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ROČNÍK XXIX. ČERVEN 2020 ZDARMA

Slovo starosty
Koronavirus a nouzový stav zasáhl také 

Tlumačov.
Vzhledem k aktuálnímu dění posledních 

tří měsíců v souvislosti se šířením onemocně-
ní COVID-19, Vládou ČR vyhlášenému nou-
zovému stavu a mimořádným opatřením, při-
stoupila i obec Tlumačov aktivně k naplně-
ní těchto požadavků tak, aby byl zachován 
běžný život občanů v obci. Snahou bylo, aby 
v mimořádné situaci byly dostupné činnos-
ti, které občanům vytvářely pocit jakési jis-
toty, zmírnění obav a životního klidu. Proto 
obecní úřad vyvíjel úsilí, které by v hektické 
době tyto atributy naplňovaly:
- nadále fungoval chod obecního úřadu
- ordinoval praktický a dětský lékař
- fungoval provoz lékárny 
- byla dostupná síť obchodů s potravinami
- služba Pečovatelské služby Kroměříž fun-
govala beze změn
- provoz pobočky České pošty fungoval bez 
přerušení

Bezprostředně po vyhlášení nouzového 
stavu, při akutním nedostatku povinných 
ochranných zdravotních pomůcek oslovi-
la obec dvě firmy a několik žen - švadlenek 
z řad občanek Tlumačova, aby zajistily výro-
bu těchto ochranných roušek. Ihned po zís-
kání prvních ušitých roušek byla prostřed-
nictvím pracovnic obecního úřadu paní La-
dislavy Vránová a Lenky Dědkové zajištěna 
jejich distribuci mezi lékaře, nájemníky a pe-
čovatelky na DPS, do obchodů s potravina-
mi, lékárny a na poštu a prostřednictvím pra-
covnic KIS „přes okno“ mezi občany obce 
(tato činnost probíhala až do konce nouzo-
vého stavu).

Následně pracovnice obce Tlumačov te-
lefonicky a osobně kontaktovaly více jak 50 
osaměle žijících starších občanů naší obce 
s nabídkou možnosti zprostředkování náku-
pů základních potravin, donášky léků a rou-
šek. V osadě Skály pracovnice obce předaly 
osobně roušky občanům nad 70 let.

Na začátku nouzového stavu byl vydán 
informační leták s praktickými informace-
mi, který byl distribuován do všech poštov-
ních schránek společně s vydáním březno-
vých Tlumačovských novinek.

Na úrovni vedení obce probíhal pravidel-
ný monitoring a hodnocení situace v obci. 
V době nouzového stavu se třikrát (ve čtr-
náctidenních intervalech) uskutečnila jed-
nání Krizové komise obce (dříve Povodňo-
vá komise), která se vyjádřila k hodnocení 
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stavu probíhajících mimořádných událostí, 
k plnění opatření a řešení vzniklých situa-
cí a současně stanovila úkoly a opatření pro 
další období. Aktuální informace byly obča-
nům předávány především pravidelným hlá-
šením místního rozhlasu, prostřednictvím 
webových stránek obce, osobně při předává-
ní roušek na kulturním a informačním stře-
disku a individuálně starším občanům v obci 
a na domě s pečovatelskou službou. Určitě 
všichni i dnes, po ukončení nouzového sta-
vu a postupném rozvolňování mimořádných 
opatření ministerstvem zdravotnictví, sledu-
jete veřejná média (televizi, rozhlas, tisk, in-
ternet) i dění kolem sebe a vnímáte, že za-
tím ještě není v boji s koronavirem vyhráno, 
a proto musíme být všichni obezřetní, opa-
trní a myslet na to, abychom dodržovali zá-
kladní hygienické návyky a maximálně chrá-
nili svoje zdraví.

Na tomto místě nám dovolte poděkovat 
všem firmám, dobrovolníkům a pomocní-
kům, kteří se ihned po vyhlášení povinnos-
ti nosit roušky přihlásili s nabídkou pomoci 
a začali ochranné roušky šít pro ostatní ob-
čany. Poděkování patří především lékařům 
na zdravotním středisku a majitelce lékárny, 
že nepřerušili svou činnost. Dále pak pracov-
nicím Pečovatelské služby Kroměříž za je-
jich zvýšené úsilí při práci s klienty – senio-
ry, všem prodavačkám v obchodech s potra-
vinami a pracovnicím obecního úřadu a kul-
turního a informačního střediska. Také děku-
jeme místním restauracím, které nepřeruši-
ly provoz v době nouzového stavu a nabíze-
ly obědy prostřednictvím výdejních okének.

Obzvlášť ještě jednou na tomto místě děku-
jeme všem ženám švadlenkám, které rychle 
sedly za šicí stroje a aktivně se zapojily do šití 
látkových roušek, za jejich ochotu, výdrž, tr-
pělivost, solidaritu. Díky jejich pomoci, jsme 
mohli roušky rozdat potřebným… Poděková-
ní patří nejen těmto ženám, ale také jejich ro-
dinným příslušníkům (manželům, babičkám, 
dětem), kteří se v mnoha případech zapoji-
li a pomáhali, ať už se stříháním, žehlením 
apod. Velký dík patří také pracovnicím KIS 
paní Renátě Nelešovské a Petře Šimoníkové, 
které se připojily ke „klubu švadlenek“ a při-
spěly k šití. Budova KIS zároveň sehrála roli 
jako sběrné a výdejní místo ochranných rou-
šek pro veřejnost.

Se souhlasem všech uvádíme seznam dob-
rovolnic: za firmu KAIRO s.r.o. paní Jana 
Kolomazníková a za firmu PSÍ paní Moni-
ka Hubíková, dále pak Lotka Ševelová, Kate-
řina Zelinová, Alena Kretíková, Eliška Šnaj-
drová, Anna Hapalová, Lenka Odložilíková, 

Jana Manová, Lada Mouková, Romana Uru-
bová, Kateřina Odstrčilová, Zuzana Vírová, 
Šárka Matulíková, Hana Brázdilová.

Za jejich pomoc jim zástupci vedení obce 
osobně poděkovali kytičkou a malým dárkem 
v obřadní síni, ve středu 27. května 2020. 
Jsme rádi, že k vlně pomoci a podpory, kte-
rá se zvedla v naší celé společnosti, se připo-
jili také občané Tlumačova. 

Milí spoluobčané, i když jsme prošli ne-
lehkým obdobím, doufám, že nás čekají už 
jen ty lepší časy a do nadcházejících letních 
dní vám přeji hezkou dovolenou a krásné 
prázdniny.                      Petr Horka - starosta

Vážení čtenáři 
             Tlumačovských novinek,

v tomto vydání jsme pro vás při-
pravili společně s Ing. Věroslavem 
Vilišem přehled Tlumačovských 
drobných sakrální staveb (kříže, 
kapličky, sochy) a drobných sta-
veb (pamětní desky, sochy, po-
mníky). Informace, které nafotil 
a popsal pan Viliš najdete na stra-
nách 7 – 20. 

Redakce Tlumačovských novi-
nek děkuje panu Vilišovi za spo-
lupráci a vám čtenářům přejeme 
zajímavé a poučné čtení. 

Redakce Tlumačovských novinek
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KIS Tlumačov Z radnice

Milí občané Tlumačova,
když jsme na konci roku 2019 připravova-

ly v Kulturním a informačním středisku Tlu-
mačov kalendář „Tlumačov 2020“, který byl 
zdarma k vyzvednutí v našem středisku, po-
chvalovaly jsme si, jak se nám podařilo zjis-
tit téměř všechny termíny větších akcí kona-
jících se v obci, a dát tuto informaci do ka-
lendáře. Pořadatelé byli různí, např. Obec 
Tlumačov – Kulturní a informační středis-
ko, DDM Sluníčko, Zemský hřebčinec s.p., 
Moped Team, SDH Tlumačov, S. K. Tlu-
mačov, atd.

Naše obec začíná znovu žít kulturním a sportovním životem

Bohužel se ale ukázalo jako pravdivé poře-
kadlo: „Člověk míní a (v našem případě) pří-
roda, člověk (kdo ví) mění“. Od začátku roku 
jsme „stihly“ uskutečnit pouze tři plánované 
akce, a to ve spolupráci s místními stolními 
tenisty „Turnaj ve stolním tenise“, „Košt pá-
lenek a sekané“ společně se zahrádkáři a 8. 
února „Reprezentační ples Obce Tlumačov“.

Od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový 
stav, bylo KIS pro veřejnost uzavřeno. Skon-
čily veškeré kurzy jógy, přestala fungovat 
knihovna i dětská herna. Byly zrušeny pro-
nájmy Klubu obce na Zábraní. Jak se všude 
píše „život se zastavil“. Kulturní a sportovní 
akce, které jsme měly v plánu tento rok, se 
postupně rušily. Před dvěma měsíci jsme si 
říkaly, že se snad ve zdraví dočkáme na kon-
ci roku rozsvícení vánočního stromu…

I přesto jsme byly pro veřejnost stále k dis-
pozici. Dokončily jsme vydání březnových 
Tlumačovských novinek, šily jsme roušky 
a zároveň fungovaly jako sběrné místo pro 
roušky od místních šikovných švadlenek a od 
firem. KISko bylo jejich sběrné i výdejní mís-
to. Kdokoliv přišel během dne k našemu vý-
dejnímu okénku, dostal pokrývku dýchacích 
cest. První den vydávání roušek byl pro nás 
velmi emotivní. Časem si člověk zvykl. Také 
jsme byly kontaktním místem pro seniory, 
kteří potřebovali nakoupit, zajít do lékárny, 
apod. Mimo to jsme prováděly práce na bu-
dovách v naší správě, na které není v běž-
ném - „normálním“ roce tolik času.

V současnosti se vrací život nejen v naší 
obci, ale i v celém světě k „normálu“. Chce-
me vás proto informovat o dalších plánech 
obce v oblasti kultury a částečně i sportu.

Od 27. dubna je Kulturní a informační stře-
disko Tlumačov otevřeno. Zároveň je v pro-
vozu knihovna. Od 11. května probíhá ob-
novená výuka žáků navštěvujících základní 
uměleckou školu a v budově č. p. 65 se opět 
scházejí mladí vlakoví modeláři. Od 25. květ-
na znovu pronajímáme Klub obce na Zábra-
ní. Na Den dětí 1. června jsme zpřístupnily 
dětskou hernu. Provozní podmínky zůstávají 
stejné, jen si ji musíte předem zarezervovat. 
Vše za zpřísněných hygienických podmínek.

Cvičení jógy pro děti a dospělé se rozběh-
ne na podzim po velkých prázdninách.

Přehled kulturních, sportovních či jiných 
akcí k 1. 7. 2020:

UPOZORŇUJEME, MŮŽE ZASÁH-
NOUT VYŠŠÍ MOC A TERMÍNY KONÁ-
NÍ AKCÍ SE MOHOU MĚNIT, NEBO MO-
HOU VZNIKNOUT AKCE NOVÉ, NEBO 
MOHOU V BÝT AKCE ZRUŠENY. PRO-
TO SLEDUJTE NA WEBU OBCE RUBRI-
KY „AKTUÁLNĚ Z KULTURNÍHO A IN-
FORMAČNÍHO STŘEDISKA A KALEN-
DÁŘ AKCÍ V TLUMAČOVĚ A OKOLÍ.“

4. 7. Diskotéka 80. léta, Hospůdka Na 
hřišti Tlumačov.

4. 7. Nový turnaj čtyřher MIX tenis Tlu-
mačov, 1. ročník - sportovní areál na ulici 
Sportovní.

18. 7. Prázdninový turnaj v plážovém vo-
lejbale smíšených trojic, sport. areál ulice 
Sportovní, Tlumačov

25. 7. Pivní slavnosti – ZRUŠENO

25. 7. 20:00 Večerní zábava se skupinou 
KOSOVCI, Areál u fotbalového hřiště Tlu-
mačov. Pořadatel S.K. Tlumačov.

8. 8. Mistrovský turnaj v plážovém volej-
bale smíšených trojic BEACH cup Tluma-
čov, sport. areál ulice Sportovní Tlumačov

22. 8. Moped rallye Tlumačov - NOVÝ 
TERMÍN. Závod mopedů a premiérově i zá-
vod motoveteránů na okruhu v jádru obce 
Tlumačov. Zázemí bude v okolí budovy Sva-
zarm a přilehlého parku. Bližší informace se 
dozvíte na http://www.mttlumacov.cz .

29. 8. 14:00 Den otevřených dveří v míst-
ní hasičské zbrojnici Tlumačov. Budou pro-
bíhat soutěže pro děti a mládež.

29. 8. Zvěřinové hody, Klub obce na Zá-
braní, MS HÉK Tlumačov

29. 8. Ukončení prázdnin, Hospůdka Na 
hřišti Tlumačov.

4. 9. Hry seniorů Mikroregion Jižní Haná 
– V JEDNÁNÍ

5. 9. Cesta za pohádkou, pořadatel KIS 
a S. K. Tlumačov, místo konání okolí fotbal. 
hřiště Tlumačov.

12. 9. GULÁŠFEST, pořadatel KIS Tlu-
mačov, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: park 
u sokolovny.

18. - 20. 9. Mistrovství ČR ve voltiži, Zem-
ský hřebčinec Tlumačov

26. 9. Fotbal Předkolejáci – Zákolejá-
ci, fotbal. hřiště Tlumačov, SK Tlumačov, 
V JEDNÁNÍ

28. 11. Adventní jarmark a slavnostní roz-
svícení vánočního stromu, pořadatel KIS Tlu-
mačov, náměstíčko v Tlumačově

Zveme vás také k návštěvě našeho kultur-
ního a informačního střediska a knihovny na 
náměstí Komenského 170. Pan Petr Stejskal, 
kdysi učitel matematiky a výtvarné výchovy 
na ZŠ v Hulíně a dnes tlumačovský důchod-
ce bavící se výtvarnou tvorbou (keramika 
a sochy), nám v těchto dnech udělal velkou 
radost. Zapůjčil nám sochu v životní velikos-
ti „Vendula s kočkou“ a daroval sochu prin-
cezny Lady z pohádky Princezna se zlatou 
hvězdou. Jeho díla určitě stojí za podívanou. 
Už víme, že nejsou jeho poslední, která vě-
noval obci nebo spolkům.

Renáta Nelešovská, vedoucí 
a Petra Šimoníková, kulturní pracovnice 

KIS Tlumačov

Výdejní okénko roušek v budově KIS Tlumačov.                    
Foto: KIS Tlumačov. 

Do rozjetého nového kalendářního roku 
2020 nečekaně zasáhl virus koronavirové 
nákazy, který se u nás objevil oficiálně po-
prvé začátkem března a nastolil v České re-
publice situaci, která tady nikdy předtím ne-
byla. Kvůli prevenci šíření epidemie se vlá-
da rozhodla uzavřít různé typy škol, kromě 
mateřských, které se ale stejně z rozhodnu-
tí vedení měst a obcí vzhledem k šíření ná-
kazy postupně zavíraly také. V Tlumačově 
fungovala mateřská škola zpočátku v ome-
zeném provozu. Teprve od 18. března 2020 
vzhledem k pandemii nemoci a malému po-
čtu dětí, které do mateřské školy docházely, 
se zřizovatel s ředitelkou školy dohodli, že 
MŠ bude do odvolání uzavřena, než se epi-
demiologická situace výskytu onemocnění 
COVID – 19 zlepší. V době uzavření mateř-
ské školy jsme pro děti předškolního věku 
připravili sadu pracovních listů na procvi-
čování barev, prostorových vztahů, mate-
matických představ, základních geometric-
kých tvarů a jiných rozumových schopnos-
tí, abychom jim zpestřili dny domácího leno-
šení a rodičům trochu odlehčili od vymýšle-
ní nových denních činností a zábavy pro své 
děti. Vedení MŠ se průběžně setkávalo se za-
městnanci mateřské školy na společných po-
radách, kde se většinou řešilo znovuotevře-

Mateřská škola v období epidemie koronaviru
ní školy za přísných bezpečnostních podmí-
nek, které doporučovalo ministerstvo škol-
ství a zdravotnictví. Otevření mateřské ško-
ly připadlo na pondělí 25. května 2020. Tý-
den předtím prošla škola plošnou dezinfekcí 
a řádným úklidem, aby mohla přivítat první 

děti po dlouhých 10 týdnech neplánovaných 
prázdnin. Do školky přišlo poslední květno-
vý týden v průměru 35 dětí, v měsíci červ-
nu jich očekáváme 45 z celkových 74. Řada 
dětí se už na školku moc těšila, protože jim 
chyběl především sociální kontakt s jejich 
vrstevníky. Režim MŠ je v rámci doporuče-
ní MŠMT sestaven tak, že větší část dne trá-
víme s dětmi na čerstvém vzduchu na školní 
zahradě, kde si děti užívají svých kamarádů, 
hraček a mobiliáře školní zahrady, který jim 
nabízí spoustu pohybových aktivit. Normál-
ní život kolem nás se tak trochu pozastavil 
a také červen v mateřské škole nebude tako-
vý, na jaký jsme byli zvyklí. Vždy býval plný 
různorodých aktivit a akcí, na které jsme se 
všichni moc těšili. Patřil mezi ně týdenní svá-
tek dětí s karnevalem, školní olympiáda, ná-
vštěva hřebčince, soutěž v kreslení na chod-
níky, cesta za pokladem, skákací hrady na 
školní zahradě, školní výlety za poznáním 
a v neposlední řadě rozloučení s předškolá-
ky, společné fotografování či spaní v mateř-
ské školce s návštěvou multikina a parku ve 
Zlíně. V současné době není konání žádné ta-
kové aktivity možné. Provoz v mateřské škole 
se rozjel podle nových pravidel za dodržová-
ní přísných hygienických pravidel.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ TlumačovMěření teploty u dětí.     Foto: MŠ Tlumačov. 

6. května jsme si připomněli uplynutí 75. 
let od konce II. světové války v naší obci. 
O půlnoci na tento den v roce 1945 opus-
tily poslední německé jednotky Tlumačov.

Starosta obce pan Petr Horka s místosta-
rostou Mgr. Rajmundem Huráněm položili 
kytice k pomníku rudoarmějce Vasila Mas-
kaleviče a památníku Tomáše Garrigue Ma-
saryka.                           Renáta Nelešovská,

 vedoucí KIS Tlumačov

75. výročí konce 
II. světové války

Kladení kytice u sochy T. G. M..                                                                      Foto: KIS Tlumačov. 

Vendula s kočkou.        Foto: KIS Tlumačov. 

Vzpomínka
Vzpomeňte prosím s námi 

na naše rodiče 
pana 

Jana Šnajdra, 
který by 5. 4. 2020 oslavil 100 let 

a paní 
Zdeňku Šnajdrovou, 

dlouholetou správkyni Sokolovny 
v Tlumačově, 

narozenou 2. 6. 1927. 

S láskou jim za vše děkují 
Zdeňka, Jan 

a Vladimír s rodinami.
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Z radnice Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 15. 4. 2020              
projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 13. 5. 2020              
projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 18. 3. 2020                 
projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 29. 4. 2020         
projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na                
svém 7. mimořádném jednání 
dne 3. 3. 2020 projednala:

 schválila smlouvu o převodu práv a po-
vinností z územního rozhodnutí č. 71/2018 
pro rozsah stavebního objektu „SO 402 – Pře-
ložka elektro kabelů“, který je součástí stav-
by „Revitalizace parku nám. Komenského, 
Tlumačov“, se spol. E.ON Distribuce Čes-
ké Budějovice

 schválila Smlouvu o právu stavební-
ka provést stavbu „Výrobní hala a zpevně-
né plochy, Tlumačov“ se spol. Navláčil in-
vet, s.r.o., Zlín

 schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč 
pro org. Linka bezpečí, z. s. a schválila před-
loženou Darovací smlouvu o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z rozpočtu obce 

 vyloučila dle § 48, ods. 2 pís. a/, záko-
na 134/2016 Sb., z další účasti v zadávacím 
řízení „Oprava silnice II/367 a chodníků ul. 
Kvasická a Revitalizace parku náměstí Ko-
menského, Tlumačov“ účastníka ZAMONT 
cz s.r.o., Uherský Ostroh pro nesplnění za-
dávacích podmínek stanovených v zadáva-
cí dokumentaci

 schválila z důvodu prevence a nebezpe-
čí rozšíření onemocnění COVID-19 způsobe-
ného novým koronavirem SARS – CoV – 2 
uzavření MŠ Tlumačov p. o. s platností od 
18. 3. 2020 do odvolání

 vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na podlimitní veřej-
nou zakázku „Oprava silnice II/367 a chod-
níků ul. Kvasická a Revitalizace parku Ko-
menského, Tlumačov“

 vyloučila dle zákona 134/2016 Sb., z dal-
ší účasti v zadávacím řízení „Oprava silni-
ce II/367 a chodníků ul. Kvasická a Revita-
lizace parku Komenského“ účastníka PRO-
VING s.r.o. Hulín, pro nedoložení dokladů 
pro objasnění předložených údajů či dokladů 
dle §146 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb.

 schválila výběr ekonomicky nejvýhod-
nější nabídky spol. PORR a.s. Praha, z dů-
vodu splnění podmínek zadávacího řízení 
a podání ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
s nabídkovou cenou 6.895.099 Kč bez DPH 
a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo

 schválila od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 
pronájem buňky č. 5 a 6 v objektu Domu 
služeb za účelem prodeje dárkového zbo-
ží a vína

 vzala na vědomí obdrženou písemnou 
výpověď ze Smlouvy o poskytnutí profilu 
zadavatele č. P08/2012 se spol. VIOLETTE, 

 schválila předložené účetní uzávěrky pří-
spěvkových organizací Základní škola Tlu-
mačov a Mateřská škola Tlumačov sestave-
né k 31. 12. 20219 a schválila zúčtování hos-
podářských výsledků dosažených v rozpoč-
tovém roce 2019 – u ZŠ Tlumačov ve výši 
328.328 Kč a u MŠ Tlumačov 21.998 Kč a je-
jich přidělení do rezervních fondů organizací

 vzala na vědomí nečerpání rozpočtového 
příspěvku na plat 1 nepedagogického pracov-

 schválilo, na základě předložených Žá-
dostí o poskytnutí příspěvků na činnost níže 
uvedené organizaci a spolku neinvestiční 
transfery z rozpočtu obce Tlumačov pro rok 
2020 a zároveň schválilo předložené Smlou-
vy o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu 
obce Tlumačov pro rok 2020: 

Dům dětí a mládeže Otrokovice, odlou-
čené pracoviště Tlumačov: 75.000 Kč, č.
smlouvy 2020/PAM/009; S.K. Tlumačov: 
128.000 Kč, č. smlouvy 2020/PAM/ 010

 revokovalo usnesení č. 11/24/06/18 ze 
dne 27. 6. 2018 v plném rozsahu a schválilo 
předloženou darovací smlouvu na převod po-
zemků pod stavebními objekty „realizovaný-
mi při stavbě rychlostní komunikace „R55, 
stavba 5503 Skalka – Hulín“ v k.ú. Tlumačov, 

Rada obce  T lumačov  na                
svém 8. mimořádném jednání 
dne 17. 3. 2020 projednala:

Rada  obce  T lumačov  na                
svém 9. mimořádném jednání 
dne 1. 4. 2020 projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
s.r.o. Olomouc a uložila starostovi požádat 
spol. VIOLETTE s.r.o. o přípravu dat pro 
import do aktuálně používaného elektronic-
kého nástroje

 schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o do-
dávce softwarových produktů a poskytová-
ní servisních služeb č. 00284572/000/2014 
ze dne 6. 10. 2014 se spol. INISOFT s.r.o. 
Liberec

 souhlasila s konáním jednodenního zá-
vodu motocyklů „Moped rallye Tlumačov 
2020 a závod Moto Veteránů“ pořádaný 
spolkem Moped Team Tlumačov, z.s. dne 6. 
6. 2020 na místních komunikacích obce dle 
předložené žádosti za podmínky informová-
ní občanů a firem v okolí trati závodu – ul. 
Machovská, Dr. I. Horníčka, Nádražní, So-
kolská, Nivy a Nivy II o pořádání závodu 
informačním dopisem v přiloženém znění

 schválila dotaci ve výši 6.000 Kč pro 
Oblastní spolek ČČK Zlín a Veřejnoprávní 
smlouvu č. 2020/EO/007

 schválila dotaci 20.000 Kč pro Sociál-
ní služby UH, p. o. a Veřejnoprávní smlou-
vu č. 2020/EO/008

 schválila finanční dar ve výši 5.000 Kč 
a schválila i Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního příspěvku obdarovanému

 neschválila finanční dar pro Elim Vse-
tín o.p.s.

 schválila dotaci ve výši 5.000 Kč pro Do-
mov pro seniory Lukov p. o. a Veřejnopráv-
ní smlouvu č. 2020/EO/009

 schválila prodej vytěženého listnatého 
dřeva za cenu 1.900 Kč/m3 + 21% DPH za 
akát a 1.100 Kč/m3 za + 21% DPH za ostat-
ní dřeviny dle přiloženého číselníku

 neschválila záměr pronájmu částí po-
zemků p. č. 1455/1 – ostatní plocha a p. č. 
1455/3 – zahrada o výměře cca 30 m2

 schválila dle § 245 odst. 3 písmeno c) 
zákona č. 134/2016 Sb. odmítnutí námitky 
stěžovatele ZAMONT cz s.r.o., Uherský Os-
troh, proti rozhodnutí zadavatele o vylouče-
ní uchazeče z další části v zadávacím řízení 
„Oprava silnice II/367 a chodníků ul. Kva-
sická a Revitalizace parku nám. Komenské-
ho, Tlumačov“

níka v položce 5011 v p.o. ZŠ Tlumačov ve 
výši 181.764 Kč z důvodu změny financová-
ní regionálního školství v roce 2020 a schvá-
lila převod finančních prostředků rozpočtu 
ZŠ Tlumačov p. o. ve výši 180.000 Kč z po-
ložky 5011 (platy) na položku 5171 (opra-
vy – 130.000 Kč), dále na položku 5137 
(DDHM – 30.000 Kč) a 20.000 Kč pone-
chat jako rezervu na nákup ochranných po-
můcek v souvislosti s koronavirem a se zno-
vuotevřením školy a školských zařízení

 schválila předložený Pořadník č. 
26/2020 na obsazení bytů dle Zásad hos-
podaření s bytovým fondem v majetku obce 
schváleným dne 26. 10. 2016

 schválila dotaci ve výši 8.500 Kč pro 
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. 
a schválila předloženou Veřejnoprávní 
smlouvu č. 2020/EO/010 o poskytnutí indi-
viduální dotace z rozpočtu obce 

 schválila na základě předložených Žá-
dostí o poskytnutí příspěvku na činnost, níže 
uvedeným spolkům, organizacím a jednotliv-
cům neinvestiční finanční transfery a záro-
veň schválila u jednotlivých žadatelů i před-
ložené Smlouvy o poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu obce na rok 2020: 

SDH Tlumačov: 33.500 Kč, č. smlou-
vy 2020/PAM/001; Myslivecké sdružení 
Hék Tlumačov, z. s.: 35.000 Kč, č. smlou-
vy 2020/PAM/002; ČSCHPH z. s. (holubá-
ři): 5.000 Kč, č. smlouvy 2020/PAM/003; 
ZO Český zahrádkářský svaz Tlumačov, z. 
s.: 35.000 Kč, č. smlouvy 20202/PAM/004; 
nezveřejňovaný text Tlumačov: 7.000 Kč, 
č. smlouvy 2020/PAM/005 nezveřejňovaný 
text Tlumačov: 10.000 Kč, č. smlouvy 2020/
PAM/006; MOPED TEAM TLUMAČOV, 
z.s.: 18.000 Kč, č. smlouvy 2020/PAM/007; 
TJ voltiž Tlumačov: 30.000 Kč, č. smlouvy 
2020/PAM/008

s org. Ředitelství silnic a dálnic s. p. o. Praha
 schválilo smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti na zřízení a provozo-
vání podzemního telekomunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě stavby „Optická síť 
FTTx Tlumačov, I. etapa“ spočívající v umís-
tění HDPE trubek 40 mm a optických silno-
stěnných trubiček PE 14/10 mm na předlo-
žených pozemcích v k. ú. Tlumačov se spo-
lečností Zlín Net, a.s. Zlín

 schválilo smlouvu o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení VB na zřízení a provozo-
vání distribuční soustavy stavby „Tlumačov, 
Obec, přel. NN 0,4kV“ spočívající v umístění 
zemního kabelového vedení NN na pozem-
cích p. č. 290, 320/1 a 2443/1 v k. ú. Tlu-
mačov se společností E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice

 schválilo smlouvu o zřízení služebnosti 
na zřízení a provozování podzemního komu-
nikačního vedení veřejné komunikační sítě 
stavby „16010-048150 RVDSL1926-M-Z-
TLUA4-TLUA1HR-MET“ spočívající v umís-
tění zemního kabelového vedení NN na po-
zemcích p. č. 2439/3 a 2448 v k. ú. Tluma-
čov se spol. CETIN a.s. Praha

 schválilo poskytnutí tří bezúročných zá-
půjček, v uvedených částkách, ze sociální-
ho fondu obce Tlumačov, schválené Správ-
ní radou sociálního fondu obce Tlumačov ve 
dnech 20. 6. 2019, 15. 8. 2019 a 19. 9. 2019

 schválilo smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene na zří-
zení a provozování distribuční soustavy stav-
by – „Tlumačov, Vlček, přípojka NN“ – umís-
tění zemního kabelového vedení NN na po-
zemku p. č. 2609 se spol. E.ON Distribuce 
České Budějovice

 projednalo Zprávu o bezpečnostní situ-
aci v územním obvodě obce Tlumačov zpra-
covanou Obvodním oddělením Policie ČR 
Otrokovice

 schválila zadávací dokumentaci, seznam 
oslovených uchazečů a způsob uveřejnění ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasá-
dy staré budovy ZŠ Tlumačov“

 vzala na vědomí podané cenové nabídky 
jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Dodávka mulčovače pro obec Tluma-
čov“ a   jako dodavatele univ. mulčovače pro 
mechanizaci údržby obce společnost AGRO-
TECHNIC MORAVA a. s., Olomouc z důvo-
du splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
99.900 Kč bez DPH

schválila záměr výpůjčky části po-
zemku p. č. 2455/1- ostatní plocha o výmě-
ře 12m2 za uvedených podmínek

schválila obnovení provozu Mateřské 
školky Tlumačov, p. o. od 25. 5. 2020

 schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemku KN p. č. 
2543 – ostatní plocha o výměře 3.557 m2 
v k. ú. Tlumačovv k. ú. Tlumačov
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ÚVOD
Vážení čtenáři,

v publikaci, kterou máte v rukou, jsem se snažil zdokumentovat drobné sakrální stavby (kříže, kapličky, sochy,) a drobné 
stavby (pamětní desky, pomníky a sochy), které se nachází v katastru obce Tlumačov na Moravě.
Jen pro Vaši informaci, co je sakrální stavba.
Sakrální stavba (z latinského Sacer - „svatý“) je stavba sloužící pro náboženské nebo rituální úkony. V křesťanství sakrál-
ní stavba slouží k uctívání a chvále Boha.     
Mezi drobné sakrální stavby řadíme kaple, kapličky, boží muka, kříže, smírčí kříže, církevní sochy.
Protože se zajímám o historii a památky v Tlumačově, rozhodl jsem se tyto drobné památky zdokumentovat. Do dnešní-
ho dne nebyly tyto památky souborně zpracovány.
Pokusil jsem se dát dohromady co nejvíce informací k této problematice. Každá památka má fotodokumentaci a popis na 
základě dostupných informací. Pod každým popisem jsou odkazy na prameny, ze kterých jsem čerpal.
Celý soupis je rozdělen do dvou částí.
První část obsahuje památky dochované, očíslované 1 – 23.
Druhá část obsahuje památky ztracené (nedochované), očíslované I. - VI.
Označení PK + číslo (Památkový katalog) za názvem památky označuje objekt památkově chráněný.
Nejsem odborník na historii ani na památky, proto moji práci berte jako amatérský pokus o zviditelnění a zachování těch-
to památek v obci Tlumačov.
  

V Tlumačově 2020                                                                                      Ing. Věroslav Viliš

TLUMAČOVSKÉ DROBNÉ SAKRÁLNÍ
STAVBY

(KŘÍŽE, KAPLIČKY, SOCHY)

DROBNÉ STAVBY
(PAMĚTNÍ DESKY, SOCHY, POMNÍKY)

Kompletní soupis staveb 
v katastru městečka Tlumačova

Autor

Ing. Věroslav Viliš

Tlumačov 2020

Kroužky už fungují.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

Kroužky už fungují.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

Kroužky už fungují.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

I nás zasáhla světová situace a překazila 
nám veškeré plány. Všichni jsme se těšili na 
oblíbené akce, co se blížily, na soutěže, na 
které jsme se pilně připravovali a trénovali 
a na všechno, co nás mělo čekat. Vše bylo 
najednou úplně jinak. Jak se říká „Člověk 
míní, osud mění“. Po dobu uzavření DDM 
jsme pilně pracovali na táborech jak příměst-
ských, tak pobytových, tak také na nabídce 
kroužků pro nový školní rok 2020/2021. Na-
bídka kroužků bude zveřejněna v měsíci červ-
nu a nově bude probíhat od 17. srpna on-li-
ne přihlašování na stránkách DDM Sluníč-
ko. Zahájení činnosti kroužků bude také změ-
něno a posunuto již od 14. září, proto sleduj-
te aktuální informace. Nabídka kroužků je 
opět velmi pestrá pro všechny věkové kate-
gorie a bude i několik novinek, které vás ur-
čitě osloví a potěší. 

Jsme velmi rádi, že se situace v ČR a také 
v našem kraji zlepšila a mohli jsme opět od 
11. května zahájit činnost v DDM. Kroužky 
jsou nyní v plném proudu, což nás těší, proto-
že nám bylo po všech velmi smutno. Na stře-
disku je opět vidět život, slyšet dětský smích 
a křik. Dodržujeme veškerá pravidla a sna-
žíme se činnost uvést do normálu. Kroužky 
jsou prodlouženy až do konce června, aby-
chom si to spolu ještě pořádně užili a vyna-
hradili si čas odloučení. Od července se za-
hajuje také táborová činnost. Na některých 
táborech jsou stále volná místa, proto má-
te-li zájem se ještě přihlásit, sledujte stránky 
DDM Sluníčko, kde jsou uvedeny aktuální 
počty účastníků, nebo se informujte na kte-
rémkoliv středisku DDM. 

Chceme stále zpestřovat nabídky krouž-
ků a činnosti, proto rádi přivítáme do našich 
řad nové kolegy externisty - vás, kteří byste 
chtěli trávit svůj volný čas s dětmi a mládeží 
a předávat jim cenné rady a zkušenosti. Má-
te-li zájem stát se členem našeho týmu a má-
te-li nějaké nápady nebo děláte něco, co bys-
te mohli předávat a naučit ostatní, velmi rádi 
vás přivítáme. Těšíme se na vás. 

Bc. Hana Hlobilová 
vedoucí oddělení Tlumačov 

DDM Sluníčko

Jak to bylo, 
je a bude 
v DDM Sluníčko

Jednotka SDH uskutečnila opatření pro-
ti nákaze virem Covid 19. Bylo provedeno 
mytí a dezinfekce zásahových vozidel Liaz 
a Ford, prostorů garáží a šaten. Tyto prosto-
ry jsou do odvolání označené výzvou „ZÁ-
KAZ VSTUPU“, mimo výjimečné situace. 
Dále jsme se účastnili jednání krizového vý-
boru, kde jsme se dohodli na tom, že v pří-
padě nákazy budeme dezinfikovat veřejná 

Tlumačovští hasiči v době nouzového stavu
prostranství, jako je dětské hřiště, vstupy do 
pečovatelského domu a zdravotního středis-
ka, popřípadě i lavičky a odpočívadla roz-
místěná po obci. 

Jednotka vyjížděla 2x k požáru Metalšro-

tu, kde pracovala v ochranných prostředcích 
jako je rouška nebo dýchací technika. 

Hasiči přejí občanům bezpečný pobyt 
u nás v Tlumačově, jako doposud.

velitel JSDH Tlumačov Otto Šnajdr
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S E Z N A M
DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY (KŘÍŽE, KAPLIČKY, SOCHY)
DROBNÉ STAVBY (PAMĚTNÍ DESKY, POMNÍKY, SOCHY)

  

OBJEKTY DOCHOVANÉ

 1) KŘÍŽ NA SLIVOTÍNĚ

 2) KŘÍŽ U PÁLENICE

 3) SOCHA SV. JOSEFA

 4) PAMÁTNÍK „HRDINŮ 1866“ PRUSKO – RAKOUSKÉ VÁLKY

 5) KAPLIČKA PANNY MARIE

 6) KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ

 7) KŘÍŽ (SOUSOŠÍ) U SAKRISTIE KOSTELA

 8) KŘÍŽ PŘED VSTUPEM DO KOSTELA

 9) SOCHA PANNY MARIE

10) KŘÍŽ BLAHOSLAVENÉHO KARLA I.

11) KŘÍŽ SV. JANA A PAVLA

12) KŘÍŽ NESRSTŮV

13) SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

14) KAPLIČKA SV. RODINY U KOSTELA

15) SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

16) KŘÍŽ U HŘEBČINCE

17) POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY A SOCHA T. G. MASARYKA

18) POMNÍK OSVOBOZENÍ PŮDY

19) POMNÍK ZASTŘELENÝCH MYSLIVCŮ

20) PAMĚTNÍ DESKA RUDOARMĚJCE VASILA MOSKALEVIČE

21) SOUSOŠÍ JANA ŽIŽKY

22) PAMĚTNÍ DESKA SKALKA

23) PAMĚTNÍ DESKA T. G. M.

OBJEKTY NEDOCHOVANÉ, ZTRACENÉ

I) KOVOVÝ KŘÍŽ U SAKRISTIE KOSTELA 

II) KŘÍŽ S OBRÁZKEM NA OŘECHU 
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P A M Á T K Y   D O C H O V A N É
1) KŘÍŽ NA SLIVOTÍNĚ
Kamenný kříž na Slivotíně se na-
chází v levotočivé zatáčce před 
nadjezdem železniční trati vpravo 
ve směru od Metalšrotu (pod úrov-
ní komunikace)1. Na čtvercovém 

2) KŘÍŽ U PÁLENICE
Kamenný kříž se nachází v ma-

lém parčíku v průsečíku ulic Má-
nesova a Zábraní blízko pálenice. 
(Dr. Horníček uvádí lokaci v Ro-
kytí)1.

Na čtvercový základ navazuje od-
stupňovaný sokl, ze kterého vyrůstá 
čtvercový dřík ukončený profilova-
nou římsou. Na římsu navazuje ko-
nický sloup ukončený další římsou, 
ze které vyrůstá vlastní kříž s korpu-
sem ukřižovaného Krista.

Nad hlavou se nachází nápisová 
tabulka se slovy // IN // RI //.

Na přední straně dříku je vyob-
razen reliéf světce Jana Nepomuc-
kého, který drží v náručí krucifix 
a pravou rukou přidržuje palmo-
vou ratolest.

Ze zadní strany je nápis // Kříž 
tento nechal postaviti // na památ-
ku // FRANTIŠEK //ZAPLETAL 
// výminkář v Tlumačově // L.P. 
1904 //.

Kříž nechal postavit výminkář 

základě je posazen odstupňova-
ný sokl. Ze soklu vyrůstá čtverco-
vý dřík ukončený římsou. Na před-
ní straně je reliéf světce se svatozá-
ří (Panna Maria?). Na zadní stra-
ně je letopočet 1867. Nad římsou 
je nápis JHS s křížkem nad písme-
nem H. Vlastní kříž je čtvercového 
průřezu. Původně zde byla postava 
ukřižovaného Krista. Nad ním ná-
pisová tabulka s iniciálami // IN // 
RI //. V současnosti socha a horní 
část kříže chybí.

Kříž nechal postavit roku 1867 
Josef Válek výminkář a kostelník 
z čísla 63 se svojí ženou Kateřinou 
(rozenou Vlčkovou) na místě sešlé-
ho dřevěného kříže, za 223 zlatých.

Představenstvo městečka Tluma-
čova podle úpisu z 1. 4. 1867 pode-
psané Janem Večeřou zavazuje se 
pro budoucí opravu, nebo nový kříž 
postaviti na naše útraty2.

Žádost o svěcení kříže napsal dne 
5. 4. 1867 farář Steiniger3. 

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
2. Státní archiv Klečůvka: Farní úřad Tlumačov č. 160/6
3. Státní archiv Klečůvka: Farní úřad Tlumačov č. 258

František Zapletal a k jeho udržo-
vání složil na farní úřad 50 K.

Žádost k Arcibiskupské konzisto-
ři o posvěcení kříže v neděli po po-
zdvižení kříže, tj. 18. září 1904 na-
psal 3. 9. 1904 farář Tesař2.
Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
2. Státní archiv Klečůvka: Farní úřad Tlumačov č. 265/3.
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3) SOCHA SV. JOSEFA
Kamenná socha sv. Josefa je situ-

ována v areálu firmy Navláčil (bý-
valá cementárna) na konci želez-
niční vlečky.

Na odstupňovaný čtvercový zá-
klad navazuje profilovaný blok s or-
namentální výzdobou na přední 
i bočních stranách ukončený řím-
sami.

Na římse je umístěna socha sv. 
Josefa v podživotní velikosti. Na 
pravé ruce sv. Josefa spočívá Ježí-

šek, v levé ruce drží atribut - lilii. 
Na přední straně bloku je nápis//
SVATÝ JOSEFE // ORODUJ ZA 
NÁS //.

Socha byla původně vyhozena na 
skládce stavebního dvora v Tluma-
čově. Odkud pochází, není známo. 
Majitel firmy pan Navláčil nechal 
převézt sochu do firemního areá-
lu. Restaurátorské práce provedla 
paní Pavla Hradilová v roce 20161.

Odkazy:

1. Časopis firmy Navláčil 2016

4) PAMÁTNÍK „HRDI-
NŮ 1866“ PRUSKO – RA-
KOUSKÉ VÁLKY

Památník je situován u rozcestí 
silnic do Hulína a Kurovic (ulice 
Masarykova - Dr. I. Horníčka). Jed-
ná se o kamenný památník1.

Z odstupňovaného základu vyrůs-
tá čtvercový sokl. 

Na přední straně je umístěna 
deska s nápisem // VĚNOVÁNO 
// TLUMAČOVSKÝM OBČA-
NŮM, // HRDINNÝM C.K. RA-
KOUSKÝM VOJÁKŮM // ZA CÍ-
SAŘE A VLAST // BOJUJÍCÍM // 

A PADLÝM VE VÁLCE ROKU 
1866 //. Sokl přechází v profilova-
nou římsu, na které je usazen komo-
lý pylon čtvercového průřezu ukon-
čený stylizovaným maltézským kří-
žem s vrcholovou sochou orla na 
zeměkouli. Zeměkoule je oplete-
na dubovým a lipovým listím a do-
plněna latinským nápisem // VIRI-
BUS // UNITIS // (spojenými sila-
mi). Uprostřed kříže je znak C. K. 
Rakouska – dvojhlavý orel.

Na přední straně pylonu je umís-
těna deska s nápisem // DEUS // 
REX // PATRIA // 1866 //. Na 
obou bočních stranách je umístěna 
deska s nápisem // BŮH // KRÁL 
// VLAST // 1866 //.

Autorem památníku je Mgr. A. 
Josef Petr. Socha byla odhalena 
3. 9. 2011.

Vysvěcení provedl P. Antonín 
Basler z Olomoucké arcidiecéze.

Odkazy:

1. Tlumačovské novinky 09/2011

Stav památky před rekonstrukcí.

5) KAPLIČKA 
PANNY MARIE

Kaplička Panny Marie se nachází 
u odbočky do Kurovic z hlavní ces-
ty vpravo (ulice Dr. I. Horníčka)1.

Kaplička má obdélníkový půdo-
rys s tříbokým závěrem. Je zděná, 
na zdivo byl použit kámen a cih-
ly. Po obvodě jsou stěny ukonče-
ny profilovanou římsou. Na římse 
je uložena sedlová střecha. Kryti-
na je pálená taška – bobrovka. Prů-
čelí má dřevěný obloukový vstup-
ní rám s dveřním křídlem z polovi-
ny proskleným. Průčelí je završeno 
tvarovaným štítem s kovovým dvoj-

ramenným křížem na vrcholu ští-
tu. Interiér kaple je zaklenut vale-
nou klenbou.

V prostoru závěru je obloukový 
výklenek s oltářním stolem (men-
sou).

Kaplička byla postavena v roce 
1726.
Odkazy 
1. Petr Tesař: „Tlumačov – Popis dějepisný, místopisný 
a statistický“ I. Díl Tlumačov 1921, str. 20 Popis městečka.

6) KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ
Kamenný kříž stojí uprostřed 

místního hřbitova1.
Na vyšším základu spočívá masiv-

ní čtvercový sokl s ornamenty ukon-
čený římsou.

Z římsy vyrůstá čtvercový dřík se 

zkosenými hranami ukončený dvo-
jitou římsou.

Přední, zadní a obě boční strany 
dříku jsou ozdobeny gotickým ob-
loukem.

V předním oblouku je nápis // 
Poďte ke mně // všichni // já jsem 
pastýř // dobrý. //

Mat. XI. 28. // et. Jan. X. 14. //. 
V zadním oblouku je letopočet 

1854. Na římse je posazena ozdob-
ná patka s odstupňovanou římsou, 
která přechází ve vlastní kříž s kor-
pusem ukřižovaného Krista. Nad 
hlavou se nachází popisová deska 
s nápisem // IN // RI //.

Kříž nechal postavit roku 1854 
bývalý starosta Martin Dvořil. Před-
stavení městečka Tlumačova potvr-
zují, že se o kříž budou starat a udr-
žovat jej. Zápis 8. 10. 18542. Kříž 
posvětil dne 16. října 1854 kardi-
nál Fürstenberg3.

V roce 2018 v průběhu měsíců 
srpna a září byla realizována opra-
va pískovcového kříže. Restaurá-
torské práce provedla paní Pavla 
Hradilová ze Zlína. Náklady činily 
87 000,- Kč4.

 
Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, Hřbitov str. 352
2. Státní archiv Klečůvka – Farní úřad Tlumačov 160/10
3. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, Kronika str. 4
4. Zprávy z Tlumačova 8. 10. 2018
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7) KŘÍŽ (SOUSOŠÍ) 
U SAKRISTIE KOSTELA

Kamenný kříž se sousoším je 
umístěn u sakristie kostela v rohu.

Na obdélníkovém základě je po-
staven robustní sokl ukončený vy-
sokou římsou.

Na přední straně soklu je umís-
těna černá žulová deska s nápisem 
//VĚNOVÁNO KE CTI A CHVÁ-
LE BOŽÍ // KU DNI // SEDMDE-
SÁTÝCH NAROZENIN // OD // 
CECILIE OHARKOVÉ // ČÍS. 24 
// V TLUMAČOVĚ L. P. 1910 //.

Na římse je sousoší – sedící Pan-
na Maria drží na kolenou tělo Kris-
tovo. Na římse za postavou Pan-
ny Marie je umístěn kamenný kříž 
s nápisovou tabulkou na vrcholu. 
Na ní jsou iniciály // IN // RI //.

8) KŘÍŽ PŘED VSTU-
PEM DO KOSTELA 
(PK 2102)

Kamenný kříž se nachází po pra-
vé straně schodů do kostela1.

Na obdélníkovém odstupňova-
ném základu se nachází čtyřbo-
ký sokl. Na přední straně je závěs 
s kapkami. Na bočních stěnách níz-
ká plastická kartuš. Sokl je ukon-
čen vyloženou profilovanou řím-
sou. Na ní spočívá pylon s rozšíře-
nou patkou s rytými rámy a závěsy 
květů. Pylon je ukončen profilova-
nou římsou. Z římsy vyrůstá kříž 
s korpusem ukřižovaného Krista. 
Ve vrcholu kříže je nápisová tabul-
ka s písmeny // IN // RI //.

Kříž byl postaven roku 1797. Kdo 
jej nechal postavit, není známo.

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“  II. Díl Tlumačov 1925, str. 333, Du-
chovní správa.

9) SOCHA 
PANNY MARIE

Kamenná socha Panny Marie je 
umístěna v parku na nám. Komen-
ského1,2. Z odstupňovaného zákla-
du vyrůstá čtvercový sokl, který 
stupňovitě přechází ve vysoký ze-
slabený podstavec sochy. Podsta-

vec má ze všech čtyř stran oblouko-
vé vystupující rámy. V čelním rámu 
je nápis // Sv. Maria // pomocni-
ce // křesťanů // oroduj za nás! //. 
V zadním rámu je letopočet 1896. 
Ve svém vrcholu podstavec přechá-
zí do šestibokého hranolu. Na hra-
nolu je umístěna šestiboká deska, 
na které stojí sousoší Panny Marie 
s Ježíškem. Panna Marie drží ma-
lého Ježíška v náručí. Nad hlavou 
Panny Marie je svatozář z pěti pě-
ticípých hvězdiček. Ježíšek má sva-
tozář bez hvězdiček.

Sochu nechal postavit roku 1896 
Josef Válek (výminkář a kostelník) 
z čísla 63.

Obecní úřad protokolem souhlasí 
s umístěním sochy na náměstí a za-
vazuje se k jejímu udržování. Pode-
psán František Samohýl 5. 9. 18693.

Žádost o posvěcení sochy napsal 
8. 9. 1869 farář Josef Steiniger4.
Odkazy:
1. Petr Tesař „Tlumačov Popis dějepisný, místopisný a statis-
tický“ I. Díl Tlumačov 1921, str. 19 Popis městečka.
2. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
3. Státní archiv Klečůvka: Farní úřad Tlumačov č. 160/4.
4. Státní archiv Klečůvka: Farní úřad Tlumačov č. 260/1.

10) KŘÍŽ BLAHOSLAVE-
NÉHO KARLA I. 

Kamenný kříž je umístěn po levé 
straně silnice do Kvasic za mlýnem 
vedle mostu přes Mojenu.

Na jednostupňovém základě je 
osazen sokl s odstupňovanou hor-
ní hranou. Na sokl navazuje šes-
tiúhelníkový podstavec s gotický-
mi rámy v každé stěně. Podstavec 
je ukončen šikmou římsou. V čel-
ním rámu je postava Panny Marie. 
V zadním rámu je opravený nápis // 
Já jsem vzkříšení // i život. // Kdo 
věří ve mne // byť pak také // umřel, 
živ bude. //. Pod nápisem vpravo // 
Jan XI. 25. //. Dole letopočet 1871.

Z římsy vyrůstá dřík čtvercové-
ho průřezu, který přechází v šesti-
hranný. Dřík je doplněn kovovým 
křížem se zlatým ozdobným písme-
nem K. Původně zde byl kamenný 
kříž s tělem ukřižovaného Krista1,2.

Tento kříž byl původně umístěn 
při cestě do Kvasic po levé straně, 
kde stával až do začátku 80. let mi-
nulého století. Potom došlo k jeho 
poškození. Kdo nahradil kamenný 
kříž železným, není známo. Rozbi-

tý kříž byl uložen ve sběrném dvo-
ře v Tlumačově.

Kříž nechal postavit výminkář Jo-
sef Válek z čísla 63 roku 1871. Pod-
le Úpisu z 28. 2. 1871 obec kříž při-
jímá jako darovaný a zavazuje se 
k udržování tohoto kříže. Podepsán 
starosta Šebastian Baďura3. 

Žádost ke svěcení původního kří-
že napsal 31. 3. 1871 farář Josef 
Steiniger4.

Dne 25. října 2014 byl slavnostně 
posvěcen a oficiálně zasvěcen Bla-
hoslavenému Českému králi, císa-
ři Karlu I. Kříž vysvětil Páter Josef 
Rýznar z Nedakonic. Kříž byl opra-
ven občanským sdružením „Pro Pa-
tria Moravia“ Kroměříž nákladem 
150,000,- Kč1,2.

V podvečer 19. listopadu 2020 
navštívil kříž Karla I. jeho vnuk ar-
civévoda Paul Georg Habsbursko 
- Lotrinský. Pieta u kříže probíhala 
za přítomnosti místostarosty obce 
Mgr. R. Huráně. Čestnou salvu vy-
pálili kroměřížští ostrostřelci5,6.

Odkazy:
1. Tlumačovské novinky 12/2014.
2. Mladá fronta Dnes 8. 12. 2014, příloha Zlínský.
3. Státní archiv Klečůvka „Farní úřad Tlumačov“ č. 160/2.
4. Státní archiv Klečůvka „Farní úřad Tlumačov“ č. 261/1.
5. Mladá fronta Dnes 21. 11. 2019
6. Tlumačovské novinky 12/2019
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11) KŘÍŽ 
SV. JANA A PAVLA

Kamenný kříž se nachází po pra-
vé straně cesty na Machovou, před 
odbočkou na Skály.

Na odstupňovaném základu je 
umístěn sokl, který má na spodním 
okraji vpravo nápis „K. Somer Kro-
měříž“ (autor kříže)1. Ze soklu vy-
růstá dřík, který je ukončený pro-
filovanou římsou ve tvaru špiča-
té střechy. Na přední straně je reli-
éf sv. Jana a Pavla s nápisem // Sv. 
Jene a Pavle // oroduj za nás //. 
Nad reliéfem je hlava anděla s kří-
dly. Ze zadní strany je nápis // Ke 
cti a chvále Boží // věnuje rodina // 
CHAMRAĎOVA // 1901 //.

Nad římsou se tyčí vlastní kříž se 
sochou ukřižovaného Krista. Na 
vrcholu kříže je tabulka s nápisem 
J.N.K.Z. Kamenný kříž byl posta-
ven roku 1901 nákladem rodiny 
Chamraďovy na místě dosavadní-
ho dřevěného kříže s obrazem sv. 
Jana a Pavla2.

Žádost k Arcibiskupské konzisto-
ři o posvěcení kříže v neděli XX. po 
sv. Duchu tj. 13. října 1901 napsal 
28. 9. 1901 farář Petr Tesař3.
Odkazy:
1. Karel Sommer kameník a sochař v Kroměříži. Živnosten-
ský rejstřík Kroměříž 1869 – 1914.
2. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
3. Státní archiv Klečůvka: Farní úřad Tlumačov č. 265/3.

12) KŘÍŽ NESRSTŮV
Dřevěný kříž se nachází u odboč-

ky k Talašovu zahradnictví po levé 
straně1.

Kříž je dřevěný trámový s ple-
chovým malovaným Kristem. Kříž 
byl obnoven v roce 1997 a 14. 9. té-
hož roku požehnán farářem Anto-
nínem Hráčkem. Původně zde stá-
val vyřezávaný kříž červeně natře-
ný s plechovým Kristem a stříškou. 
Kříž dělal stolař (tesař) ze Žlutavy 
v roce 1868 na náklady Antonína 
Nesrsty z č. 62.

Žádost o svěcení kříže napsal fa-
rář Josef Steininger 18. 7. 18683.

Josef Nesrsta se zavázal kříž udr-
žovat a o něj pečovat3.

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček 

Původní podoba kříže.

13) SLOUP SE SOUSO-
ŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE (PK 8473)

Kamenný sloup se nachází v uli-
ci U Trojice u dětského hřiště1. Jed-
ná se o barokní, v 19. století uprave-
nou skulpturu, která nahradila pů-
vodní dřevěný kříž s obrázkem Nej-
světější trojice.

Na čtvercovém základě je třikrát 
odstupňovaný sokl, na jeho SZ stra-
ně je vyryt letopočet 1905. Sokl 
nese válcový dřík s profilovanou 
patkou a prstencovou římsou s vly-
sem. Hlava dříku je pokryta jem-
ně plastickým listovým dekorem. 
Čtvercový plintus zvedá oblačnou 
základnu s Nejsvětější trojicí – trů-
nící Bůh otec drží koleny kříž s ukři-
žovaným Ježíšem a u jejich nohou 
z oblačné základny vzlétá Duch sva-
tý v podobě holubice.

Kolem sloupu je okrasný železný 
nízký plot. Kdo je autorem souso-
ší není známo.

První opravu provedl Mgr. J. Petr 
v letech 2000 - 2001. Druhé restau-
rování památky proběhlo v říjnu 
a listopadu 2011. Restaurátorské 
práce provedl Mgr. J. Petr. Celko-
vé náklady činily 52.360,- Kč2. Po-
slední restaurátorské práce proved-
la v roce 2019 (srpen - říjen) paní 
Pavla Hradilová ze Zlína5.

Původní dřevěný kříž s obrázkem 
Nejsvětější trojice postavil Antonín 
Procházka roku 18883. Žádost o po-
svěcení podal farář Petr Tesař dne 
2. 5. 18884.

Roku 1905 nahradil Antonín Pro-
cházka zchátralý dřevěný kříž ka-
menným sloupem se sochou Nej-
světější trojice3.

Žádost o posvěcení podal farář 
Petr Tesař 21. 6. 19054.

Odkazy:
1. Petr Tesař „Tlumačov Popis dějepisný, místopisný a statis-
tický“ I. Díl Tlumačov 1921, str. 21 Popis městečka.
2. Tlumačovské novinky 12/2011.
3. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
4. Státní archiv Klečůvka „Farní úřad Tlumačov č. 264 /1,2“
5. Zprávy z Tlumačova 27. 11. 2019

14) KAPLIČKA 
SV. RODINY U KOSTELA 
(PK 2100)

Kaplička je situována u silnice 
směr Hulín vpravo, mezi kostelem 
a pomníkem padlých1,2.

Kaplička je obdélníkového půdo-
rysu s rovným uzávěrem. Fasáda je 
hladká štuková.

V průčelí je vchod půlkruhově za-
klenutý s širokou špaletou. Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé, z poloviny 
prosklené. Podstřešní profilovaná 
římsa nese sedlovou střechu.

Krytina je z pálené tašky – bob-
rovky. Interiér je zaklenut valenou 
klenbou. Materiál zdiva je smíše-
ný (kámen, cihla). Průčelí je zavr-
šeno trojúhelníkovým štítem. Nad 
stěnou závěru je také vyzdvižen ob-
dobný trojúhelníkový štít. Zhruba 

ve středu plochy je drobný kulatý 
otvor. Do prostoru spodní části zá-
věru je vestavěna zděná mensa (ol-
tářní stůl).

Kaplička je zasvěcena sv. Rodině. 
Pochází z 19. století. Doba vzniku 
ani její objednatel nejsou známy. 
Kaplička byla opravena v letech 
1985 - 86. Původně byla vestavěna 
do nároží zdi, která obepínala plo-
chu hřbitova, rozkládajícího se ko-
lem kostela. Po zbourání zdi a zří-
zení nového hřbitova zůstala pou-
ze kaplička.

Odkazy:
1. Petr Tesař „Tlumačov Popis dějepisný, místopisný a statis-
tický“ I. Díl Tlumačov 1921, str. 20 Popis městečka.
2. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, mís-
topisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 333 Du-
chovní správa.

„Tlumačov Popis 
dějepisný, místo-
pisný a statistický“ 
II. Díl Tlumačov 
1925, str. 350 Kap-
le kříže a sochy.
2. Státní archiv 
Klečůvka „Paměti-
hodnosti městečka 
Tlumačova č. 226“
3. Státní archiv 
Klečůvka „Farní 
úřad Tlumačov č. 
259/1“

p
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15) SOCHA SV. JANA 
NEPOMUCKÉHO 
(PK 2101)

Kamenná socha je umístěna v uli-
ci Dolní po pravé straně ve směru 
do Otrokovic před číslem 141.

Na odstupňovaném základě spo-
čívá čtyřboký profilovaný podsta-
vec. Z podstavce vyrůstá sokl, kte-
rý je při spodním okraji obloukovi-
tě rozšířen. Zadní a obě boční plo-
chy soklu jsou členěny rytými ob-
délnými rámy s půlkruhově vykro-

jenou horní a spodní hranou. Zhru-
ba ve středu na čelní straně soklu 
se nachází nápisová deska ve tvaru 
obdélníka na výšku. Na ploše desky 
je vyryt pětiřádkový nápis s chrono-
gramem: // PROGLORIA DIVI // 
NEPOMVCENIEX // VOTO GE-
ORGII OB // TRZALEK PIETAS 
// EREXIT ET FIERI IVSSIT //. 
Letopočet postavení dle chronora-
mu je 1752. M 1x, D 1x, C 1x, L 2x, 
X 2x, V 4x, I 12x = 1752.

Sokl je ukončen profilovanými 
čtvercovými deskami v podobě 
římsy. Na horní desce soklu spočívá 

socha světce. Světec je oděn v tra-
diční roucho kanovníka. Obě ruce 
má pokrčeny v loktech a v náručí 
svírá krucifix. Hlavu světce lemuje 
kovová kulatá svatozář s pěticí pě-
ticípých hvězd. Původně světec pra-
vou rukou přidržoval palmovou ra-
tolest umístěnou vertikálně na jeho 
hrudi. Tato ratolest dnes úplně chy-
bí. Sochu nechal postavit roku 1752 
Jiří Obdržálek.

Socha byla restaurována roku 
1990. Další oprava sochy proběh-
la v roce 20092.

Restaurátorské práce provedl pan 
Mgr. Josef Petr. Poslední restaurá-
torské práce provedla v roce 2019 
(srpen - říjen) paní Pavla Hradilo-
vá ze Zlína3.

U této sochy se roku 1771 při pře-
přahání koní zastavil a s občany 
rozmlouval císař Josef II., král čes-
ký a uherský, při své cestě z Kuno-
vic do Olomouce4.

Odkazy:
1. Petr Tesař „Tlumačov Popis dějepisný, místopisný a statis-
tický“ I. Díl Tlumačov 1921, str. 21 Popis městečka.
2. Tlumačovské novinky 12/2009.
3. Zprávy z Tlumačova 27. 11. 2019
4. Petr Tesař „Tlumačov Popis dějepisný, místopisný a statis-
tický“ I. Díl Tlumačov 1921, str. 21 Popis městečka.

16) KŘÍŽ U HŘEBČINCE 
(PK 2103)

Kamenný kříž se nachází na uli-
ci Dlouhé naproti Zemskému hřeb-
činci Tlumačov1.

Na čtvercovém odstupňovaném 
základu je posazen čtyřboký ořím-
sovaný sokl. Na sokl navazuje čtyř-
boký pylon s obloukovitě rozšíře-
nou patkou. Všechny stěny pylonu 
jsou zdobeny rytými rámy. Pylon je 
ukončen profilovanou římsou. Pod 
římsou jsou všechny stěny ozdobe-
ny volutovým ornamentem. Na řím-
se spočívá vlastní kříž s tělem ukři-
žovaného Krista. Nad hlavou nápi-
sová tabulka // IN // RI //. Na zad-
ní straně pylonu byl rytý letopočet 
1778, dnes nečitelný. Z přední stra-
ny bývala umístěna lucerna na zá-
věsu2. Kříž nechal postavit zdejší 
Švýcar Jan Matzenauer roku 1778.

V roce 1931 byl kříž přemístěn 
z levé strany silnice na současné 
stanoviště. V základech kříže byly 

nalezeny peníze z roku 1778. Po 
přemístění byly peníze vráceny do 
základu3.

Kříž byl opraven roku 2010. Re-
staurátorské práce provedl pan 
Mgr. Josef Petr4.

Poslední restaurátorské práce 
provedla v roce 2019 (srpen - ří-

jen) paní Pavla Hradilová ze Zlína5.
Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
2. Státní archiv Klečůvka: Pamětihodné události městečka 
Tlumačova č. 227.
3. Státní archiv Klečůvka / KIS Tlumačov: „Pamětní kniha 
městečka Tlumačova 1922 - 1945“ 1931 str. 88.
4. Tlumačovské novinky 12/2010.
5. Zprávy z Tlumačova 27. 11. 2019

Původní podoba kříže.

17) POMNÍK OBĚTEM 
1. SVĚTOVÉ VÁLKY 
A SOCHA 
T. G. MASARYKA

Pomník je postaven před měšťan-
skou školou vpravo od silnice z Ot-
rokovic do Hulína1.

Z obloukového odstupňovaného 
soklu tvořeného dvěma kvádry do 
písmene T vyrůstá obloukový vy-
soký podstavec ukončený vysokou 
římsou v podobě půloblouku.

Na přední straně soklu je umístě-
na deska se jmény obětí z let 1939 - 

1945. Na přední straně podstavce je 
upevněna kovová plastika Českého 
lva. Pod ním je nápis // PAMÁTCE 
OBĚTEM VÁLKY // 1914 - 1918 // 
Z NÍŽ VLASTI VZEŠLA SVOBO-
DA //. Nad lvem na římse je nápis 
// NEZAPOMÍNEJME! //.

Na levé i pravé straně podstavce 
jsou napsána jména legionářů a vo-
jínů padlých v letech 1914 - 1918. 
Nad římsou na desce je umístěna 
socha T. G. Masaryka. V levé po-
krčené ruce drží knihu. Pravá ruka 
je podél těla.

Pomník se sochou byl slavnost-

ně odhalen 28. října 1928. Je dí-
lem akademického sochaře J. Pe-
likána z Olomouce. Cena díla byla 
27 000 Kč1,2,3.

Během 2. světové války byla so-
cha na příkaz gestapáka Raschky 
rozbita a odvezena do lomu na Sli-
votíně.

Po válce občané zorganizovali 
velkou peněžní sbírku a sochař Pe-
likán vytvořil novou sochu, která 
byla slavnostně odhalena 9. květ-
na 19462.

Rekonstrukce pomníku obětem 
1. světové války dokončila spo-
lečnost Porr a. s. Praha odštěp-
ný závod – Morava, Tlumačov 23. 
10. 2015. Celkové náklady činily 
587.871,- Kč4. 

Odkazy:
1. Státní archiv Klečůvka / KIS Tlumačov „Pamětní kniha 
městečka Tlumačova 1922 – 1945“ 1928 str. 66, 70
2. Tlumačovské novinky 03/1996
3. Tlumačovské novinky 09/2008
4. Tlumačovské novinky 12/2015

18) POMNÍK 
OSVOBOZENÍ PŮDY

Pomník se nachází v parčíku ved-
le kostela.

Pomník je sestaven z pískovco-
vých kvádrů kónického tvaru do 
podoby kvádru se vsazenou bílou 
mramorovou deskou s nápisem // 
Památce // osvobození // půdy // 
28 -10 1923 //. Pomník připomíná 
pozemkovou reformu z roku 1923. 
Postaven byl 27. 10. 19231.

K odhalení pomníku došlo 28. 
10. 1923 v den vzniku Českoslo-
venské republiky a jejího 5. výro-
čí. Původně se nacházel v západ-
ním rohu areálu letního kina těsně 
za oplocením.

Dne 1. 11. 2005 byl pomník pře-
místěn do důstojnějšího prostředí, 
kde se v současnosti nachází. Po-

mník byl chemicky očištěn s přispě-
ním pana Mgr. Josefa Petra2.

Odkazy:
1. Státní archiv Klečůvka / KIS Tlumačov „Pamětní kniha 
městečka Tlumačova 1922 - 1945“ 1923 str. 38.
2. Tlumačovské novinky 12/2005.

y /
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19) POMNÍK ZASTŘE-
LENÝCH MYSLIVCŮ

Kamenný pomník s kovovým kří-
žem se nachází u silnice z Tluma-
čova do Záhlinic za větrolamem 
pod Slivotínem a za silničním můst-
kem po levé straně1. Pomník se ne-
nachází v katastru Tlumačova, ale 
událost, která se k němu váže, pa-
tří k Tlumačovu. V roce 1882 dne 
29. 7. zde zastřelili zdejší příslušní-
ci Zapletal a Gazdoš myslivce Wolf-
fa a hajného Vlčka. Byli odsouzeni 
na doživotí. Gazdoš zemřel v žálá-
ři a Zapletal dostal v roce 1910 mi-
lost od císaře Františka Josefa I. 
Pořídil si obchod naproti kurovské 
kapličce1,2,3.

Na základu stylizovaného do po-
doby skály je umístěn čtvercový 
sokl. Z přední strany je vytesán ná-
pis // K. Somer Kroměříž //, kame-
ník, autor pomníku4. Ze soklu vy-
růstá podstavec čtvercového půdo-
rysu v podobě kónického kvádru. 
Na přední straně podstavce je ná-
pis v němčině a češtině //Der Eriu-
nerung // an die am 29. Juli 1882 
durch // Raubschützen ermordeten 

// JOSEF WOLFF // f.e. Waldamt-
sadjunkt //und // Johan Vlček // 
f.e. Waldheger // gewidmet. // vom 
Erzbisthums Forstpersonale. //. // 
Památka // na // JOSEFA WOLF-
FA // k.a. lesního příručího // a // 
Jana Vlčka // k.a. hajného, // kte-
ří dne 29. července 1882 od // pyt-
láků zavražděni byli. // Věnováno 
od kníže - arcibisk. Polesníka. //. 
Nad podstavcem je umístěn kovo-
vý kříž s tělem Ježíše Krista. Tělo 

není v klasické poloze ukřižované-
ho. Tělo od bederní roušky přeční-
vá nad vodorovným břevnem kříže. 
Ruce jsou vzepjaté k nebi. Kolem 
celého pomníku je kovářsky ztvár-
něné oplocení.

Odkazy:
1. Tlumačovské novinky 12/1994
2. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 14 Kroni-
ka 1831 - 1914.
3. Státní archiv Klečůvka „Pamětihodné události městečka 
Tlumačova“ č. 22.
4. Karel Sommer kameník a sochař z Kroměříže. „Živnos-
tenský rejstřík Kroměříž 1869 – 1914“

20) PAMĚTNÍ DESKA 
RUDOARMĚJCE VASI-
LA MOSKALEVIČE

Pamětní deska je umístěna v par-
ku na náměstí Komenského1,2. Na 
masivním žulovém kvádru, na jeho 
vrchní straně je umístěna leštěná 
teracová deska s nápisem // PŘI 
OSVOBOZOVÁNÍ TLUMAČO-
VA // 4. 5. 1945 // PADL RUDO-
ARMĚJEC // VASIL MASKALE-
VIČ //.

Rudoarmějec padl při osvobozo-
vání Tlumačova. Jeho tělo bylo na-
lezeno v Bahňáckém lese.

Pamětní deska byla slavnostně od-
halena v roce 1965 při příležitosti 
20. výročí osvobození. Žulový pod-
stavec obstaral Václav Skopal. Des-
ka s nápisem zřejmě pochází z roku 
1945, kdy byl Vasil Moskalevič po-
chován u pomníku padlých. Poz-
ději byl exhumován a převezen do 
Gottwaldova.

Původní jméno Vasil Maskalevič 
není správně uvedeno. Při exhuma-
ci se našla plechová známka, kte-
rou měl na krku a v ní bylo jméno 
Vasil Moskalevič. Podle jména asi 
Ukrajinec. 

Odkazy:
1. Kronika obce 1995 str. 10
2. Tlumačovské novinky 06/2015 str. 3

21) SOUSOŠÍ 
JANA ŽIŽKY

Sousoší se nachází v ulici Jana 
Žižky před domem č. 547. Socha 
Jana Žižky je v životní velikosti.

Na betonové desce je umístěno 
sousoší sestávající z odpočívající-
ho Jana Žižky, který je obklopen 
třemi kočkami. Dvě mu stojí u no-
hou a jednoho kocoura drží voje-
vůdce v náručí. U nohou má také 
kalich a palcát1,2.

Socha není vyrobena z pískovce. 
Jádro tvoří polystyren pokrytý fle-
xibilním lepidlem na obklady. Na 
něm je lepidlo Elastolith. Je pev-
nější a dá se barevně tónovat. Proto 
socha vypadá jako by byla z pískov-
ce. Kolem sousoší je ozdobné kovo-
vé oplocení. Socha Jana Žižky je je-
diná ve Zlínském kraji. Slavnostně 
byla odhalena 2. srpna 2019. Autor 
sochy je pan Petr Stejskal, který žije 
v ulici Jana Žižky v domě č. 547, 
před kterým je sousoší umístěno.

Odkazy:
1. Tlumačovské novinky 09/2019
2. Noviny Blesk z 2. 8. 2019

23) PAMĚTNÍ DESKA 
T. G. M.

Pamětní deska z leštěné žuly je 
umístěna ve fasádě obecního úřa-
du. Úřadu vpravo u vstupních dveří.

Na desce je nápis // T.G.M // 
1850 1930 // I.P. R.Č.S. //

22) PAMĚTNÍ DESKA 
SKALKA

Pamětní deska Skalka se nachá-
zí v místní části Skály. Je umístě-
na na budově bývalého občerstve-
ní v areálu výletiště Skalka. Deska 
je vyrobena z mosazi a je na ní ná-
pis //„NA SKALCE“ // POSTA-
VENO // ODBOROVOU JEDNO-
TOU R.Z // V TLUMAČOVĚ V R 
1936 //.
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I) KOVOVÝ KŘÍŽ U 
SAKRISTIE KOSTELA

  
Kovový kříž se nacházel u ven-

kovních dveří sakristie. Byl součás-
tí starého hřbitova1.

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, mís-
topisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 333 Du-
chovní správa.

  

II) KŘÍŽ S OBRÁZKEM 
NA OŘECHU

Roku 1831 v říjnu vypukla epide-
mie cholery nejen v Tlumačově, ale 
i v Machové. V Tlumačově zemře-
lo celkem 41 lidí. V době cholery, 
kdy nestačil hřbitov u kostela, po-
chovávali se zemřelí na tzv. „Dlou-
hém stávání“ v blízkosti Ořechu1. 
Zřejmě k připomenutí této událos-
ti byl postaven v blízkosti Ořechu 
kříž s obrázkem, který se nacházel 
u bývalé cesty do Míškovic. 

Předpokládám, že kříž byl posta-
ven v letech 1831 - 1832.

Ve II. vojenském mapování z ob-
dobí 1836 – 1852 je již zakreslen2.

Na stejnou událost byl postaven 
kříž v Machové s letopočtem 1831.

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místopis-
ný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, Kronika str.1, Hřbi-
tov str. 350, 352
2. www.stare.mapy.cz , II. Vojenské mapování

III) DŘEVĚNÝ SLOUP 
POD ZÁHUMENÍM

Dřevěný sloup s obrázkem Pan-
ny Marie stával po pravé straně ces-
ty do Machové v místech původ-
ní cesty (před vybudováním nové) 
v trati Záhumení, nedaleko býva-
lé cihelny1.

Kým a kdy byl postaven, není 
známo.

První doklad o existenci slou-
pu najdeme v mapě III. vojenské-
ho mapování v letech 1876 – 1878, 
kde je označen symbolem kříže2. 
Kdy došlo k jeho odstranění, není 
známo.

PAMÁTKY NEDOCHOVANÉ, ZTRACENÉ
Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy 
2. www.stare.mapy.cz, III. Vojenské mapování

IV) KŘÍŽ DŘEVĚNÝ 
U SILNICE DO KVASIC

Dřevěný kříž se nacházel u silnice 
do Kvasic v trati „Na lese“ (původ-
ní silnice ke starému mostu, nyní 
z panelů).

Kříž s obrazem nejsvětější Tro-
jice nechala na své náklady po-
stavit vdova Ludmila Navrátilová 
roku 18721. Žádost ke svěcení kří-
že z 21. 2. 1872 podepsal farář Jo-
sef Steiniger.

Na zachování tohoto kříže je při-
ložen státní úpis dlužní pod. č. 5349 
ode dne 1. 11. 1871 na 50 zlatých2.

Roku 1891 byl nahrazen dřevě-
ným sukovatým křížem a obraz nej-
světější Trojice restaurován.

V katastrální mapě z roku 1949 
je ještě zakreslen3. Kdy byl odstra-
něn, není známo. 

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350 Kap-
le, kříže a sochy.
2. Státní archiv Klečůvka „Farní úřad Tlumačov č. 262/2
3. Státní archiv Klečůvka Katastrální mapa 1949, č. 234

V) DŘEVĚNÝ KŘÍŽ 
U VCHODU 
DO KOSTELA

Kříž se nacházel vlevo od hlav-
ních dveří kostela. Jednalo se o tzv. 
Misijní kříž z roku 18731.

Kdy došlo k jeho odstranění, není 
známo. Jeho podobu zachycují sta-
ré pohledy z Tlumačova vydané ko-
lem roku 1916.

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, mís-
topisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 333 Du-
chovní správa.

VI) DŘEVĚNÝ SLOUP 
S OBRÁZKEM PANNY 
MARIE

Dřevěný sloup s obrázkem Panny 
Marie se nacházel v blízkosti cesty 
Machovské u Kálav proti trati Ba-
žantnice1. Kdo a kdy jej nechal po-
stavit, není známo.

Odkazy:
1. Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místo-
pisný a statistický“ II. Díl Tlumačov 1925, str. 350, Kap-
le, kříže a sochy.

Ze života obce

Zajisté jste všichni viděli, a ne jednou, filmy 
Císařův pekař a Pekařův císař s Janem Weri-
chem v hlavní roli. Tak si představte, že já jsem 
navštívila pekaře, který se jmenuje Císař, ce-
lým jménem Radek Císař. Ten se svou man-
želkou Blankou provozuje v naší obci, na Ska-
lách, malé rodinné pekařství. Hodně občanů 
Tlumačova a širokého okolí jejich pečivo zná, 
kupuje si ho a chválí jeho kvalitu.

Jedno květnové páteční odpoledne jsem 
vstoupila do pečivem provoněné provozovny 
a povídala si s manželi Císařovými o jejich 
práci. Je nutné podotknout, že po celou dobu 
rozhovoru oba dva připravovali z těsta bochán-
ky chlebů, které měly být v noci upečeny. Ruce 
jim jen hrály.

Jak jste se dostali k pekařskému řemeslu?
Radek: První impuls začít péct chleba 

a další pečivo dala moje manželka. Před 28 
lety pracovala v pekárnách v Třeběticích, 
kde se seznámila s výrobou pečiva ve velkém. 
Blanka je velice šikovná, pekařina ji baví, má 
k ní vztah. Prostě práce je i jejím koníčkem. 

Jste rodinná firma? Kolik máte zaměstnan-
ců? Jste vyučeni v oboru?

Blanka: Ve firmě pracujeme jen my dva, 
ale dost často nám chodí vypomáhat kama-
rádky. Já ani manžel nejsme v oboru vyuče-
ní, na „pekařinu“ nemáme žádné školy. Za 
touto výslednou prací, co tu vidíte, je 5 - 6 let 
mého samostudia zejména ze zahraniční lite-
ratury a cílené studium na internetu. A také 
styl pokus - omyl. Až po šesti letech jsme se 
rozhodli, jak se říká, jít s kůží na trh. Oba 
dva máme ještě hlavní povolání.

Kde se nachází vaše výrobna? Jak jste pro-
story získali? 

Radek: Sháněli jsme dlouho a tyto jsme 
prostě našli v realitce, líbily se nám, vyhovo-
valy nám, tak jsme je koupili. Přímo zde jsme 
začali péct před rokem 25. května. Ovšem po-
zemky pod budovou jsou státu, takže platíme 
nájem a jednáme o případném odkoupení.

Blanka: I když pozemky nejsou naše 
a máme je v pronájmu, zvelebili jsme i oko-
lí naší budovy, tzn. očistili od náletových dře-
vin a rostlin, aby kolem nás nebyla „džungle“.

Radek: Objekt, ve kterém teď jsme, původ-
ně patřil Českomoravské myslivecké jedno-
tě. Byl postaven někdy v 80. letech a přímo 
tady byla líheň bažantích vajec. Tím pádem 
tu byla dimenzovaná elektřina, to znamená, 
že když jsme například přivezli pec, mohli 
jsme ji hned zapojit a začít pracovat. Nic se 
nemuselo předělávat, všechno do sebe hez-
ky zapadalo.

Jaké máte pekařské stroje, pece, atd?
Radek: Téměř všechno, co tu vidíte, kromě 

lednic, které jsou nové, jsou všechno už pou-
žité stroje, vyhledané na internetu. Ceny no-
vých zařízení byly pro nás nereálné. Není to 
tak, že se dnes rozhodnu péct pečivo, hned 
objednám stroje a zítra začínám. Pro pec 
jsme například jeli až do Německa, hnětač 
těsta je z Teplic. 

Jaký je váš sortiment pekařského zboží?
Blanka: Pečeme několik druhů chleba jako 

např.: pšeničný s celozrnnou špaldou, pše-
nično-žitný křupák s žitnou kaší a kmínem, 
semínkový, se smaženou cibulí, 100% žitný 
celozrnný, ořechový atd. Dále to jsou další 
druhy pečiva: bagety rustikální, bagety far-
mářské s podmáslím, dvouzrnkou a špaldou, 
focaccie, croissanty, pain au chocolate, oře-
chové hřebeny, kanelbullary. Sezónně peče-
me vánočky, mazance…Některé druhy peči-
va jsou volně k prodeji, jiné na objednávku. 
Aktuální nabídku můžete sledovat v „chle-
bovém hlášení“ na facebooku: https://www.
facebook.com/cisarovapekarka

Jaké používáte suroviny?
Blanka: Snažíme se používat jen české su-

roviny, zejména od regionálních dodavatelů, 
od malopěstitelů. Například ekologicky pěs-
tovanou pšenici špaldu a dvouzrnku.
Pečete všechny dny v týdnu?

Blanka: Ne, pečeme jen 2 dny v týdnu, 
a to ve čtvrtek a v sobotu. Nemůžeme péct 
dva dny po sobě, technologie nám to nedo-
voluje. I tak nám jedno pečení zabere mini-
málně 3 směny, 24 – 36 hodin. Pečeme 2x 
týdně v průměru 70 – 110 chlebů. 

Můžete popsat pracovní postup?
Blanka: Pečeme kváskový chléb, jen ze zá-

kladních surovin: mouka, voda, sůl. Kvas ve-
deme, množíme, prostě se o něj musíme sta-
rat. Například na dnešní pečení jsme museli 
připravit 4 druhy různých kvasů. Každý zá-
kazník chce jiný druh pečiva, snažíme se vy-
hovět podle hesla: „Náš zákazník, náš pán“. 

Těsto připravujeme dlouhou fermentací - 
kvašení, kterou fakticky prodlužujeme tím, že 
přidáváme malé množství kvasu, těsto nechá-
me 3 – 6 hodin kynout v bedýnkách při po-
kojové teplotě, pak vážíme, poté předtvaru-
jeme. Po odpočinutí těsto tvarujeme do oša-

tek, dáme chladit do lednic, kde těsto doky-
ne za 12 – 15 hodin. Nakonec dáme vše do 
kamenné pece. Zhotovení chleba trvá cca 25 
hodin. Práce s tímto druhem těsta se liší od 
klasického svojí délkou. 

Dlouhé kynutí dodává chlebu na kvalitě 
a chuti, které je mírně nakyslá.

Radek: Vláčnost chlebu také dodáváme  
tím, že přidáváme například do křupáku žit-
nou kaši, do jiných vaříme zápary. 

Kde si můžeme vaše výrobky zakoupit?
Blanka: Pečivo prodáváme ve čtvrtek v Ot-

rokovicích (Bahňák) od 14 hodin na tržišti 
Pod vrbičkami a v sobotu ve Zlíně od 8 hodin 
na tržnici Pod Kaštany. Zájemci mají také 
možnost nákupu přímo v pekárně Tlumačov 
– Skály 766, ve čtvrtek 12-13:30 hod. a v so-
botu 6 - 6:30 hod. Popřípadě ještě v sobotu 
v Otrokovicích na Tř. T. Bati 945 6:30 - 6:45 
hod. Aktuální informace nejen o sortimentu, 
ale i prodejním místě a čase jsou vždy s před-
stihem umístěny na facebooku ve zprávách.

Získali jste nějaká ocenění?
Blanka: Ano. Loni získal náš pšeničný 

chléb se špaldou značku Regionální potra-
vina.

Manželé Císařovi s hejtmanem Zlínského kraje p. Jiřím Čunkem.

Jaká je konkurence? Daří se pekařství ve 
Zlínském kraji?

Blanka: Žádnou konkurenci nemáme, 
žádnou nevnímáme a budeme moc rádi, až 
bude na každém rohu taková pekárna jako 
naše. Je nás málo, proto si musí lidé kupo-
vat chléb v supermarketech, který je úplně 
o něčem jiném.

Plány do budoucna?
Radek: Plány do budoucnosti nemáme, ne-

přemýšleli jsme o tom. Teď jsme spokojení 
s tím, jak to je. Jsme na začátku. Co bude dál, 
naprosto nevíme. Jsme tu sami dva, ovšem je 
nutné podotknout, že bez pomoci kamarádů 
bychom to nezvládli. Bereme to tak, že on si 
nás život nakope vždycky tam, kam on chce. 

Děkuji manželům Císařovým za rozhovor. 
Poznámka: nabídnutý chleba byl výborný.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Zpracovávání těsta.       Foto: KIS Tlumačov. 

Nedochovaný dřevěný kříž (V) u vchodu do kostela zachycen na dobové fotografii.
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Druhý ročník Gulášfestu v Tlumačově

Nelehká doba, která postihla celou Čes-
kou republiku, se nevyhnula ani Zemskému 
hřebčinci v Tlumačově. Všechny vozatajské 
a skokové závody, přednášky, svody koní a se-
mináře byly zrušeny. Zaměstnanci hřebčin-
ce však nezaháleli a připravovali mladé koně 
k základním zkouškám výkonnosti - laicky 
řečeno k „maturitní zkoušce z dospělosti“. 
V přípravě bylo 14 hřebců z toho 11 z ma-
jetku hřebčince a 3 od soukromých majite-
lů. Po úspěšném zvládnutí zkoušek jsou hřeb-
ci nabízeni k prodeji. Tyto zkoušky se kona-
ly 3. června 2020 na centrálním dvoře Zem-
ského hřebčince a byly přenášeny online pro-
střednictví EquiTV.

Provoz hřebčince se pomalu vrací do za-
jetých kolejí a za zpřísněných bezpečnost-
ních opatření se konaly v polovině května 
dvě akce. V testační odchovně Buňov pro-
běhlo „Jarní třídění“ chladnokrevných a tep-
lokrevných hřebečků, u kterých odborná ko-
mise posuzovala jejich exteriér a pohyb. Dru-
hý květnový víkend byl věnován vozatajské-
mu soustředění, které vedl mistr republiky ve 
čtyřspřeží pan Jiří Nesvačil senior. Na Bah-
ňák se sjela necelá desítka vozatajů, kteří 
trénovali na nadcházející jezdeckou sezónu. 

Milovníci parkurového skákání, kteří 
v době coronavirové epidemie přišli v hřeb-
činci o tři závody, se konečně 6. června 2020 
dočkali satisfakce a mohli si zase pořádně za-
skákat na skokových závodech ZHT.

I když se vedení hřebčince snaží, aby se 
brány dvora otevřely chovatelům a veřejnosti 
co nejdříve, nebude tomu tak v případě nej-
většího chovatelského svátku, a to je Chova-
telský den Zemského hřebčince Tlumačov. 
Oslava 95 let hřebčince se bude muset obejít 
bez milovníků této tradiční akce, kterou hřeb-
činec každoročně pořádá na začátku prázd-
nin. Na přelomu července a srpna se po dlou-
hých letech budou konat na Bahňáku tříden-
ní vozatajské závody za přítomnosti meziná-
rodních závodníků. To bude zatěžkávající 
zkouška na září, kdy se na této proslulé lou-
ce potkají nejlepší z nejlepších při mistrov-
ství republiky ve formanských jízdách. Dou-
fáme, že díky těmto akcím se na Bahňák vrá-
tí život a snad i zašlá sláva jezdeckých dnů. 

Marie Išová
marketingový a organizační pracovník

Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.

Zemský hřebčinec 
obnovuje závody 
na Bahňáku

KIS TLUMAČOV VE SPOLUPRÁCI S SK TLUMAČOV + SDH TLUMAČOV 
 

ZVE VŠECHNY V SOBOTU 

5. září 2020 OD 14  DO 18 HOD.  
 

CCEESSTTAA  ZZAA  PPOOHHÁÁDDKKOOUU  
NA HŘIŠTI V TLUMAČOVĚ NA SPORTOVNÍ ULICI NA VÁS ČEKÁ 

 SETKÁNÍ S POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI 
 SKÁKACÍ HRAD 

 VEČER POSEZENÍ PRO DOSPĚLÉ S HUDBOU. 

◄ ZAČÁTEK TRASY JE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI ► 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO: PÁREK V ROHLÍKU, CIGÁRO Z UDÍRNY, PIVO, LIMO.  
  

Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč 

KIS Tlumačov ZH Tlumačov

ý , p

Kulturní a informační středisko Tlumačov 
pořádá v sobotu 12. října 2020 v obecním 
parku na ulici Sokolská Druhý ročník Gu-
lášfestu Tlumačov 2020 aneb soutěž o nej-
lepší guláš.

Do soutěže se mohou přihlásit týmy (ma-
ximální počet osob v týmu není omezen, mi-
nimum jsou ovšem dva soutěžící na jeden 
tým), které uvaří guláš dle vlastního receptu. 
Tým musí mít svůj název a taktéž název chys-
taného guláše (musí být uvedeno v přihláš-
ce). Hodnotí se nejen kvalita hotového gulá-
še, ale také kultura a profesionalita přípravy, 
čistota na pracovišti, nazdobení stánku, cel-
ková prezentace týmu a doplňkový program 
(týmy mohou použít doplňkový program dle 
vlastního uvážení). Uvítáme nejen profesio-
nální přístup při vaření, ale i legraci a recesi. 

Povoluje se mít na stánku doplňkový pro-
dej (kromě nealko i alko nápojů – zajišťuje 
pořadatel). 

Účelem soutěže je především užít si příjem-
né odpoledne a zkusit uvařit ten nejlepší guláš.

Maximální počet týmů, které se mohou při-
hlásit do soutěže, je 10 (pořadí je stanoveno 
dle data podání přihlášky). Přihlášky je nut-
no podat nejpozději do 12. srpna 2020 osob-
ně do Kulturního a informačního střediska, 
nám. Komenského 170 nebo emailem na 
vedoucikis@tlumacov.cz Tiskopis přihlášky 
lze stáhnout z webu obce nebo osobně vy-
zvednou v KIS Tlumačov.

Soutěžní úkol a podmínky soutěže:
1) uvařit guláš (guláš musí být uvařený 

v den soutěže a na viditelném místě na stán-
ku musí být uvedeny všechny suroviny, ze kte-
rých je guláš zhotoven, taktéž musí být uvede-
no, kde a kdy bylo maso na guláš pořízeno).

2) Soutěžní tým si zajistí vše potřebné 
k uvaření guláše (sporák, hrnce apod…).

Vaření guláše, vzhledem k podmínkám 
místa konání, bude probíhat na plynových 
(propan butanová bomba) sporácích nebo 
kotlích na dřevo.

Slavnostní zahájení soutěže bude v 8:00 ho-
din, zúčastní se jej všechny týmy. Do zahá-
jení se nesmí začít vařit guláš. Týmy mohou 
mít nachystané: nakrájenou cibuli, zeleninu 
i maso. V případě, že dělají guláš z vývaru, 
může být předpřipravený i ten. V případě 
porušení tohoto pravidla bude tým diskva-
lifikován. Týmy si před zahájením akce mo-
hou taktéž nazdobit stánky, připravit praco-
viště a roztopit oheň. 

Začátek hodnocení gulášů je 12. 9. 2020 od 
14:00 hod. Na tuto hodinu je také stanoven 
konec přípravy guláše. Všichni návštěvníci 
jsou srdečně zváni i po dobu přípravy gulášů.

Pořadatel zajistí:
1) stánky pro soutěžící, 2) značené prosto-

ry pro soutěžící (příprava stánku bude mož-
ná již v pátek 11. 9. 2020), 3) v případě po-
třeby zajišťuje dřevo na topení pro soutěží-
cí (je nutné nahlásit v přihlášce), 4) odpad-
kové koše, 5) slavnostní vyhodnocení, 6) po-
sezení pro veřejnost, 7) jednorázové nádobí 
pro guláš, 8) ceny pro vítěze

Soutěžící zajistí:
1) uklizení prostor po skončení Gulášfes-

tu, 2) všechny správné hygienické návyky tak, 
aby byla dodržena maximální čistota soutěží-
cích i surovin při přípravě guláše, 3) všechna 
rizika spojená s přípravou guláše nese soutě-
žící tým, 4) odměrku na degustační porci, 5) 
každý tým si zajišťuje pečivo!

Kritéria hodnocení gulášů:
Každý tým je povinen mít připraveno mi-

nimálně 130 degustačních porcí (degustační 
porce je 100 ml + jeden kus masa). Cena de-
gustační porce je 10 Kč + 5 porcí pro porotu! 

Maximální hranice množství degustačních 
porcí není stanovena. 

Po prodeji 130 degustačních porcí může 
každý tým prodávat dále guláš dle vlast-
ních cen.

Každý tým dostane od Obecního úřadu 
1100 Kč bez ohledu na to, kolik guláše pro-
dá (je nutné doložit účtenku od nákupu po-
třebných surovin na guláš).

Budou uděleny 2 ceny:
Pohár starosty obce za nejlepší guláš - 

(5členná porota hodnotí anonymně chuť, 
vůni, vzhled atd.)

Cena návštěvníků (kvalita guláše, kultura 
a profesionalita přípravy, čistota na praco-
višti, nazdobení stánku, celková prezentace 
týmu a doplňkový program).

Návštěvník Gulášfestu, který si zakoupí de-
gustační kartu (cena 100 Kč), má v ceně této 
karty ochutnávku všech soutěžních gulášů 
zdarma. Bez degustační karty nelze hlasovat.

Konec hlasování je stanoven na 18 hod. 
Následně pokračuje volná zábava.

Dobrou chuť!
R. Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Sport

Nový termín Moped rallye Tlumačov

Mapa závodního okruhu.                                                                                                             

Náhradní termín závodu mopedů, fecht-
lů a moto veteránů plánujeme na sobotu 22. 
srpna 2020. Závodní okruh, zázemí i celou 
organizaci plánujeme v původním rozsahu 
v jádru obce Tlumačov. Zázemí tedy bude 
v okolí budovy Svazarmu a přileh-
lého parku, který nabízí výborný 
prostor pro rodiny s dětmi i dopro-
vodný program. Chystáme ukázku 
profesionální armádní techniky ČR 
a nově i ojedinělou exhibici Moto 
Trial Show v podání mistra repub-
liky Pavla Baláše.

Nový závodní okruh bude probí-
hat na ulicích Nádražní, Sokolská, 
Nivy I. II., a Machovská. Okruh 
bude během závodu uzavřen a za-
bezpečen pořadateli, kteří zabez-
pečí i přístup na vlakové nádraží. 
Počítejte prosím s časovou rezer-
vou pro přístup na vlak. Obyvate-
lé v bezprostřední blízkosti okruhu 
budou včas o průběhu závodu osob-
ně informováni. Prosíme o respek-
tování pořadatelů a informačních 
cedulí. Bližší informace se dozvíte 
na www.mttlumacov.cz případně 
můžete volat na tel: 739 372 051, 
Petr Vystrčil.

Tímto chci znovu všechny spo-
luobčany pozvat na jedinečnou zá-
vodní podívanou s historickým du-
chem motocyklů minulého století. 

Věřím, že i mezi vámi se najdou motorkáři, 
kteří vytáhnou svého veterána a přijedou se 
poměřit v jízdě pravidelnosti. Během celého 
dne bude zajištěno bohaté občerstvení.

Za Moped team Tlumačov Petr Vystrčil

Informace pro všechny, kteří navštěvují 
obecní sportoviště (tenisové kurty a plážový 
volejbal) na ulici Sportovní a mají zájem se 
zúčastnit některého z turnajů, který se zde 
již tradičně v letošním létě uskuteční. Je plá-
nováno pět akcí a věřím, že stejně jako v mi-
nulých dvou letech, tak i letos se podaří spo-
jit sportovní zápolení a přátelskou atmosféru 
s ukázkou zlepšujících se dovedností v tenise 
i plážovém volejbale. Níže vypisuji 5 turnajů 
(3 již tradiční a 2 nové) s platnými termíny 
pro letošní sezonu, které budou organizová-
ny pod záštitou KIS Tlumačov. Na turnaje je 
třeba se přihlásit s předstihem. Vždy 14 dnů 
před konáním turnaje bude oznámení s pro-
pozicemi vyvěšeno na www stránkách obce 
Tlumačov a bude tam i vypsaný termín pro 
přihlášení, přihlášky budu přijímat pouze na 
e-mailové adrese mistostarosta@tlumacov.cz 
(v přihlášce prosím uvádějte příjmení hráčů 
a váš telefon pro rychlý kontakt, prostudujte 
i propozice turnajů). 

Pozor!! Všechny turnaje jsou omezeny po-
čtem startujících týmů (z organizačních a ča-
sových důvodů). U každého níže uvedeného 
turnaje je vypsán maximální počet týmů, které 
mohou v turnaji startovat. Při naplnění tohoto 
počtu už bohužel nebude možné další týmy do 
turnaje zařadit! 

Plán a pořadí turnajů:
1/ sobota 20. 6. 2020 Turnaj čtyřher (muži) 

3. ročník „O pohár starosty obce“ (max 10 
týmů)

2/ sobota 4. 7. 2020 nový Turnaj čtyřher 
MIX tenis (muž + žena) 1. ročník (max 8 
týmů)

3/ sobota 18. 7. 2020 Letní turnaj v plážáku 
2. ročník (3členný mix tým) (max 10 týmů)

4/ sobota 1. 8. 2020 nově při zájmu Turnaj 
čtyřher žen (max 8 týmů)

5/ sobota 8. 8. 2020 mistrovský 3. ročník 
BEACH CUP Tlumačov (3členný mix) (max 
10 týmů)

Mgr. R. Huráň, místostarosta

Plánované 
turnaje v roce 2020 
na obecních 
sportovištích 
u fotbalového 
hřiště


