nápoje. 

Pivní slavnosti se protáhly až do pozdních nočních hodin při taneční zábavě se skupinou Kosovci. 

 

     Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov a Kulturní a informační středisko Tlumačov velmi děkují všem 

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

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

 

Z Tlumačova do Tlumačova a zpět 
 



     To se jednou v zimě v hospůdce u jednoho stolu sešlo pár přátel, příznivců jedné stopy a trapičů 

malých kubatur… Povykládali si o zkušenostech, o účasti na minulých ročnících Moped rallye 

Tlumačov a přemýšleli o další akci – o společném výletě.  

     Padl nápad, ověřit si vytrvalost strojů při maratónské jízdě do Tlumačova u Domažlic a zpět. Chlapi 

se pro tento nápad nadchli a začalo se s přípravami. Během jara ladili stroje a vyjížděli na společné 

testovací jízdy. Schopnost strojů i jezdců prověřil také ostrý závod v rámci Moped cup Březolupy 

Speedway 2019 na plochodrážním stadionu.  

     Tři týdny před startem byl odeslán panu starostovi do chodského Tlumačova e-mail, aby věděl, že 

mají očekávat návštěvu a zda můžou někde postavit bivak a den odpočívat. Pan starosta odpověděl 

obratem a byl nadšen a také zahájil přípravy.  

     Pár dnů před stratem se jen doladily detaily a sešel se celý tým ve složení: jezdci – Jiří Mouka, Jan 

Hlaváč, Michal Hlaváč, Martin Prokop, Jaromír Prokop, Jaromír Prokop ml., Jan Slovák, Martin Zifčák a 

Petr Odstrčil a posádka doprovodného vozidla – řidič Kateřina Odstrčilová, navigátorka a fotografka 

Eliška Odstrčilová a velitel vozu Honza Odstrčil. 

     V pátek 26. července 2019 v 7 hodin proběhl u rybníčka u cedule konec Tlumačova start akce 

„Smrt v sedle“ z Tlumačova do Tlumačova a zpět.  

     Po rozpačitém začátku se stroje i jezdci rozjeli, dostali se do tempa a za slunečného počasí dorazili 

do kempu Rusalka v Hněvkovicích.  Osvěženi koupelí v bazéně a sobotním ranním dešti vyrazili na 

druhou, avšak deštivou etapu s cílem v Tlumačově u Domažlic, kde je již na čtyřkolce očekával pan 

starosta Miroslav Kabourek a doprovodil je do areálu AMFI Tlumačov, kde bivakovali.  

      Srdečné přivítání s předáním dárků a údiv, že stroje i jezdci cestu zvládli bez ztrát, nebralo konce. 

Místní se rádi zastavili, přisedli, povyprávěli a večer zazpívali s kytarou. V neděli všechny účastníky 

vzal pan starosta a místostarosta do Domažlic na výlet do muzea a na náměstí se šikmou věží. 

Prohlídku doprovázeli poutavým vyprávěním. Odpoledne se jezdci projeli spanilou jízdou 

Tlumačovem a okolím pod vedením místního jezdce Karla na meziválečném stroji Zündapp. 

V podvečer si s panem starostou prošli obec, navštívili obecní úřad a zajímavá místa v okolí. Na své 

zahradě je pohostila „paní starostová“, večer se rozloučili se všemi, co se o ně vzorně po celou dobu 

starali a samozřejmě je pozvali k návštěvě našeho Tlumačova.  

     V pondělí ráno se vydali na cestu zpět. Dopolední etapa byla v pohodě, odpoledne za deště již byla 

patrná únava a zvýšený provoz. Na noc se ubytovali v kempu Mohelno u Dukovan a po poslední 

úterní etapě dorazili zpět do našeho Tlumačova a poobědvali v restauraci Černý kůň, kde už je vítali 

první příznivci. Na betonovém plácku vedle fotbalového hřiště si udělali ještě poslední čestná kolečka 

a společné fotky. Jezdci nepodcenili přípravu a celou cestu zvládli i se svými spolehlivými stroji, které 

během přestávek podle potřeby jen ladili. Celkově jezdci na strojích najeli 870 km. 

     Chlapi, jste skvělí, klobouk dolů… 

 

Zhodnocení fotbalové sezóny 2018/2019 
 



     V sezóně 2018/2019 pod hlavičkou SK Tlumačov fungovala mužstva předpřípravky, mladší 

přípravky, starší přípravky, mladších žáků, dorostenců a mužstvo mužů.  

     Naši nejmladší fotbalisté sehráli celkem 8 přátelských zápasů, 3x vyhráli, 2x remizovali a 3x odešli 

jako poražení při celkovém poměru branek 67:89. Kromě těchto zápasů se také zúčastnili několika 

turnajů na Baťově, v Otrokovicích a na turnaji pořádaném na našem hřišti v květnu 2019, kde také 

vyhráli.      

     Mužstvo mladší přípravky hrálo v této sezóně okresní soutěž skupiny A. V 19 zápasech 9x zvítězili, 

2x remizovali a zbytek prohráli při konečném skóre 164:111. Také mladší přípravka odehrála tři 

turnaje. V zimě dva turnaje v Holešově, kde první suverénně vyhrála a v druhém obsadila druhé 

místo.  V květnu na domácím turnaji trenéři sestavili 2 mužstva, která obsadila konečné druhé a třetí 

místo. 

     Starší přípravka hrála okresní soutěž sk. A. Z 20 odehraných zápasů odešli 8x vítězně, 1x remízovali 

a 11x prohráli při konečném skóre 161:137. Na vánočním turnaji v Holešově obsadili 3. místo a 

v únoru na turnaji, který byl také v Holešově, 4. místo.  

     Mladší žáci také hráli okresní soutěž sk. A složenou z 12 týmů. 

 

Počasí v červenci 
 

     1. července přes den teplota až 34°, ale další dny mírné ochlazení na 24°. Od 9. do 19. července 

oblačno až polojasno a občas fouká silný severní vítr, teplota jen 21°, maximálně 23°(v Jizerských 

horách mráz až -5°!!!). 20. července ale už sluníčko a letní počasí, ale další den silná bouřka 

s vydatným deštěm. Pár dnů pak teploty letní, sluníčko, ale 27. července znovu bouřka a silný déšť, 

ochladilo se na 20°, další dny až do konce července znovu bouřky s intenzivním deštěm, ale teploty už 

letní až 27°. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 Srpen 

 

Slavnostní odhalení sousoší 

      
     Na začátku měsíce srpna 2. 8. 2019 došlo v naší obci k významné události. Na ulici Jana Žižky 

proběhlo za účasti asi 70 hostů odhalení sousoší Jana Žižky. Autorem je pan Petr Stejskal, žijící právě 

v této ulici. Sousoší nazval „Jan Žižka odpočívající“. 

     Výtvarník a autor sousoší po přivítání hostů předal slovo svojí sestře paní Daně Vařekové, která 

nám připomněla život této významné postavy našich dějin. Vylíčila celou tehdejší složitou dobu plnou 

mocenských a náboženských bojů, vyzdvihla nejen to, že Žižka byl výborným vojevůdce, ale že si také 

jistě ve chvílích volna rád poseděl s přáteli. Na to právě myslel i autor sochy. Žižku ztvárnil ve chvíli 

odpočinku, obklopen třemi kočkami a docílil tak toho, že socha působí milým uklidňujícím dojmem. 

     Po zaznění chorálu „Kdož sú Boží bojovníci“ spustili vnuci pana Stejskala plachtu a před našimi 

zraky se objevil sedící Jan Žižka v životní velikosti. Zajímavým zpestřením byla i tombola o ceny. První 

tři ceny byly keramické figurky z dílny pana Stejskala a dalších šest cen byly perníky s výzdobou 

motivů rodového znaku Jana Žižky od paní Jarmily Vašíčkové. Kromě cen si hosté mohli pochutnat i 

na občerstvení s jednohubkami a vínem, které připravily rodiny pana Stejskala. 

          Vytvořit „něco“ před domem se pan Stejskal rozhodl před časem. Nejdříve ho napadlo vytvořit 

kočky a dát je do trávy, ale po nějaké době přišel na nápad na sochu Žižky. Návrh sochy je odlitý 

z epoxidu. Letos z jara začal na soše intenzivně pracovat a v polovině června byla hotová. Samotná 

socha Žižky má jádro z polystyrenu, nosná slupka je z flexibilního lepidla na obkládačky, na něm 

lepidlo. Je to pevnější, dá se tónovat, takže socha vypadá jako z pískovce.  

     Pan Petr Stejskal už od dětství společně se svým bratrem – dvojčetem – rád kreslil a modeloval. 

Vystudoval Vysokou školu v Brně obor výtvarná výchova a matematika. 36 let byl pedagogem na 

základní škole v Hulíně. Zde vyučoval tyto dva předměty a informatiku. Nyní si užívá důchodu 

v domku po rodičích v Tlumačově.   

  

Turnaj v plážovém volejbale 
 

     Pro velký úspěch po červencovém turnaji se v sobotu 17. srpna uskutečnil druhý turnaj pod 

názvem „Beach cup Tlumačov 2019“. Tento turnaj byl již turnajem mistrovským – přebornickým na 

úrovni Tlumačova. Tentokrát se sešlo 11 smíšených tříčlenných družstev, z nichž 9 bylo z Tlumačova, 

jedno z Otrokovic a jedno z Bělova. Boje se odehrávaly ve dvou skupinách a do semifinálové skupiny 

postupovaly dva nejlepší týmy z každé skupiny. Do konečného finále postoupily týmy MIVAMI a RMR. 

Oba týmy svedly vyrovnaný boj, z něhož vyšel vítězně tým MIVAMI a stal se tak beach volejbalovým 

přeborníkem Tlumačova pro rok 2019. 



Konečné pořadí: 
1. místo – MIVAMI (M. Huráňová, V. Janoštík a M. Pavlík) 
2. místo – RMR (R. Vitásková, M. Číž a R. Jančová 
3. místo – KRVEKO (J. Krčma, L. Velebová a A. Kouřil) 
 
     Pochvala a uznání ale patří samozřejmě všem zúčastněným, kteří si na oba turnaje přišli zahrát a 

změřit své síly. Více jak 80% hráčů bylo z Tlumačova. Je potěšitelné, že tento letní sport si zde našel 

své příznivce a že počet hráček a hráčů všech věkových kategorií každým rokem roste. Plážový 

volejbal se tak stává oblíbeným doplňkovým sportem.  

     Poděkování za pomoc při organizaci turnaje patří KIS Tlumačov a také „pingponkářům“ a vedení 

hospůdky na hřišti za vzornou péči o pitný režim. 

 

Příměstské tábory v době letních prázdnin 
 

     V době letních prázdnin se konaly v Tumačově 3 příměstské tábory pro děti a mládež, které měly 

pestrý program a děti odcházely plny zážitků a také se spoustou dárečků. 

Příměstský tábor „Harry Potter“ 

     V době letních prázdnin se konal příměstský tábor, se kterým se děti vydaly do Bradavic na pomoc 

Harry Potterovi. 

     První den děti strávily v prostorách Sluníčka, kde se rozřadily do čtyř kolejí. Společně se 

seznamovaly, vyráběly pláště a kouzelnické hůlky a podobně. Další den po cestě do Lanáčku v 

Otrokovicích hledaly jednu ze čtyř relikvií, kterou se jim samozřejmě podařilo zdárně nalézt. Ve 

středu se všichni účastníci vydali na výlet na rozhlednu Brdo a do Archeoskanzenu Modrá. Ve čtvrtek 

navštívili Kurovický lom, kde si opekli špekáčky, prošli naučnou stezku a především našli předposlední 

relikvii. Poslední den jejich pomoc potřebovali hasiči ve Zlíně, kde absolvovali prohlídku pracoviště a 

odměnili se pizzou. Společně našli všechny relikvie a boj s temnými silami úspěšně zvládli, každý 

kouzelník byl proto odměněn magickou klíčenkou a každá kolej si odnesla putovní pohár. 

Příměstský tábor „Velká diamantová loupež“ 

     Příměstského tábora „Velká diamantová loupež“ se zúčastnilo 26 mladých nadějných 

vyšetřovatelů, kteří získávali praxi v detektivní kanceláři HHM, která velmi dobře spolupracuje s 

Policií ČR. 

     V pondělí ihned po setkání se vypravili na policii do KM. Zde se seznámili s jejich profesionální 

prací a také vybavením a prostory. Prohlídka byla velmi zajímavá.  

     Vzhledem k tomu, že policie řeší spoustu případů, poprosili děti o spolupráci a pomoc při řešení 

loupeže diamantů, která se stala v nedalekých Otrokovicích místnímu sběrateli. Tomu byl odcizen 

vzácný diamant z Anglie a celá sbírka drobných diamantů, která měla velmi velkou sběratelskou 

hodnotu. Byla to pro ně výzva a určitě souhlasili s pomocí a případ chtěli vyřešit. Na zpáteční cestě si 

zahráli ještě spoustu her v Podzámecké zahradě a připravili plán vyšetřování. V úterý si vytvořili 



táborová trička a udělali fyzické testy zdatnosti formou olympiády. Odpoledne na ně čekalo mnoho 

detektivních případů, kde byla zašifrována písmena, která je měla dovést k nálezu velkého diamantu. 

Písmenka je zavedla do místní knihovny, kterou důkladně prohledali a ukradený diamant zde 

nalezli. Ve středu došlo oficiální poděkování, ale stále nebylo vše dořešeno a malé diamanty nebyly 

zatím nalezeny. Lupiči se podle svědků pohybovali přímo v Tlumačově. Vyšetřovatelé ihned vyrazili do 

terénu zajistit stopy. Podařilo se jim odlít jejich stopy a tím lépe zločince identifikovat. Odpoledne pak 

proběhla velká pátrací akce, kde byla celá banda dopadena i s jejich velkým šéfem. Ve čtvrtek 

vyšetřovatelé potřebovali trošku odpočinku po tak náročné pátrací akci, proto se vypravili do 

napajedelského kina. V pátek na ně čekalo poslední pátrání.  Hledané diamanty ale nalezli a zdárně 

případ vyřešili.  

Příměstský tábor „Kdo přežije“ 

     Příměstský tábor “Kdo přežije”byl zahájen v pondělí 19. srpna, kdy se všichni probudili ve světě 

zvířat. Hned ráno se dozvěděli, co je kdo za zvíře a následně si i svoji podobiznu všichni společně 

vyrobili. Nechyběla opičí dráha, kterou museli všichni zvládnout. Poznávali stopy tvorů a hráli spoustu 

her. 

Úterý bylo náročnější, jelikož se ocitli ve světě kouzelníků. Ráno se vydali do Prasinek, kde se zrovna 

konal lunapark a tak si tam mohli vyzkoušet různé aktivity. Odpoledne se konal tradiční turnaj tří 

kouzelníků. Středeční zálesácký den zahájili výletem do Staroměstkého parku, kde sledovali zvířata, a 

dokonce si s některými i pohráli a odpoledne se pustili do plnění bobříků. 

     Čtvrtek proběhl v Hollywoodu, ze všech se stali herci, kostyméři a maskéři. Natáčeli pohádky, 

tvořili kulisy a celý den si náramně užili. Byla to opravdová zábava. Pátkem a olympiádou ukončili celý 

týden. Zahráli si různé hry, promítli filmy z předchozího dne, dostali skvělé odměny a nakonec si 

smlsli na připravené hostině. Tábor si všichni moc užili. 

 

Počasí v srpnu 
 

     Až na pár dnů, kdy se po dešti ochladilo, byla celá první dekáda srpna ve znamení letních teplot, 

které se střídaly s bouřkami, od 11. srpna přišlo na pár dnů mírné ochlazení, občas se přehnala 

bouřka s deštěm, ale další dny už teploty docela příjemné - do 25°. Na pár dnů v druhé polovině 

srpna vystoupala teplota až k 30°, ale skoro každý den bouřka a žádné extrémní horko. Poslední dva 

srpnové dny se s námi prázdniny rozloučily vysokými teplotami, sluníčkem, ale i letní bouřkou.        

      

      

 

 

 



 Září 

 

Zahájení nového školního roku 

 
     Prázdniny mají děti za sebou a ve škole se již dokončily přípravy na zahájení nového školního roku. 

Personální změny, které nastaly v průběhu prázdnin, se stávají příležitostí ke zkvalitnění výuky jednak 

na I. stupni a také přírodovědných předmětů na stupni druhém.  

     Prázdninové technické zásahy byly letos zaměřeny na rekonstrukci skladovacích prostor staré 

budovy, toalet pro děvčata I. stupně a školní jídelnu. Výsledkem jsou moderní prostory pro hygienu a 

stravování. Všechny úpravy jsou vedeny v duchu barevnosti a přívětivého vzhledu použitých 

materiálů. Interiérová obměna některých místností školy vytvořila výrazně motivující prostředí pro 

žáky i jejich učitele.  

     Zásluhou vedení obce a školy se škola opět posunula o krok dál ve snaze o vybudování moderního 

vzdělávacího zařízení, které se může rovnat i řadě městských škol a jsou zde vytvořeny podmínky 

překračující běžný standard. O prázdninách nebylo ve škole rozdílu mezi školníkem, kuchařkou nebo 

ekonomkou. Všichni pracovali tam, kde to bylo v dané chvíli potřeba. To svědčí o kvalitě kolektivu lidí, 

bez kterých by se provoz školy neobešel.  Současné velmi dobré vztahy mezi školou a zřizovatelem 

napomáhají plynulosti technických opatření zejména v době prázdnin. Aktuálně není problém 

s téměř jakoukoliv formou pomoci škole. Jedná se nejen o odborné práce zámečnické, elektrikářské, 

stavebně-technické, zednické, ale i další.  

     Škola má před sebou velké množství projektových aktivit, jako jsou například čtenářské kluby, 

kluby deskových her a zábavné logiky ve škole i mimo školu. 

     Iniciativou vedení školy se opakovaně podařilo z KÚ Zlínského kraje získat finanční podporu na 

dopravu žáků do kroměřížského bazénu, kde bude probíhat výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku. 

Výukovou novinkou tohoto školního roku bude zapojení rodilých mluvčí do výuky anglického jazyka 

pro žáky 4. ročníku. 

    Následující období bude obdobím pozitivních změn, které, doufáme, ocení nejen žáci a 

pedagogové, ale i jejich rodiče a veřejnost obce. 

        

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná 
 

     Letošní Hry seniorů se konaly v Chropyni za účasti seniorů z Hulína, Kvasic, Tlumačova a 

samozřejmě hostitelského města Chropyně. 

     Všechny přítomné pozdravil sám Král Ječmínek. Přečetl slib her, který všichni soutěžící 

odsouhlasili. Tím byly hry zahájeny. 



     V prostorách Městského kulturního střediska probíhaly soutěže: skládání puzzle, Otesánek, hod 

pytlíkem, korálky, cesta krajinou, přísloví, skládání obrázků a házení kroužků. Naše dvě družstva se v 

konečném výsledku nemají za co stydět. První družstvo ve složení:  Miroslav Šoltys, Ladislava 

Šoltysová, Helena Němcová, Helena Zaoralová a Dana Kotlabová získalo bramborovou medaili, tedy 

čtvrté místo. Paní Anna Kouřilová, Anežka Hrubá, Helena Zifčáková, Anna Švendová a Božena Juřicová 

tvořily druhé družstvo, které skončilo na osmém místě. První a druhé místo obsadila Chropyně.  

     Po přestávce na oběd nastal čas pro vystoupení seniorů z jednotlivých měst a obcí. Naše občanky 

si připravily dokonce hned dvě vystoupení. V prvním ukázaly, že náplň schůzek tlumačovských 

seniorů je různá. Jednou z nich je pohybové cvičení s míčky přiměřené věku. Druhé už bylo ve velmi 

svižném tempu. Dámy secvičily pohybovou variaci na hudbu Fredyho Mercuryho pod názvem: 

„Pokojské z Tlumačova“. Pod vedením Jany Škrabalové a za sponzorství firmy Kairo předvedly, že se 

umí bavit, nejen uklízet. 

     Pak už na tanečním parketu probíhala do cca 15 hodin volná zábava. Starosta obce pan Petr Horka 

byl požádán o tanec a všechny další účastnice Her seniorů se nenechaly zahanbit, takže starosta šel 

nakonec z náruče do náruče. 

 

Cesta za pohádkou 
 

      V pátek 13. září se uskutečnila již tradiční akce pro děti „Cesta za pohádkou“.  

      Za podpory S. K. Tlumačov - fotbalistů, Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov a členů Moped 

Teamu Tlumačov byla po 11 letech změněna trasa (fotbalové hřiště a jeho okolí) a celé akce dostala 

„nový kabát“.  

     Od 16 hodin se 149 dětí a 99 dospělých vydalo stezkou podle mapy za pohádkovými postavami. 

Prvním stanovištěm byl vodník a víla, u kterých děti chytaly na udici rybičky, další zastávka byla u 

perníkové chaloupky a ježibaby. Ta děti posílala do chaloupky pro sladkosti. Pak se mohly vydat k 

Červené Karkulce a vlkovi, kde hádaly, co nesla Karkulka babičce v košíčku. Mapa je dál navedla na 

stanoviště, kde už na ně čekal Ovčák a ovečka Shaun, tady nosily děti krmení dalším ovečkám. Na 

trase dál potkaly Ferdu Mravence a krásnou Berušku, kde jejich úkolem bylo postavit komín z kostek 

a složit puzzle. Sněhurka a malý trpaslík jim nakázali koulet jablíčko vytyčenou trasou. Ne všechny 

děti zvládly návštěvu pekla, a nedostaly tak razítko od samotného Lucifera, které dával za splněný 

úkol: házení kostek do pekelného kotle. Na závěr jim poděkoval Král a Královna za návštěvu jejich 

království a každému dali na památku malý dárek. Na dalším stanovišti si mohli účastníci vyzkoušet 

práci hasičů a trefovali se proudem vody z hasičské stříkačky na cíl. Mopedisti připravili cyklotrasu a 

děti si mohly zazávodit na kole. Byli i tací, kteří závodili v běhu. Návštěvníci mohli shlédnout exhibici 

workhoutového cvičení (sportovní aktivita vlastní váhou těla) na novém hřišti s venkovními stroji. 

Doufáme, že všichni účastníci byli spokojeni. 

     Poděkování patří nejen jmenovaným spolkům, ale hlavně dobrovolníkům na stanovištích, bez 

kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Děkujeme panu Hrtúsovi za údržbu a možnost využití 

cesty, po které se prošlo. Velké díky patří paní Věrce Řezaninové (Výcvik psů a ubytování Tlumačov), 

která věnovala dětem na všechna stanoviště sladkosti. O občerstvení se postarali manželé Karlíkovi a 



tým fotbalistů, kterým tímto také děkujeme. K poslechu zahrál pan Vymětalík. Doplňky na 

stanovištích byly zakoupeny z financí, které se vybraly na Mikulášské pochůzce v roce 2018. 

 

Dětský cyklistický závod 
 

     Po hrátkách s počasím a dvojitém odkládání termínu vyšlo počasí pro dětský cyklistický závod až v 

neděli 15.9. 

     Na řádně upravené závodní dráze se sešlo přesně 50 dětí. Ty se utkaly v pěti kategoriích, z nichž 

nejobsazenější D3 (děti 6 - 8 let) měla 21 závodníků. Akce se vydařila na výbornou, bez zranění a 

hlavně ke spokojenosti dětí. Těch pár pádu do měkké travičky a několik slziček z prohry snad již 

nestojí ani za řeč. Tímto děkujeme všem dětem za účast a taky jejich rodičům za doprovod. Díky patří 

také sponzorům našeho Moped Týmu, obci Tlumačov, cykloservisu KoloDoktor na Baťově a všem 

pomáhajícím členům spolku. 

 

Den Zlínského kraje 
 

     21. září proběhl v našem krajském městě Den Zlínského kraje. Návštěvníci mohli čtrnáctým rokem 

ochutnat nejlepší potravinářské výrobky kraje oceněné Perlou Zlínska, podesáté se hodnotila 

Regionální potravina.  

     Do soutěže Perla Zlínska se přihlásilo 139 výrobků od 40 žadatelů. O značku Regionální potravina 

se ucházelo 138 produktů od 39 výrobců. Jde o projekt Ministerstva zemědělství určený na podporu 

malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný 

výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého 

výrobku. V současné době je v celé ČR oceněno 411 produktů od 325 výrobců. 

     Vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění a certifikáty z rukou hejtmana Zlínského kraje 

Jiřího Čunka a ministra zemědělství pana Miroslava Tomana nebo prezidenta Agrárních komor ČR 

Zdeňka Jandejska.  

     Pan Jiří Talaš z Tlumačova si šel pro ocenění hned několikrát. „Talašovo kysané zelí“ bylo 

ohodnoceno jako nejlepší regionální potravina v kategorii Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 

zpracované formě. Vítězným produktem Perly Zlínska se stala cibule rovněž od pana Jiřího Talaše. 

Získal také cenu hejtmana Zlínského kraje za zelinářské výrobky (kysané zelí bílé a červené, cibule a 

česnek). 

     Manželé Talašovi začali podnikat 1. května 1991. Už v roce 2008 získalo jejich kysané zelí na 

výstavě Zahrada Čech v prvním ročníku 1. místo.  

     Zelí je jen část jejich produkce. Nabízejí celoročně různé produkty, např. od jara sazenice zeleniny, 

sadbové brambory, balkonové květiny, sazenice jahod, sezónní ovoce a zeleninu – vlastní výpěstky, 

česnekové kvašáky, na jaro a na podzim ovocné stromky, řezané chryzantémy a v období Vánoc 



čerstvé vánoční stromky, živé ryby z Hodonína nebo jmelí. Zahradnictví má svoje prodejny i 

v Otrokovicích. Mimo jiné dodávají zeleninové výpěstky i do restaurací a prodejen se zdravou výživou 

v Otrokovicích, Zlíně či Kroměříži.  

 

Žákovské průkazy ISIC 
 

     Naše škola má možnost od září 2019 vydávat svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC 

Školák. Tento průkaz je mezinárodním identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka, jeho 

věk a příslušnost ke škole, funguje jako uznávaný doklad o školní docházce a také jako karta 

využitelná u veřejných dopravců pro získání slevněného jízdného. V rámci ČR je využitelná pro asi 

2200 různých slev a výhod (obchody, e-shopy, vstupné na kulturní akce, koupaliště, kina apod.). 

      Platnost průkazu je 5 let od vydání (omezeno na dobu docházky na základní školu), cena na celou 

dobu platnosti je 250Kč.  

      

Počasí v září 
 

     První den měsíce září bylo ještě nádherné letní počasí s teplotou 33°, ale v noci začalo pršet a léto 

asi skončilo, protože se ochladilo na 19°a další dny to nebylo moc lepší, i když občas svítilo i sluníčko. 

7. září v noci několikrát bouřka s deštěm, další dny ranní teploty jen kolem 10°, denní maxima do 22°. 

20. září ráno jen 5°, přes den ale sluníčko. Poslední dekáda září celkem chladno, polojasno a teploty 

max. 21°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Říjen   

 

První ročník Gulášfestu v Tlumačově 
 

     První říjnovou sobotu 5.10.2019 uspořádaly pracovnice Kulturního a informačního střediska 

historicky první Gulášfest v Tlumačově. 

     Slavnostní zahájení soutěže o nejlepší guláš proběhlo v 8 hodin v areálu Klubu obce na Zábraní. To 

byla i hodina, kdy se začaly vařit guláše. Do soutěže se přihlásilo 8 týmů (6 z Tlumačova a 2 z blízkého 

okolí), které vařily guláš dle vlastního receptu, z nichž jeden byl bezlepkový. Tým měl svůj název a 

taktéž název guláše. Na stánku musel mít uvedeny všechny suroviny, ze kterých guláš vaří, také musel 

být znám dodavatel masa na guláš. 

 

V prvním ročníku Gulášfestu Tlumačov 2019 soutěžili: 

Moped Team Tlumačov - Hovězí speciál 

Vodácký klub Kvasice - Dračí guláš 

Kluci z hor - Hovězí guláš 

Zákolejáci - Dama Dama guláš 

Za fotbal - Ofsajd jak kráva 

ŠUBR - Švagrův guláš 

Start Tlumačov - 548 těžkých vojenských dní 

Vandal, Šindler - Čili - Chilli 

 

     Počasí ani tentokrát nepřálo (letos na každé akci pořádané KIS Tlumačov prší). Na Gulášfest pršelo 

od rána až do noci. Soutěžícím a později návštěvníkům to ale vůbec nevadilo. Po celou dobu vládla 

skvělá nálada. 

     Areál byl pro veřejnost zpřístupněn už od 8 hodin, aby měl každý možnost nahlédnout pod 

pokličku mistrů kuchařů. Zažili jsme i kuriózní situaci, kdy zhruba v 10 hodin přišel starší pán s 

jídlonosičem, aby si koupil guláš na sobotní oběd. Guláše ještě nebyly uvařené, ale pán neodešel s 

prázdnou. Výborný bramborák ho snad zasytil do 14 hodiny, kdy začala oficiální degustace. 

     130 ks hlasovacích lístků (degustačních porcí) bylo rozebráno během prvních 30 minut. Tak velký 

byl zájem veřejnosti rozhodnout o tom nejlepším guláši. Ti, na které se nedostalo, nemuseli být vůbec 

smutní, protože všechny guláše byly také volně v prodeji. 

      Konec hlasování byl stanoven na 16,30 hodin. Návštěvníci a porota hodnotili kvalitu hotového 

guláše, také kulturu a profesionalitu přípravy, čistotu na pracovišti, nazdobení stánku a celkovou 

prezentaci týmu. Týmy měly na stánku i svůj doplňkový prodej. 

 

Byly uděleny 3 ceny: 

- Cena poroty 



- Cena za originalitu 

- Nejlepší guláš 

 

 

Cena poroty: 

     Porota měla 5 členů: starosta obce, vedoucí kuchařka v restauraci, vedoucí školní jídelny, zástupce 

vedoucího v restauraci a fajšmekr na jídlo, zejména guláše, který jich sám uvařil několik desítek. 

Porota hodnotila anonymně, tzn. hodnotila guláš, aniž by věděla, které družstvo ho uvařilo. 

Rozhodoval vzhled, chuť, barva, vůně. 

Cenu poroty získal jednoznačně Dračí guláš od Vodáckého klubu Kvasice. 

 

Cena originality (hodnotili návštěvníci): 

     Vyzdobení stánku, oblečení týmu, vystupování, atd. 

Vítěz: Kluci z hor (Machová) v slušivých oblečcích. 

 

Cena za nejlepší guláš 2019: 

 

Vítěz: Tým Zákolejáci, název guláše: Dama Dama Guláš. 

 

     Ke guláši patří neodmyslitelně pivo. I přes nepřízeň počasí se ho vypilo 600 ks. Pro zahřátí byl 

připraven svařák i něco ostřejšího. 

     Účelem soutěže bylo především užít si příjemnou sobotu a zkusit uvařit ten nejlepší guláš. A to 

bylo bezezbytku splněno. 

     Pořadatelé děkují všem, kteří s přípravou tak velké akce pomáhali. Byli to chlapi z obecní údržby a 

v bufetu Otta Šnajdr st. a Radek Šimoník st. s Lenčou a Monikou Řičicovou. Poděkování patří panu 

Kolomazníkovi z týmu Zákolejáci, který poskytl látku na zakrytí velmi rozbahněného terénu. To 

usnadnilo návštěvníkům více bezpečný pohyb v celém areálu klubu. Velké díky patří těm, kteří se do 

soutěže nebáli přihlásit a jít "se svou kůží na trh." Guláš umí asi uvařit každý, ale ne každý v takovém 

množství. Děkujeme také všem návštěvníkům. 

     Vzhledem k počasí se musel, bohužel k nelibosti dětí, zrušit skákací hrad. Neproběhla ani večerní 

diskotéka Vaška Vymětalíka. Naopak jsme rádi zařadili do programu místní kapelu Nic moc pod 

vedením Pavla Straky. K dobré náladě hráli uvnitř v klubu až do 22 hodin, kdy byla akce Gulášfest 

ukončena. 

 

Údržba kulturních památek v obci 
 

     Od srpna do října letošního roku byly na základě objednávky provedeny restaurátorkou ze Zlína 

udržovací a restaurátorské práce na třech nemovitých kulturních památkách ve vlastnictví obce 



Tlumačov. Jednalo se o sochu sv. Jana Nepomuckého, dále o kříž naproti zemského hřebčince v ulici 

Dolní a sloup se sousoším Nejsvětejší Trojice v ulici U Trojice. 

     Tyto památky byly již postupně rekonstruovány v letech 2009 – 2011. Ačkoliv se období od 

posledního restaurátorského zásahu zdá příliš krátké, byl při obhlídce uvedených památek zjištěn 

větší rozsah poškození povětrnostními vlivy, než se předpokládalo, a proto bylo nutné některé části 

opětně opravit a doplnit.  

     Celkové náklady za provedené práce činily částku ve výši cca 50 000,- Kč. 

 

Vybudování další venkovní posilovny v Tlumačově  
 

     S ohledem na kladný ohlas občanů po realizaci workoutové sestavy a fittnes cvičebních strojů na 

ulici Sportovní v roce 2018, byla ze strany zastupitelů schválena do rozpočtu na rok 2019 částka na 

vybudování nové kombinace těchto sportovních prvků v ulici U Trojice.  

     Umístění tohoto sportoviště bylo záměrně vybudováno na volnou plochu nacházející se v blízkosti 

dětského hřiště vybudovaného v roce 2015. 

     Celá workoutová sestava s označením „Square pro“, jejíž předání proběhlo již 30. srpna 2019, byla 

vybudována za částku ve výši 198 066,- Kč. Dne 10. října 2019 byly v okolí sestavy rozmístěny a 

instalovány 3 kusy fittnes cvičebních strojů v celkové hodnotě 89 419,- Kč.  

     Obě tyto posilovací sestavy jsou určeny pro osoby ve věku 14 let a výše. Pevně věříme, že nová 

sestava cvičebních prvků bude hojně navštěvována a využívána pravidelně sportujícími osobami a 

přiláká další občany a rozvine v nich zájem o sport a tím i zdravý životní styl.  

 

Oprava křižovatky na Skalách 
 

     Již v polovině května letošního roku bylo započato s realizací stavebních prací na úpravě místní 

komunikace v ulici Skály, a to konkrétně v prostoru křižovatky před Skaleckým dvorem. Stav této 

křižovatky byl dlouhodobě neúnosný a provoz a přehled na křižovatce mimo jiné ohrožoval vzrostlý, 

ale uvnitř kmene ztrouchnivělý strom a již řadu let nevyužívané a polorozbořené kamenné nástupiště 

pro koně. Proto bylo nutné křižovatku uvést po stavebně konstrukční, technické a bezpečnostní 

stránce do stavu, který by zajišťoval pro veškerou dopravu komfortní a bezpečný provoz dle 

stanovených pravidel. 

     Akci s názvem „Stavební úpravy místní komunikace Skály I., Tlumačov“, která obsahovala 

provedení všech konstrukčních vrstev vozovky v ploše 1.120 m², byla po stavební stránce realizována 

společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem Tlumačov – Skály za cenu 3.423.161,- Kč s tím, 

že další náklady na stavbu, jako je zpracování projektové dokumentace, administrace veřejné zakázky 

a správní poplatky, činily částku ve výši 103.576,- Kč. 



     Na závěr stavby byla Odborem dopravně – správním, oddělením silničního hospodářství 

Městského úřadu v Otrokovicích písemně svolána závěrečná kontrolní prohlídka, jejíž výsledkem bylo 

vydání kolaudačního souhlasu dne 2. 10. 2019. Tímto dnem bylo oficiálně povoleno kvalitní a 

bezpečné užívání nově upravené křižovatky všemi účastníky silničního provozu. 

 

Říjnové akce v KIS 
 

     Říjen patří již tradičně k měsíci knihoven, proto si KIS pro děti i veřejnost připravilo pestrý 

program. 

     Celkem 70 dětí z místní mateřské školy přijel ve čtvrtek 24. října 2019 pobavit známý ilustrátor 

dětských knih Adolf Dudek. Jeho představení se líbilo nejen dětem, ale i paním učitelkám, které se 

společně s dětmi staly součástí jeho velké show. Pan Dudek kreslil, cvičil, vtipkoval a vyprávěl 

pohádky. Děti malovaly na velkou bílou tabuli. Někdo dostal za úkol přikreslit k tělu ruce, jiný přidal 

nohy, další nasadil korunku. Děti se hlásily jako ve škole, každý chtěl předstoupit před své kamarády a 

ukázat, co umí.  

     Večer v den státního svátku 28. října 2019 byl pro děti připraven oblíbený lampionový průvod. 

Přibližně 30 dětí s rodiči nebo prarodiči rozsvítilo své lampiony a všichni prošli Tlumačovem. Průvod 

vyšel od Kulturního a informačního střediska na náměstí Komenského a skončil u sochy T. G. 

Masaryka. Na závěr promítali v KISku animovanou pohádku „V hlavě“. 

     V úterý 29. října 2019 jsme mohli s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou a jeho manželkou 

Alenou cestovat napříč Kanadou z východu až na západní pobřeží. Poznali jsme významná města a 

procházeli se překrásnou přírodou. Na cestě jsme mohli vidět, jak se koupali, ale i koulovali, pobavili 

nás celou řadu veselých i dramatických historek. Zpět do Montrealu jeli pro změnu přes USA a 

navštívili další unikátní místa. Za všechny jmenujme Mount Rushmore, Niagarské vodopády nebo 

New York, který jim vehnal i slzy do očí. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a 

dokumentárních filmů z různých koutů světa.  

     S přednáškou na téma využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci 

civilizačních onemocnění přijala ve čtvrtek 30. října 2019 pozvání KISka přednášející paní Mgr. Jarmila 

Podhorná z Brodku u Konice. Po přednášce byla možnost využít nabídky sestavení kúr z bylin přímo 

na zvolené obtíže a zakoupení produktů přímo na místě. 

 

Volby z řad rodičů do školské rady 
 

     Ve dnech 23. a 24. října 2019 proběhly volby do školské rady při Základní škole v Tlumačově. Voleb 

členů rady za zákonné zástupce žáků do školské rady při naší základní škole se tohoto roku zúčastnilo 

52 oprávněných voličů. 

     Výsledek volby stanovil na následující tříleté období tyto zvolené členky školské rady: Mgr. 

Vystrčilovou Věru A Mgr. Odložilovou Pavlu. 



 

Podzim ve Sluníčku 
 

     Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov, nabídl veřejnosti během podzimních 

měsíců spoustu různých aktivit.  

     V době podzimních prázdnin byl pro děti připraven Prázdninový Halloween, který je již tradiční 

akcí pořádanou DDM Sluníčko. Pro účastníky byla připravena „strašidelná zkouška“, při níž děti plnily 

strašidelné úkoly. Během dopoledního programu nechybělo také tradiční dlabání dýní, které si děti v 

závěru dne rozsvítily před DDM. Na odpolední strašidelné párty si děti pekly mumie, nazdobily tousty 

a nechyběly ani sladkosti, které pro děti připravily maminky. Po setmění se děti oblékly do 

strašidelných masek a vydaly se strašit do ulic Tlumačova. Vykoledovaly si spoustu dobrot a vystrašily 

nejednoho z kolemjdoucích.  

     Další tradiční akcí pro žáky ZŠ Tlumačov byl výukový program Keramické dílny, kdy si děti měly 

možnost vyzkoušet práci s keramickou hlínou a vyrobily si pěkné dárečky, které můžou použít jako 

vánoční dárky pro své blízké. Alce se zúčastnily všechny třídy prvního stupně. 

     Během podzimu také proběhla za finanční podpory obce Tlumačov výtvarná soutěž na téma Barvy 

podzimu. Do soutěže poslalo své obrázky celkem 233 účastníků. Zapojilo se celkem 15 základních a 

mateřských škol. Slavnostní vyhodnocení, kterého se zúčastnil i starosta obce Tlumačov, proběhlo 

spolu s vernisáží v KIS Tlumačov. Paní ředitelka DDM Sluníčko předala výhercům ceny a o hudební 

doprovod se postaraly děti ze ZUŠ Otrokovice, pobočka Tlumačov. 

 

Počasí v říjnu 
 

     Už od začátku října bylo pravé podzimní počasí, zataženo, občas déšť nebo dokonce bouřka 

s deštěm, ranní teploty do 5°, některé dny po ránu i mírně pod nulou, přes den kolem 12-15°. Od 12. 

října se počasí ještě umoudřilo a nastal krásný slunečný podzim. Celé dny, i když už podstatně kratší, 

svítí sluníčko a teploty stoupají až na 22°. Ráno je sice skoro denně mlha, ale pak se vyčasí.  28. října 

v noci začalo pršet, přes den sice polojasno, ale podzim je tady. Ochladilo se, přes den jen kolem 8°a 

poslední den v říjnu ráno -4°. 

 

 

 

 

 

 



Listopad  

 

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov 
 

     V sobotu 9. listopadu se konal v Tlumačově již 7. ročník soutěže v aerobiku jednotlivců. V tomto 

roce se do Tlumačova sjelo přes 200 soutěžících z celé Moravy a podpořit je přišlo na 200 diváků. 

Atmosféra byla skvělá. Chlapci a děvčata cvičili sestavu podle lektorky dle dané věkové kategorie. 

Děti hodnotila pětičlenná porota složená z profesionálních trenérek a cvičitelek aerobiku. Závodní 

atmosféra vyburcovala soutěžící k perfektním výkonům a na jejich cvičení byla radost pohledět.  

     Děvčatům z AT Tlumačov patří velká pochvala za skvělou reprezentaci. Pro některé to byly úplně 

první závody a cenné zkušenosti.  

     Poděkováni patří také sponzorům a partnerům akce, kteří věnovali dárky pro soutěžící a vítěze. 

K nim patří Obec Tlumačov, Město Otrokovice, Golden Apple Cinema, květinářství Gärtnerová Blanka, 

Síť 21, Kairo, firmě Enni – nails a restauraci Schodky. Velký dík patří i tlumačovským hasičům a všem 

pomocníkům, kteří se na této sportovní akci podíleli. 

 

Martinské hody  
 

     V neděli 10. listopadu 2019, se sešli dopoledne na náměstíčku občané Tlumačova a hosté u 

příležitosti Martinských hodů. 

     Přátelské setkání začalo krátce po 10 hodině, po skončení sváteční mše svaté v kostele sv. Martina. 

Přítomné pozdravil starosta obce, pan Petr Horka. Následovalo vystoupení žáků Arcibiskupského 

gymnázia z Kroměříže. Žáci se svým učitelem, panem Ševčíkem, k nám už jezdí několik let, ale určitě 

se nám jejich přestavení neomrzelo. Vždycky přijdou s něčím novým, i když legenda o plášti sv. 

Martina se opakuje každý rok. V posledních 3 letech i s příchodem Martina na bílém koni. Tato krásná 

tradice vznikla ve spolupráci s tlumačovským Zemským hřebčincem. Naše obec má možnost jako 

jedna z mála přivítat Martina na bílém koni a to doslova, ne v přeneseném slova smyslu, že začne 

sněžit. 

      Občané se zahřáli svařeným vínem, děti čajem. K zakousnutí bylo cukroví a koláčky. Děkujeme 

Farnosti v Tlumačově za spolupráci při přípravě i průběhu akce. 

 

Odpočívadlo pro novou cyklistickou sezónu 
 

     Obec Tlumačov v měsíci listopadu dokončila vybudování nového odpočívadla, které je umístěno na 

křižovatce cyklotras č. 5181 a č. 5271 v lokalitě U Písáku. Mobiliář cykloodpočívadla, který sestává z 



krytého přístřešku, odpadkového koše, stojanu na 5 kol a stojanu s informační tabulí, byl pořízen za 

98 074 Kč. Vše je vyrobeno z kvalitního ošetřeného akátového dřeva, které je zvýšeně odolné vůči 

povětrnostním vlivům a má vysokou životnost. 

     Jelikož se křižovatka cyklotras nachází na okraji obce a žádná z cyklotras středem obce neprochází, 

cykloturisté naši obec prakticky míjí. Proto je na instalované informační tabuli v prezentaci 

představena obec Tlumačov s několika fotografiemi a přehledným plánem, který dá projíždějícím 

turistům představu o zajímavých místech v obci a dobrý důvod k jejímu navštívení. 

 

17. listopad po 30 letech 
 

     V neděli 17. listopadu 2019 si celá naše republika připomínala 30. výročí sametové revoluce, která 

v roce 1989 odstartovala zásadní politické změny v naší zemi. Toto významné výročí si neopomněli 

připomenout ani na naší škole. 

     V pátek 15. listopadu proběhl projektový den s názvem „17. listopad po 30 letech“. V rámci tohoto 

projektu pedagogové přiblížili některé běžné, ale i málo běžné situace z dob socialismu, čímž chtěli 

žákům umožnit lépe pochopit, proč a za co se před 30 lety bojovalo. 

     Žáci byli rozděleni do skupin napříč všemi ročníky. Po škole bylo vytvořeno 10 stanovišť, na nichž 

se jednotlivé skupinky střídaly. Žáci si tak mohli vyzkoušet prvomájový průvod, výslech u StB, nácvik 

spartakiádní sestavy, pokusili se také získat povolení na zahraniční dovolenou na západ či bony do 

Tuzexu. Také se dozvěděli, že republiku nebylo možné svévolně opustit, zažili si atmosféru 

socialistické školy a rovněž absolvovali přijímací pohovor na střední školu.  

     Na závěr projektu si v tělocvičně společně připomněli a shrnuli nejdůležitější fakta sametové 

revoluce.  

 

Vzácná návštěva obce Tlumačov 
 

     Nestává se často, aby do naší obce neočekávaně zavítala tak mimořádná návštěva, jak tomu bylo 

v podvečer v úterý 19. listopadu.  

     Při svém, událostmi nabitém programu, který ten den trávil v Olomouci, se v Tlumačově za 

vzpomínkou a uctěním památky zastavil na krátkou návštěvu vnuk panovníka a posledního 

rakouského císaře a českého krále Karla I. (1887 – 1922) arcivévoda Paul Georg Habsbursko-Lotrinský. 

Pieta u kříže, který je zasvěcen právě Karlu I., probíhala za přítomnosti místostarosty obce Mgr. R. 

Huráně, který arcivévodu v Tlumačově přivítal a pozdravil jménem tlumačovských občanů. Čestnou 

stráž u kříže drželi členové Sboru uniformovaných ostrostřelců a mužů z Arcobiskupské knížecí gardy 

v dobových uniformách, kteří pietní akt zakončili čestnou salvou.  

     I když šlo o návštěvu spíše soukromou, shromáždilo se na místě, kde v současnosti kříž po svém 

obnovení a umístění stojí, i několik občanů Tlumačova a vzácných hostů, kteří mají velký podíl na 



zachování, restaurování a umístění kříže na pravé straně při vjezdu do Tlumačova od Kvasic.  Jde o 

sdružení Pro Patria z Kroměříže, jehož členové před pěti lety kříž za symbolickou cenu odkoupili a na 

vlastní náklady obnovili. Velký podíl na zachování kříže má i tlumačovský rodák akademický sochař 

Josef Petr. Z informací, které zde od přítomných badatelů zazněly, vyplynulo, že tento kříž, jenž je 

zasvěcený panovníku Karlu I., je jediným na Moravě a zřejmě i v celé ČR. Proto si, z vrozené úcty ke 

svým předkům a historii, toto místo k návštěvě arcivévoda vybral.  

     V závěru své krátké návštěvy v obci Tlumačov poděkoval organizátorům za vlídné přijetí, za 

obnovu kříže a péči o něj, pohovořil s přítomnými občany, hosty a členy Sdružení Pro Patria a umožnil 

pořídit s přítomnými i pár společných fotografií. 

 

Rozsvícení Vánočního stromku 

 
      V sobotu 30. listopadu 2019 se rozzářil nejen strom v Praze, ale i v mnoha městech a obcích naší 

republiky. Tlumačov nebyl výjimkou. Ještě před tím jsme si užili adventního jarmarku s prodejem 

všeho možného. Na akci se i letos sešlo velké množství návštěvníků nejen z Tlumačova, ale i ze 

širokého okolí. 

     Pestrý program, v podobě vystoupení dětí z mateřské školy, žáků místní základní a umělecké školy 

a pohádky o čertíku Nezbedovi plné her, předcházel samotnému rozsvícení vánočního stromu. 

Děti také posílaly balónky s přáním Ježíškovi, měly možnost se povozit v kočáře taženém koňmi z 

místního hřebčince. Mezi návštěvníky také zavítal Mikuláš se svou družinou. Občerstvení zajišťovali 

hasiči a Restaurace a kavárna Schodky, kde byly k dostání teplé i studené specialisty z domácí 

zabíjačky, vánoční punč nebo grog .  

     Poprvé jsme se také zapojili do projektu "Krabice od bot", sešlo se 36 kusů dárků, které putovaly 

do sběrného místa a určitě se dostaly k dětem ze sociálně slabších rodin. Součástí akce byla také 

ukázka práce uměleckých kovářů, prohlídka kostela s výkladem, nechybělo ani otevření výstavy 

betlémů. 

 

Počasí v listopadu 
  

     1. listopadu ráno -6°, ale přes den ještě sluníčko a teplota +10°. I další dny celkem příjemná teplota 

až do 12°, ale už se střídají mlhy s oblačným počasím, občas se ukáže sluníčko, občas i prší. Po pár 

dnech mírného ochlazení se znovu vrátilo příjemné počasí s nezvykle vysokými teplotami - až 16°a 

sluníčkem, ale konec listopadu už opravdové podzimní počasí, oblačno a teploty v noci kolem nuly, 

přes den jen 5°. 

 

 

 



Prosinec 

 

Vánoce v Senior klubu 
 

     Sešli jsme se u jednoho stolu…Tak začínala předvánoční píseň, kterou nacvičili a předvedli žáci 

druhého stupně. Potěšily i vánoční básně, které navodily sváteční pohodu. Pak už mladší žáci prvního 

stupně dali nahlédnout do atmosféry čekání na narození Jezulátka, koledování a vítání Ježíška. 

Oblečeni do kožíšků, šátků a vlněných šál zazpívali tradiční koledy a přednesli vánoční vinšování. 

Svým vystoupením potěšili všechny členy Senior klubu. 

 

Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení 
 

     S ohledem na dlouhodobou koncepci obce ve věci úspory energií, mj. i té elektrické, a tím i 

snižování výdajů za jejich nákup, bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 provedeno několik 

akcí spojených s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení v obci. 

     Jednalo se zejména o výměnu 62 ks stávajících výbojkových svítidel podél silnice I/55 v průtahu 

obcí v ulici Dolní, Masarykova a v části ulice Kvasická od křižovatky po poštu a 8 ks svítidel na 

přechodech pro chodce přes tuto komunikaci. Stávající svítidla s příkonem v rozmezí 100 – 150 W 

byla nahrazena novými LED svítidly s lepšími technickými parametry, tj. nižším příkonem do max. 80 

W, lepší svítivostí a delší životností. Dodávka nových svítidel byla provedena na základě výběru 

nejvýhodnější cenové nabídky zakázky malého rozsahu, jejíž hodnota činila částku ve výši 358.523,- 

Kč. Samotná výměna svítidel za použití objednané vysokozdvižné plošiny pak byla provedena v měsíci 

září s tím, že celá akce stála 384.804,- Kč. 

     Ve stejném termínu došlo také k výměně 5 ks výbojkových svítidel na ul. Mánesova za nová LED 

svítidla s označením „Megin“ a příkonem 59 W na jedno svítidlo. Pořízení těchto svítidel vyšlo obecní 

rozpočet na částku 63.646,- Kč. 

     Další akcí byla kompletní instalace 4 ks nových LED svítidel na ulici Družstevní včetně osazení 

stožárů a provedení zemních kabelových rozvodů, která proběhla současně s plánovanou 

rekonstrukcí chodníku v úseku před stávajícími rodinnými domy. Investiční náklady na vybudování 

této části veřejného osvětlení činily hodnotu ve výši 65.519,- Kč. 

     Další částí obce s novým veřejným osvětlením je lokalita Skály, kde byly nové sloupy s výbojkovými 

svítidly a zemním kabelovým vedením umístěny podél místní komunikace v úseku od bytového domu 

č.p. 693, kolem seníku až po „Skalecký dvůr“. Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 73.477,- Kč. 

     Veškeré technické práce spojené s výměnou a instalací svítidel u výše uvedených akcí provedli 

odborní zaměstnanci oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov. 



 

Mikuláši, čert a anděl v mateřské škole 
 

     5. prosince navštívil naši mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl. Už od rána byly děti natěšené, i 

trochu ustrašené, hlavně malí zlobilkové tušili, že by mohli od Mikuláše dostat pokárání a čert by jim 

mohl zahrozit svou metličkou. 

     Všechny děti přišly do školky převlečení za čertíky a andílky a netrpělivě očekávaly ohlášenou 

návštěvu. Ta brzy dorazila. Majestátný Mikuláš všechny pozdravil, ptal se dětí, jak se jim daří a 

zdalipak někdo doma nebo ve školce zlobí. Několik dětí se dokonce dobrovolně přihlásilo, ale vzápětí 

slibovalo, že se určitě do příště polepší. Mikuláš vytáhl svou knihu hříchů a zkontroloval seznam 

všech  hříšníků, zdali mu někdo nechybí. Anděl stál u dveří, na všechny děti se příjemně usmíval  a 

kolem něj netrpělivě  hudroval párek čertíků, který dal dětem uhlím pekelné znamení na tvář.  S 

milou návštěvou se všichni rozloučili písničkami a básničkami a za odměnu děti dostaly Mikulášský 

balíček s hračkou a drobnými sladkostmi. Den pokračoval dál čertím a andílkovským rejem. Děti 

tančily a společně si hrály. 

 

Mateřská školka se stará o opuštěná zvířátka 
 

     Každým rokem pořádá mateřská škola v měsíci prosinci sbírku potřebných věcí pro opuštěná 

zvířátka. Ke spolupráci jako obvykle přizvali i základní školu v Tlumačově, která se do akce také 

aktivně zapojila. 

     Říká se, že se o Vánocích otevírají lidská srdce. Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více 

lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Stejně tak jsou nakloněni k pomoci potřebným, ať už 

jsou to nemocné děti nebo opuštěná zvířátka, což se plně potvrdilo i před vánočními svátky. Nejprve 

se rodiče příkladně zapojili do charitativní akce v mateřské škole, která pod záštitou Sdružení „Šance“ 

pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby prodávala vánoční růže. U zrodu tohoto sdružení stáli nejen 

lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečovali, ale také 

rodiče a příbuzní těchto dětí. Letos se u nás v mateřské škole prodalo rekordních 102 vánočních růží. 

Finanční výtěžek bude sloužit pro potřeby onkologicky nemocných dětí, které se v Olomouci léčí. 

     Další charitativní akce mateřské školy taktéž nezůstala bez odezvy. Pomoc opuštěným zvířátkům v 

útulcích neodmítli rodiče dětí z mateřské ani ze základní školy. Sbíraly se čisticí prostředky, granule, 

pamlsky pro zvířátka a také tolik potřebné teplé deky a přikrývky. Mezi svátky byly všechny sesbírané 

věci rozděleny a postupně předány útulku pro kočky v Kroměříží, kde je v současné době 160 

opuštěných koček a neustále jich přibývá. Potřeby pro pejsky byly předány taktéž do Kroměříže, do 

Městského útulku pro psy s názvem Čápka. Vyřizujeme velké díky za organizátory akce a hlavně za 

oba útulky, které s vděčností přijali naši pomoc. 

 



Proběhla další část rekonstrukce chodníků 
 

     Na podzim proběhly další rekonstrukce chodníků v obci. Jednalo se o části chodníků ve východní 

části Tlumačova na ul. Machovská v úseku mezi ul. Jiráskova – ul. Švermova, na ul. Jiráskova v úseku 

ul. Spojovací – ul. Machovská a na ul. Družstevní. Stavební práce byly financovány ze schváleného 

obecního rozpočtu na rok 2019. 

     Tak jako u rekonstrukcí chodníků realizovaných v předchozích letech došlo i u chodníků na výše 

uvedených ulicích k výměně asfaltobetonového a betonového povrchu, respektive betonové dlažby 

30 x 30cm za nový povrch ze zámkové dlažby. Současně s výměnou pochůzkových vrstev došlo i k 

doplnění kompletních podkladních vrstev, které zde chyběly. 

     Stavební práce všech úseků chodníků v ul. Machovská, Jiráskova a Družstevní se souhrnnou délkou 

478m a šířkou v rozpětí 1,5 – 2,0m byly realizovány společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno, 

závod Východní Morava, se sídlem ve Valašském Meziříčí za celkovou cenu 2.502.438,- Kč. Další 

náklady na stavbu spojené se zpracováním projektové dokumentace, zaplacení správních poplatků a 

administrací výběrového řízení činily částku ve výši 69.616,- Kč. 

     Kolaudační souhlasy na jednotlivé úseky chodníků byly vydány speciálním stavebním úřadem, 

Odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích dne 5. 

prosince 2019. Od tohoto okamžiku bylo možné nově rekonstruované chodníky běžně užívat. 

 

Počasí v prosinci 
 

     Celý prosinec v Tumačově opět téměř bez sněhu, teploty odpovídají spíše listopadu, v noci jen 

mírně pod nulou – mimo 11. prosince, kdy bylo jeden den -9°, přes den kolem nuly nebo mírně nad 

nulou. 12. prosince ráno asi 0,5 cm sněhu, který hned zase roztál. 19. prosince přes den dokonce 

+12°a sluníčko, 20. prosince ještě tepleji, ráno +9°, ale silný jižní vítr. 

     Vánoce opět bez sněhu i bez mrazu, jen občas prší. Ani konec roku 2019 nepřinesl žádnou změnu 

v počasí, oblačno, stále kolem nuly. 

 

 

 

 

 

 

 



Matrika 
 

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2019   2.474 

Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31.12.2019         46 

Průměrný věk obyvatelstva                   44 let 

- průměrný věk mužů      42 let 

- průměrný věk žen       46 let 

Počet narozených dětí        14   (5 děvčat, 9 chlapců) 

Počet zemřelých občanů       24 občanů 

V roce 2019 se přihlásilo k trvalému pobytu     49 občanů 

V roce 2019 se odhlásilo z trvalého pobytu     50 občanů 

V rámci obce se přehlásilo       15 občanů 

 

V roce 2019 bylo v Tlumačově uzavřeno 11 sňatků, 9 v obřadní síni, 2 na jiném vhodném místě. 

 

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2019 oslavili: 

90 let Olga Gajdůšková, ulice 6. května 

90 let Josef Janda, Mánesova ulice 

90 let Olga Horová, Dolní ulice 

90 let Dobroslava Křenová, Sokolská ulice 

90 let František Zborovančík, Dolní ulice 

91 let Marie Kolomazníková, Sportovní ulice 

91 let Vojtěška Vondráková, Dolní ulice 

91 let Eva Brázdilová, náměstí Komenského 

91 let Adolf Haitz, Mánesova ulice 

91 let Jiřina Ohnišťová, Machovská ulice 

92 let Vítězslav Pivoda, Machovská ulice 

92 let Marie Skopalíková, náměstí Komenského 



92 let Olga Ředinová, Mánesova ulice 

93 let Jarmila Gazdová, Nádražní ulice 

94 let Milada Fialková, Masarykova ulice 

94 let Vlasta Heverová, Švermova ulice 

95 let Libuše Buršíková, ulice Nivy 

96 let Miloslav Fialka, Masarykova ulice 

101 let Zdeněk Ředina - nejstarší občan Tlumačova Mánesova ulice 

 

Zlatou svatbu 50 let společného manželství oslavili: 

Miroslav a Jaroslava Musilovi 

Diamantovou svatbu 60 let společného manželství oslavili: 

Vratislav a Helena Dufkovi 

Platinovou svatbu 70 let společného manželství oslavili: 

Milada a Miloslav Fialkovi 

 

Základní škola Tlumačov, příspěvková organizace 
 

Základní údaje o hospodaření školy 

     Základní škola již 16 let hospodaří formou příspěvkové organizace. Prostředky na provozní náklady 

poskytuje škole zřizovatel zálohově (měsíčně) na základě schváleného rozpočtu. Prostředky na platy 

drtivé většiny pracovníků školy poskytuje příspěvkové organizaci MŠMT ČR prostřednictvím 

závazných rozpisů realizovaných z úrovně KÚ Zlínského kraje. Spolu s prostředky na platy poskytuje 

„kraj“ škole i prostředky, ze kterých jsou hrazeny odvody, tvorba FKSP, zákonné pojištění 

Kooperativa, výuka plavání žáků 2. a 3.r. a částečně náklady na nákup školních potřeb, učebních 

pomůcek a učebnic atd. V rámci školního roku 2018/2019 byl objem poskytnutých finančních 

prostředků zejména z úrovně MŠMT ČR výrazněji zvýšený, což způsobil zejména tarifní nárůst platů 

všech skupin pracovníků ve školství od 1. 1. 2019, ale i změna financování vzdělávání žáků se SVP. 

Celková kapacita školy a jejich součástí 

     Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 185 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. Aktuální 

stav lze hodnotit jako období nástupu mírného vzestupu počtu žáků i vzhledem ke skutečnosti, že do 

1. r. naší školy nastoupilo 18 žáků a povinnou školní docházku ukončilo 15 žáků 9. ročníku. V školním 

roce 2018/2019 se opět potvrdil trend zvýšení frekvence přestupů zejména z jiných základních škol, 



která je způsobena zejména stěhováním rodin. Zřejmě se jedná o zlepšení příležitostí pro bydlení, 

kterých bylo v minulosti nedostatek.   

     V tomto školním roce se dále 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 nepředstavuje v rámci hospodářské činnosti žádný mimořádný objem.  

     ŠJ při ZŠ i v tomto šk. r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov: 75 - 77 dětí + obslužný 

personál 6 - 7 osob. Ve stejném režimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko – 25 - 28 dětí, 

které odebírají celodenní stravu + 10-12 dospělých. Celkově se tedy v současné době ve ŠJ naší školy 

připravuje denně v průměru: 104 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ, 15 obědů pro 

zaměstnance MŠ, do 30 obědů pro zaměstnance školy, 172 obědů pro žáky školy a až 35 obědů pro 

cizí strávníky pro cílovou skupinu (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci). 

     Škola v duchu zpracované koncepce svého rozvoje stabilizovala stav 2 oddělení školní družiny, 

čímž byl uspokojen požadavek nejen rodičů dětí - žáků 1. a 2.r. školy, ale i několika starších žáků I. 

stupně. I nadále se ukazuje, že rodiče žáků zejména 3. a 4.r. by měli zájem o umístění svých dětí do 

zájmového vzdělávání. Jedná se o skutečnost, která souvisí s pracovním vytížením rodičů a 

zaměstnaností prarodičů.  

Údaje o školské radě 

Předseda - Mgr. Aleš Kouřil za zřizovatele  

Členové: Ing. Štefan Hrtús za zřizovatele, Mgr. Vystrčilová Věra a Ing. Hrtúsová Simona zvolené za 

rodičovskou veřejnost, RNDr. Zakopalová Martina a Ševelová Lotka zvolené za pedagogické 

pracovníky školy.   

     V průběhu roku školská rada projednala a schválila několik dílčích změn školních dokumentů, mezi 

které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy, zabývala se návrhem rozpočtu školy 

na období školního roku 2019/2020. 

Mimoškolní sdružení občanů spolupracujících se školou 

     Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Tlumačově ve školním roce 2018–2019 pracoval v mírně 

pozměněném složení, které každoročně vyvolá odchod žáků 9. r. a nástup nové třídy do 1. r. Činnost 

spolku řídila jeho předsedkyně pí. Edita Karlíková.  Výbor sdružení 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 tohoto období získala škola přímou finanční podporu – finanční dar 80.000,- Kč účelově 

neurčený na uskutečnění další etapy výměny a vybudování dalších hw příležitostí (projekce do dalších 

tříd školy).   

Údaje o pracovnících školy 

     V průběhu školního roku 2018/2019 pokračovaly personální komplikace související se zástupy za 

MD a RD na obou stupních. Stav v průběhu školního roku byl: na 2. st. - 3 učitelky na MD a na 1. st. - 1  

učitelka. Největším problémem školního roku bylo zajištění kvalitních zastupujících učitelů 2. st. se 



zaměřením na výuku matematiky, fyziky, chemie a stejně tak i učitelů 1. st.. Přestože se vedení školy 

podařilo komplikovanou situaci vyřešit a připravit začátek školního roku v očekávaném rozsahu a plné 

kvalifikovanosti, během roku se ukázala potřeba v personálních změnách pokračovat. 

     Ve školní jídelně došlo na konci školního roku k významné personální změně. Dovršením hranice 

aktivního věku a odchodem do starobního důchodu vznikla potřeba restrukturalizace kolektivu 

pracovnic ŠJ díky tomu, že se jednalo o pozici hlavní kuchařky. Naše „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 a mléčných produktů biofarma Javorník.  

Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

     V rámci podpory vzdělávání dvou žáků s kombinovaným postižením lze hodnotit personální 

podporu zřízením pozice asistenta pedagoga jako dlouhodoběji stabilizovanou a nutnou. V dalších 

případech pokračuje personální podpora ve třídách, ve kterých se vzdělávají 2 žáci se středně těžkými 

poruchami chování a přiznanými třetími stupni podpůrných opatření. Ve všech 4 případech asistenční 

podpory si škola pravidelně vyhodnocuje efektivnost doporučených podpůrných opatření a 

zodpovědně je naplňuje. Logopedickou podporu a poradenství pro rodiče žáků s vadami řeči 

zajišťovaly dvě logopedické asistentky s garancí SVP Kroměříž. Setkávání s vybranou skupinou osmi 

žáků 1. a 2. ročníku probíhalo v pravidelných časech skupinově i individuálně. 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. 

Údaje o mimoškolních aktivitách žáků, pracovníků a zaměstnanců školy 

     Stejně jako v předcházejícím období, tak i ve školním roce 2018/2019 se naše 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 dílny, soutěže 

v aerobiku a další. 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 dalších. 

Spolupráce školy se zřizovatelem 

     Zřizovatel naplňoval svoji roli garanta provozu a chodu školy, čímž vytvářel podmínky pro kvalitní 

vzdělávací práci školy. Pracovníci školy zodpovědnou a náročnou snahou zajišťovali vzdělávání svých 

žáků na individuální úrovni.  Rozpočet naší příspěvkové organizace zčásti v roce 2018 a v roce 2019 

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 let 1985 a 1988 (tělocvična) – podlahové krytiny, osvětlení učeben II. stupně a 

malé tělocvičny, školní tabule z roku 1985 a dal.). Nejvýznamnější stavebně investiční akcí školy byla v 



roce 2019 realizace celkové rekonstrukce sociálního zázemí pro dívky u ŠJ v nákladu zhruba 40 000 Kč 

a oprava suterénních prostor staré budovy, které se předělaly na skladovací prostory.  Vedle 

uvedených zásadních zásahů bylo uskutečněno i několik dalších úprav, které povedou ke zlepšení 

podmínek pro vzdělávání našich žáků (dokončení rekonstrukce ŠJ včetně výměny osvětlení, oprava 

dlažby ve vstupu do DDM Sluníčko, oprava stolářských prvků ve staré tělocvičně a rekonstrukce 

společné sborovny školy).   

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 

2018/2019 osobně podílely zejména na největší společné akci, kterou je „ples SRPDŠ a školy“. Škola 

dále uskutečnila podzimní a jarní sběr papíru, sportovní akce, „zdravý týden“, „Dětský den“ a další. 

Uvedené akce buď přinesly výtěžek, který se stal výnosem spolku, nebo naopak spolek finančně jiné 

podpořil. Spolkem získané finanční prostředky (nejen z příspěvku rodičů) jsou dlouhodobě používány 

na podporu řady nadstandardních aktivit školy, evidence využití je velmi pečlivá a přesná. 

Spolupráce školy a DDM Otrokovice Sluníčko – pobočka Tlumačov 

     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“. 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, 

keramické dílny atd.), kdy se žáci učí různé netradiční výtvarné a rukodělné techniky a postupy, pro 

které není v hodinách výtvarné a pracovní výchovy dostatečný prostor. 

 

Rok 2019 v činnosti Klubu seniorů Tlumačov 

 
     Byl to osmý rok naší činnosti. Opět jsme se scházeli každé druhé úterý v Klubu obce na Zábraní. 

Schází se nás tak 30 až 40. 

     Vždy na začátku schůzky informujeme o minulé schůzce a o aktivitách, které proběhly v předešlých 

týdnech a plánujeme další činnost. Nejvíce se chystáme na zájezdy. Na dopravu využíváme autobus, 

na který nám přispívá OÚ Tlumačov. Za tento příspěvek jsme velmi vděčni. V roce 2019 jsme 

autobusem uskutečnili zájezd do termálních lázní Dunajské Stredy na Slovensku, třídenní zájezd na 

horskou chatu Oravici s termálními lázněmi Slovensko, Vánoční trhy Uherské Hradiště i 

s Polešovicemi a návštěvou archeozkanzemu v Modré. 

Využíváme i slevněné vlakové jízdné pro důchodce. Byli jsme na třídenním zájezdu v Praze 

s návštěvou představení Divadla na Vinohradech, prohlídkou Národního divadla, Prahy a 

ochutnávkou piva U Fleků. Navštívili jsme ve Vizovicích výstavu pralinek. Na nádraží v Otrokovicích 



jsme navštívili přistavený vlak československých legií z 1. světové války a o Vánocích jsme si prohlédli 

Vánoční trhy Olomouc - velmi úspěšná akce. 

     Pracovnice KIS nám zabezpečily 2x přednášky - Zdravotnictví a záchranná služba, Policie ZK-

bezpečné chování seniorů. Dále jsme se zúčastnili akcí přádaných v obci – košt pálenek, vánoční trhy, 

kde máme i svůj stánek, stavění a kácení máje, velikonoční strom, vystoupení na plese obce jako 

mažoretky – uklízečky, které bylo i součástí našeho vystoupení na SH Seniorů nebo např. testujeme 

cvičící zařízení u sportovního areálu. Jezdíme na všechny veřejné generálky Divadla Zlín, 

navštěvujeme filmy pro seniory v kině Zlaté Jablko Zlín. 

     V klubu společně slavíme narozeniny, Velikonoce, Vánoce - tady nás vždycky velmi potěší návštěva 

pana starosty nebo místostarosty, hrajeme bowling, zpíváme a cvičíme s míčky, což jsme také 

předvedli na SH seniorů v Chropyni. Tam jsme docela úspěšně soutěžili s dvěmi družstvy za účasti 

dalších tří obcí z mikroregionu Jižní Haná. 

     Za těch 8 let už jsme hodně zestárli, někteří nás již opustili, ale pořád se máme na co těšit a to se 

týká i roku 2020. 

          
       Ladislava Šoltysová - Klub seniorů Tlumačov  

 

Výroční zpráva  S.K. Tlumačov za rok 2019 
 

     V uplynulé sezóně 2018-2019 pod hlavičkou S.K. Tlumačov fungovala mužstva  předpřípravky, 

mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků, dorostenci a mužstvo mužů. 

     Pro mužstvo předpřípravky nebyla na zlínském okrese vypsána žádná soutěž. Naši nejmladší 

fotbalisté sehráli 8 přátelských zápasů, 3x vyhráli, 2x remizovali a 3x odešli jako poražení při celkovém 

poměru branek 67:89. Nejvíce branek vstřelili Michael Bielik -15, Filip Kojecký - 13 a Jakub Cigánek - 

8. Kromě těchto zápasů se také zúčastnili několika turnajů. V září 2018 vyhráli turnaj na Baťově, 

v prosinci 2018 na halovém turnaji v Otrokovicích obsadili 2. místo a na turnaji pořádaném na našem 

hřišti v květnu 2019 také vyhráli. Trenéři: Roman Odstrčilík a Jiří Bielik 

     Mužstvo mladší přípravky hrálo v uplynulé sezoně okresní soutěž sk. A. V 19 zápasech se jim 

podařilo 9x zvítězit, 2x remizovali a 8x prohráli při konečném skóre 164:111. Nejlepší střelci - Václav 

Machovský - 51, Tomáš Vystrčil - 26 a Max Bača - 25 gólů. Také mladší přípravka odehrála v této 

sezoně tři turnaje. V zimním období se zúčastnili dvou turnajů v Holešově, z nichž první suverénně 

vyhráli a na druhém turnaji obsadili druhé místo. V květnu na domácím turnaji trenéři mladší 

přípravky sestavili dvě mužstva S.K.Tlumačov, které obsadili konečné druhé a třetí místo. V nové 

sezoně 2019/2020 hrají opět okresní soutěž sk. A Trenér: Libor Machovský 

     Starší přípravka hrála v uplynulé sezóně okresní soutěž sk. A. Z dvaceti odehraných zápasů odešli 

8x jako vítězné mužstvo, 1x remizovali a 11x prohráli při konečném skóre 161:137. Nejlepší střelci: 

Pavel Karlík - 70, Kamil Bilík -34 a Jakub Dzurus - 21 branek. Hráči starší přípravky v této sezoně 

odehráli dva turnaje. Na vánočním turnaji v Holešově obsadili 3 místo a v únoru na turnaji, který byl 



také v Holešově, obsadili 4. místo. V nové sezoně hrají opět okresní soutěž sk. A Trenér: Martin Skácel 

a Kamil Cigánek 

     Mladší žáci hráli také okresní soutěž sk. A, složenou ze 12 týmů. Ve 22 odehraných zápasech 11x 

vyhráli a 11x prohráli při skóre 100:88 a obsadili konečné 7. místo se ziskem 33 bodů. Nejlepší střelci: 

Martin Dvořák - 34(druhý nejlepší střelec soutěže), Radek Dvořák ml. - 25 a Pavel Karlík ml. - 18. 

Mladší žáci v uplynulé sezoně odehráli pouze turnaj pořádaný v květnu na našem hřišti a obsadili 

konečné druhé místo. Také v nové sezoně 2019/2020 bylo naše mužstvo zařazeno do okresní soutěže 

sk. A. Trenéři: Pavel Karlík a Oldřich Hrdina. 

     Mužstvo dorostenců hrálo v sezoně 2018-2019 krajskou soutěž sk. B, ve které bylo přihlášeno 14 

týmů. V konečné tabulce obsadili 9. místo se ziskem 38 bodů při skóre 76:54. Z 26 odehraných zápasů 

13 vyhráli a 13 prohráli. Nejlepším střelcem byl Michal Dvořák s 25 góly. Trenér:  Jiří Kvasnička.  Z 

důvodu malého počtu hráčů této kategorie jsme v létě uzavřeli dohodu o sloučeném startu s oddílem 

SK Baťov. Díky této dohodě můžou někteří hráči SK Baťov nastupovat za oba kluby. Po sezoně 

2019/2020 trenérský post dorostenců nahradí Michal Hric a Radek Dvořák st.  

     Mužstvo mužů hrálo v uplynulé sezoně krajskou 1B třídu sk. C. Po odehraných 26 kolech naši muži 

skončili na konečném 10. místě se ziskem 31 bodů při pasivním skóre 37:54. Z odehraných 26 utkání  

6x vyhráli, 8x remizovali a 12x prohráli. Naším nejlepším střelcem byl Radek Zálešák s pouhými 9 góly. 

V nové sezoně naši muži hrají opět krajskou 1B třídu sk. C Trenér: Petr Skypala 

     I v roce 2019 se dění ve fotbalovém klubu aktivně účastnili staří páni vedením Jiřího Kvasničky. 

     8.5.2019 jsme uspořádali na našem hřišti druhý ročník turnaje přípravek a ml. žáků za účasti  

mužstev z okolních klubů. V létě pak za podpory obce pátý ročník Tlumačovských pivních slavností. V 

měsíci září jsme se aktivně účastnili tradiční tlumačovské akce pro děti - Výlet do pohádky, který se 

poprvé konal na fotbalovém hřišti a v jeho okolí. V říjnu jsme vyslali naše "mužstvo" kuchařů na první 

tlumačovský gulášfest. 

      

                          Stanislav Jeřábek 

 

Zahrádkáři v roce 2019 
 

     V roce 2019 jsme vykonali obrovské množství práce. V celé budově jsme vyměnili všechna stávající 

okna za okna plastová. Toto se nám podařilo uskutečnit za finanční podpory Obce Tlumačov, za což jí 

velmi děkujeme. V moštárně a na WC jsme nechali udělat nové dveře, protože stejně jako ta stará 

okna, už bylo vše ve velmi špatném stavu. Nechali jsme zhotovit nový dřevěný rošt na moštování 

ovoce. V důsledku sucha jsme byli nuceni koupit hadici na zalévání ovocných stromů v našem sadu.  

     V sobotu 26. ledna 2019 v Klubu obce na Zábraní proběhl 17. ročník Tlumačovského koštu 

pálenek, což byla společná akce místních zahrádkářů a Kulturního a informačního střediska. Rok 2018 

byl na množství ovoce velmi úrodný a sešlo se nám 39 vzorků různých pálenek. Zároveň probíhala 

ochutnávka chuťovek. Sešlo se 7 vzorků. Košt začal ve 14 hodin a za tři hodiny se začaly zpracovávat 



hlasovací lístky. Během této doby proběhla tombola o ceny. Po 18 hodině byl znám vítěz jak u 

pálenek, tak u chuťovek. Jako první se umístila pálenka pana Čechmana, košt chuťovek vyhrála paní 

Alena Fiantová. Naše organizace se zúčastnila také koštu pálenek v Míškovicích. Tento košt jsme 

vyhráli a na druhém místě se umístila pálenka pana Jiřího Talaše, taktéž z Tlumačova. Obě pálenky 

navíc pocházely z naší pálenice v Tlumačově.  

     14. února jsme společně s KIS Tlumačov uspořádali odbornou přednášku na téma „Sortiment a 

pěstování plodové zeleniny“ s ing. Petrem Gajdoštínem, který je známý z televizní obrazovky a 

z časopisu Zahrádkář. Pan Gajdoštín je zároveň majitelem firmy Dobrá semena a všem přítomným 

jeden sáček ze svých semen daroval.  

     V březnu jsme se na výroční schůzi domluvili na naší další činnosti a zvolili jsme si výbor. Květen a 

červen jsme věnovali jarnímu ošetření stromků, řezu, přihnojení, dosazení nových stromků a 

následnému zalévání. Uspořádali jsme brigádu na úklid pálenice a okolí. Patrně pro nestálé počasí 

přišlo na brigádu tentokrát málo členů, přesto jsme udělali kus práce. Douklidit pálenici pak musela 

vedoucí pálenice paní Řezníčková se svojí dcerou.  Koncem června si naši členové poseděli a 

povykládali u opékání špekáčků. Do sadu jsme koupili čmeláky na zlepšení opylování stromků. 

Pálenici a moštárnu jsme připravili na sezónu tak, abychom uspokojili všechny zákazníky.  

     V polovině září se naše organizace se svými výpěstky zúčastnila okresní zahrádkářské výstavy 

v Machové. Vyvrcholením naší činnosti bylo v měsíci září uspořádání zahrádkářské výstavy. Domluvili 

jsme spolupráci se školkami a ZŠ Tlumačov na vystavení kreseb a výrobků z ovoce, zeleniny a dalších 

přírodních materiálů. Školu i školku jsme na prohlídku výstavy pozvali. Dětem se výstava moc líbila a 

mnohé z nich přivedly rodiče a prarodiče, aby se na jejich výrobky podívali. Mnozí si také koupili med 

a kaktusy. V srpnu a září jsme moštovali přinesené ovoce.  

     Od srpna jsme pálili všem zájemcům pálenky z různých druhů ovoce. Protože letošní rok nebyl 

bohatý na množství ovoce, moštování jsme tak ukončili dřív než vloni a stejně tak bude ukončeno 

pálení kvasů dříve než v minulém roce.  

     Po celý rok jsme se starali o pořádek v budově i v okolí pálenice. Pan Dufek sekal trávu, muži 

ošetřovali ovocné stromky. V sadu jsme vysadili i různé druhy tykvové zeleniny.  

     Stejně jako každý rok jsme uzavřeli kalendářní rok Vánočním posezením zahrádkářů, tentokrát 

v Hospodě u hřebčína. 

       

      Mgr. Jiřina Vrtalová, předsedkyně MO ČSZ Tlumačov 

 

      

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb 
 

Údržba a služby 



     V roce 2019 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. Zbytková dřevní hmota (větvoví) 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 k provzdušnění. 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 

(Hoštínek a Skály). Byla provedena taktéž nová výsadba v remízku Ořech za napadené části lesíku 

kůrovcem. Bylo prováděno čistění částí remízku Zástruží a taktéž remízku od náletoviny u Rybníčka a 

příkop u Héku. 

     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.). Oddělení údržby provádělo práce při 

rekonstrukci VO ulice Švermova, Dolní, Masarykova a v neposlední řadě i Skály, dále na opravách a 

výměně zábradlí mostků, při vybudování odpočívadla na cyklostezce u DURA-LINE, vyčistění příkopů 

od černých skládek a při úpravách budov. 

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 v roce 2019 provozován sběrný dvůr v areálu technického dvora na 

ulici Zábraní. Zde mohli občané odložit všechny druhy odpadů včetně nebezpečného odpadu. 

V roce 2019 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1594,187 tun odpadu. 

Plastové obaly PET – LAHVE      24,664 t 

Sklo barevné        19,346 t 

Sklo bílé        8,74 t 



Beton         56,5 t 

Stavební směsi        159,94 t 

N – odpad        0,4 t 

Papír a lepenka       167,978 t 

Biologicky rozložitelný odpad      468 t 

Směsný komunální odpad (svoz)     356 t 

Objemný komunální odpad (sběrný dvůr)    200,1 t 

Použité oděvy        8,29 t 

Kovy         104,459 t 

Nápojový karton       0,62 t 

Zpětný odběr odpadu  Odběratel  - počet - t / ks 

ELEKTROWIN zpětný odběr (chladící zařízení)       4,7 t 

velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)   5,72 t 

malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.)   2,954 t 

ASEKOL zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů   210ks/3,84t 

malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)    1,906 t 

EKOLAMP zpětný odběr (zářivky a výbojky)    180 ks 

EKOBAT zpětný odběr malých baterií     0,031 t 

 

 

Obvodní oddělení PČR Otrokovice - zpráva za rok 2019  
 

     Obec Tlumačov trvale náleží do působnosti teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v 

Otrokovicích. Do územní působnosti pak spadá ještě jedno město a pět dalších obcí. Celkem přes 23 

tis. trvale žijících obyvatel. 

     K datu 31.12.2019 je na obvodním oddělení systemizováno celkem 32 tabulkových míst, bohužel 

tento stav není plně personálně obsazen. S touto personální situací pracujeme v součinnosti s 

personálním odborem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.  

     Ve vedení Obvodního oddělení policie Otrokovice, došlo ke změně dne 01.12.2019, kdy do funkce 

vedoucího oddělení byl ustanoven dřívější zástupce vedoucího npor. Ing. Jaroslav Zlámala a na funkci 



zástupce vedoucího oddělení byl ustanoven npor. Bc. Petr Pekař, který přišel z Obvodního oddělení 

policie Zlín, kde působil několik let na skupině dokumentace, jenž se zabývá prověřováním méně 

závažných trestných činů. 

     V roce 2019 došlo k poklesu spáchané trestné činnosti oproti roku 2018. Na úseku přestupkového 

jednání došlo k poklesu přestupků v dopravě, avšak došlo k navýšení přestupků proti občanskému 

soužití. Přestupky proti majetku jsou srovnatelné jako v předchozích letech. U přestupků v dopravě v 

roce 2018 je nutno podotknout, že tento skokový nárůst byl způsoben značným porušováním 

přechodného dopravního značení v rámci oprav nadjezdu silnice č.II/551 v části Skály. 

 

Statistika trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2019 v porovnání s rokem 

2018 

Trestné činy  evidováno celkem trestných činů Z toho objasněno 

2018     35    26 

2019     20    14 

    

Statistika přestupků spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 

(za Obvodní oddělení policie Otrokovice) 

Přestupky  Celkem přestupků       Majetek        Občanské soužití  Doprava          Ostatní 

2018   375    7   8   348   12 

2019   131    10   14     99     8 

Poznámka k položce ostatní: V této skupině se jedná o drobné internetové podvody, porušení obecně 

závazných vyhlášek, přechovávání drog v malém množství, porušení zákona ve vztahu k nalévání 

alkoholu mladistvému, apod. 

     Mimo policistů Obvodního oddělení Otrokovice působili v průběhu kalendářního roku v katastru 

obce Tlumačova i policisté Odboru služby dopravní policie, Dopravního inspektorátu Zlín, případně 

jiné krajské útvary Policie České republiky. Policisté těchto složek v rámci výkonu služby zjistili v roce 

2019 celkem 695 případů protiprávního jednání, což je nárůst oproti předchozímu roku 2018, kdy 

zjistili 561 případů protiprávního jednání. Jedná se v převážné většině o přestupky v silniční dopravě. 

Mnohé řešené i na D55. 

     Za rok 2019 eviduje Obvodní oddělení policie Otrokovice 31 tzv. prověřovacích čísel jednacích, kdy 

pod tímto pojmem si lze představit prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence 

RZS Zlínského kraje při převozu agresivního pacienta, či osoby trpící duševní nemocí, asistence u 

provádění mobiliární exekuce, doručenky od soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod. 

     Na jaře a podzim roku 2019 provedli policisté Obvodního oddělení Otrokovice, ve spolupráci s 

Odborem dopravně-správním Městského úřadu Otrokovice, dopravně bezpečnostní akci za účasti 



vybraných žáků ZŠ Tlumačov, kdy se děti podílely se souhlasem kontrolovaného řidiče na samotné 

silniční kontrole. Děti zkontrolovaly předepsané doklady, technický stav vozidla a za jejich účasti byla 

provedena i dechová zkouška. Děti byly z této činnosti nadšené a možná je tato zkušenost mohla 

oslovit natolik, aby se v budoucnu staly policisty. 

     Závěrem bychom rádi poděkovali představitelům obce za spolupráci v roce 2019 a těšíme se na 

spolupráci i v následujícím roce. 

 

        npor. Ing. Jaroslav Zlámala, vedoucí oddělení 

 

 

Zpráva o činnosti SDH Tlumačov 
 

     Naše základna v současnosti čítá 32 členů, z toho 10 žen a 22 mužů. 

     Rok 2019 jsme začali tradiční lednovou valnou hromadou. V únoru byli někteří naši členové vysláni 

na školení velitelů a pokladníků. Rovněž se všichni členové účastnili školení na téma nových 

hasičských postupů při efektivním zdolávání požáru. 

     Duben byl pro naše členy náročnější. Podíleli jsme se na akci pro děti zvané „Po stopách 

velikonočního zajíčka“. Dále jsme působili jako požárně bezpečnostní dozor na soutěži v aerobiku a 

pořádali sběr kovového odpadu. V tomto měsíci jsme také zasahovali u požáru v areálu TOMA 

Otrokovice. 

     V květnu se naše družstvo účastnilo okrskové soutěže na Štěrkovišti v Otrokovicích. I v tomto 

měsíci jsme byli vyslání ke dvěma požárům, konkrétně k požáru lesního porostu a k požáru 

kontejneru v prostorách benzínové stanice na Skalách. Koncem měsíce jsme se v hojném počtu 

zúčastnili veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS na výstavišti v Brně.  

     Červen se nesl ve znamení oprav a údržby naší hasičské zbrojnice. Proběhlo také námětové cvičení 

na zdejší základní škole. Cvičení prověřilo naše kvality i nedostatky. Také proběhla další část sběru 

kovového odpadu. V červenci jsme se opět věnovali údržbě – konkrétně stěhování a úklidu našich 

skladových prostor. 

     V srpnu jsme znovu zasahovali u požáru v areálu TOMA. Z poskytnutých dotací jsme zajistili opravu 

vozu LIAZ CAS 24 a zakoupili do výbavy motorovou pilu. 

     Měsíc září jsme věnovali prevenci a nechali veřejnost nahlédnout do naší hasičské zbrojnice 

v rámci Dne otevřených dveří. Následující týden naši základnu navštívili žáci MŠ a ZŠ Tlumačov. Naše 

technika byla předvedena i na akci s názvem Ukončení prázdnin. Po vydatném přívalovém dešti byla 

naše jednotka vyslána na technickou pomoc při čerpání vody do města Hulín. 

     V říjnu se naši strojníci věnovali přechodu naší techniky na zimní období. 



     V listopadu jsme podruhé působili jako požárně bezpečnostní dozor na soutěži v aerobiku a rovněž 

jsme se zúčastnili Martinských hodů. V tento měsíc také započaly opravy našeho historického vozu 

PRAGA RN. Dále jsme vyjížděli k požáru trávy a větví v místní části Pod Hékem. Naši řidiči v rámci 

kondičních jízd projeli poměrnou část našeho hasebního obvodu. Měsíc jsme zakončili společně u 

rozsvěcování místního vánočního stromu, kde jsme čepovali víno a grilovali klobásy.  

     V prosinci jsme se účastnili výroční valné hromady v Otrokovicích, Kvítkovicích, Záhlinicích a 

v Mokré. V neposlední řadě proběhlo školení členů jednotky pro zimní období. 

      

     Revizní komise odsouhlasila činnost sboru a hospodaření s finančními prostředky a hospodaření s 

věcnými a technickými prostředky a neshledala žádných závažných nedostatků. Evidence členské 

základny je řádně vedena a členské příspěvky zaplaceny na Okresním sdružení hasičů. Výstroj a 

výzbroj členů SDH Tlumačov je řádně udržována v akceschopném stavu a pravidelně přistavována 

k technickým a emisním kontrolám. 

 

                     Velitel JSDH Tlumačov Otto Šnajdr st. 

 

Kulturní a informační středisko v roce 2019 
 

     Kulturní a informační středisko v průběhu roku nabízelo občanům Tlumačova i okolních obcí 

širokou škálu služeb a kulturního vyžití. 

       Informační centrum nabízí následující služby: veřejný internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou 

vazbu dokumentů, obalování učebnic a knih, prodej propagačního materiálu Tlumačova i okolních 

obcí, pronájmy prostor i drobného hmotného majetku. Dále byly nabízeny kurzy dětské jógy, jógy pro 

dospělé a kurzy kondičního cvičení. 

     V roce 2019 proběhly tradiční kulturní akce jako je Tlumačovský košt pálenek, Turnaj ve stolním 

tenise, Po stopách velikonočního zajíčka, Stavění a kácení májky, Odpoledne pro celou rodinu, 

Tlumačovské pivní slavnosti spojené se setkáním heligonkářů, Noční pohádkový park, Slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu atd. V roce 2019 jsme ukončili sobotní ochutnávku svatomartinských vín 

s husou. Martinské hody slavíme už jen nedělním setkáním občanů na náměstíčku. Naopak jsme 

v říjnu nově uspořádali akci zvanou Gulášfest. Zúčastnilo se jej 8 družstev. Celkově můžeme 

konstatovat, že se soutěž o nejlepší guláš, i přes nepřízeň počasí, vydařila. 

     V září jsme spoluorganizovali desáté Hry mikroregionu Jižní Haná v Chropyni. 

     Základní umělecká škola Otrokovice pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební nástroje i 

s výukou zpěvu. Počet dětí se od minulého roku mírně snížil.  

     V rámci oprav a investic jsou postupně nahrazovány staré venkovní lavičky pivními sety. Do Klubu 

obce na Zábraní bylo zakoupeno 80 ks nových židlí. Klub byl v letošním roce 36x pronajat. Budova č.p. 



65 byla, pro větší komfort maminek s malými dětmi navštěvující hernu, dovybavena přebalovacím 

pultem. Dětskou hernu navštívilo v letošním roce 1289 platících dospělých a dětí. Mimo to zdarma 

využívá hernu mateřská škola a školní družina. V herně jsou o víkendech velmi často pořádány dětské 

oslavy narozenin.  

     V budově KIS v 1. patře se nachází knihovna. Stav knihovního fondu k 31.12.2019 byl 6 852 knih. 

Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2019 bylo 81 registrovaných čtenářů, z toho 12 dětí. 

Knihovnu nebo akce pořádané knihovnou v letošním roce navštívilo celkem 2 823 občanů, z toho 12 

využilo veřejný internet a 743 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Celkem bylo 

zapůjčeno 1 868 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury 

jsme zapůjčili pouze 35. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 123. Celkem bylo tedy vypůjčeno 2 026 

titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z krajské knihovny 

Františka Bartoše ve Zlíně.  

     V roce 2019 bylo zakoupeno celkem 180 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu 

požadovanou knihu, je možnost si ji přes naši knihovnu objednat z knihovny ve Zlíně.  

     Knihovnu průběžně navštívili žáci mateřské školky i žáci prvního a druhého stupně místní ZŠ. 

V dubnu nesměla chybět již tradiční Noc s Andersenem. Na konci školního roku byly pasovány děti 

z první třídy na Malé čtenáře.  

           Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková – pracovnice KIS 

 

Radnice v roce 2019 
 

Samospráva obce Tlumačov 

     Rada obce Tlumačov pracovala ve složení: starosta Petr Horka, místostarosta Mgr. Rajmund 

Huráň, Blanka Konečná, ing. Štafan Hrtús a Mgr. Lenka Odložilíková. V personálním obsazení 

zastupitelstva v roce 2019 došlo ke změně. 30. září rezignovala na mandát paní Alena Hozová a na její 

místo zastupitele nastoupil Mgr. Aleš Kouřil. V souvislosti s tím došlo i ke změně na místě předsedy 

Kontrolního výboru ZO. Předsedou byl zvolen Mgr. Aleš Kouřil a členy výboru paní Alena Hozová a 

Ing. Rostislav Talaš. Zastupitelstvo obce se sešlo celkem na šesti řádných zasedáních. Rada obce měla 

12 řádných zasedání a pět mimořádných zasedání. Rada obce zřídila na svém zasedání dne 16. ledna 

2019 jako své poradní a iniciační orgány tyto komise: 

Komise zemědělská a životního prostředí (předseda ing. Rostislav Talaš), Komise sociální a bytová 

(předseda Mgr. Eva Janálová), Komise stavební, dopravní a rozvoje obce (předseda Lenka Řeháková) 

a Komise Sbor pro občanské záležitosti (předseda Hana Janoštíková). 

     Obecní úřad pracoval ve struktuře dle platného Organizačního řádu Obecního úřadu Tlumačov. 

Funkci tajemníka obecního úřadu vykonával v roce 2019 Ing. Jan Rýdel.  

 

Oddělení ekonomické 



     Ekonomický úsek v rámci své působnosti sestavoval rozpočet obce na základě předložených 

požadavků jednotlivých oddělení a zřízených příspěvkových organizací. Dále prováděl rozpočtová 

opatření v závislosti na jeho plnění. V roce 2019 bylo schváleno pět rozpočtových opatření.  

Přezkoumání zajišťovala soukromá auditorka.  

Dotace z rozpočtu obce 

     V roce 2019 bylo přijato 9 žádostí od poskytovatelů sociálních služeb, 3 žádosti o finanční dar, 11 

žádostí od neziskových organizací, 4 žádosti od organizací nebo spolků pracujících s mládeží a 1 

žádost neinvestičního charakteru. 

Úsek personální a mzdový 

     Celkový stav zaměstnanců v trvalém pracovním poměru k 31.12.2019 byl 22 + 1 uvolněný 

zastupitel – starosta obce. Dále bylo uzavřeno 43 dohod o provedení práce s 34 pracovníky, kdy se 

jednalo např. o činnosti v komisi pro občanské záležitosti, zajištění dohledu nad plynovými kotli 

v bytových domech, distribuce hlasovací lístků, údržba majetku v bytových domech, zpracování 

zápisů do kroniky obce, letní brigády na údržbu zeleně apod.  

     Během roku proběhlo školení řidičů referentských vozidel, řidičů nákladních vozidel (profesní 

průkazy) včetně členů JSDH., proškolení svářečů, topičů nízkotlakých kotlů aj.  

 Úsek majetku 

     Účetní hodnota majetku obce Tlumačov činí ke dni 31.12.2019 286.620.774,35 Kč.  

Bytový Fond - v oblasti zajištění bytových domův majetku obce je prováděna kontrola způsobu 

užívání bytů a jsou zabezpečeny služby spojené s bydlením a provozem domů. V bytovém fondu obce 

je evidováno 40 bytů. 

Úsek sociálně – správní 

Úsek sociální - Na úseku sociálním bylo evidováno 18 žádostí do DPS. V roce 2019 se neuvolnil žádný 

byt, nebyl umístěn žádný žadatel. Všechny byty v DPS jsou obsazeny. 

Úsek evidenčně správní – Na úseku EO byly podány 4 návrhy na zrušení údaje o trvalém pobytu. Ve 

správním řízení byl zrušen trvalý pobyt dvěma občanům, kterým byla přidělena úřední adresa. 

K 31.12.2019 je na úřední adrese (Nádražní 440) hlášeno celkem 118 občanů. 

Hřbitovní agenda 

     K 31.12.2019 je na místním pohřebišti evidováno 496 hrobů, tj. celkem 737 hrobových míst. Z toho 

je 19 hrobů (39 hrobových míst) volných (nepronajatých). 

 

Platinovou svatbu oslavili manželé Fialkovi 
 



     Platinovou svatbu, to je 70 let společného života, tak vzácné a neobvyklé jubileum, oslavili v naší 

obci čtyřiadevadesátiletá paní Milada Fialková a její šestadevadesátiletý manžel pan Miloslav Fialka. 

Příběh dlouhého manželství se začal psát 20.12.2049, kdy si manželé řekli své ANO v kostele sv. 

Martina v Tlumačově. 

     Vychovali spolu dva syny Miloslava a Jiřího, mají čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata, která jim dělají 

jejich život radostnějším. 

     Paní Fialková prožila téměř celý život v Tlumačově. Její láskou byla a stále je hudba, zpěv a děti. 

Absolvovala rodinnou školu a později si rozšířila pedagogické vzdělání. Za války pracovala u firmy 

Baťa a po válce začala učit v mateřských školách v různých městech našeho regionu. V Tlumačově 

nastoupla v místní mateřské škole jako učitelka a následně jako ředitelka, kde pracovala až do 

odchodu do důchodu v roce 1981. Velkou část života se zapojovala do kulturních a společenských 

akcí v Tlumačově. Hrála a zpívala v ochotnickém spolku v operetách. Dlouhé roky byla předsedkyní 

Sboru pro občanské záležitosti. Zde zpívala při svatebních obřadech, vítání občánků a jiných 

událostech a také v tlumačovském pěveckém sboru pod vedením pana Kristýnka. 

     Pan Fialka se narodil v Hodoníně, ale v jeho třech letech se rodina přestěhovala do Tlumačova. Po 

studiu na obecní škole a gymnáziu pracoval za druhé světové války u firmy Baťa. Teprve po válce mu 

bylo umožněno vystudovat vysokou školu. Po studiu a absolvování vojenské služby pracoval ve 

vedoucích funkcích v různých podnicích. V roce 1987 odešel do důchodu, ale ani zde nezahálel. 

Překládal odborné materiály pro různé firmy, kde uplatnil znalosti čtyř světových jazyků. Pan Fialka 

rád sportoval, hrál za Tlumačov fotbal, hokej a volejbal. Byl velice obratný a silný, což mu zřejmě 

dopomohlo i k tomu, že do svých 95 let řídil automobil, jezdil na kole a i dnes, v 96 letech si dokáže 

vyjít na procházku. Zálibou mu kromě sportu byla práce kolem domu, zahrádka a vážná hudba.  

     Jménem obecního úřadu přišli oslavencům popřát k tomuto významnému výročí hodně zdraví a 

pohody do dalších společných let místostarosta Mgr. Rajmud Huráň s matrikářkou paní Ladislavou 

Vránovou. 

 

Zapsala kronikářka obce Tlumačov  

Sylva Němcová 

Březen 2020 

  

 

 

      


