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Vážení občané,
již více jak rok prožíváme nelehké obdo-

bí spojené s opatřeními a omezeními souvi-
sejícími s COVIDEM-19. Tato mimořádná 
situace mnohé z nás přinutila řešit události 
a problémy, se kterými jsme se v našich živo-
tech doposud nesetkali. Změny v našem kaž-
dodenním jednání a chování nás, při dodr-
žování nastavených opatření, často vystavo-
valy novým zkušenostem, které do budouc-
na jistě v našem povědomí zanechají ne-
smazatelnou stopu a možná i změní mnohé 
naše zvyklosti. Doufejme, že jsme již překo-
nali kritické období šíření a velkého nárůs-
tu nemoci, jenž připadl na první měsíce to-
hoto roku. To bylo spojeno s nepříjemný-
mi, ale nutnými opatřeními výrazně omezu-
jícími náš život. V současné době se nachá-
zíme v období tzv. rozvolňování a postup-
ného návratu k běžnému životnímu stan-
dardu, na který jsme byli zvyklí před „covi-
dovou epidemií“. Pravdou je, že všichni se 
těšíme na návrat k „normálu“ a často jsme 
v tom velmi netrpěliví. Otázkou však zůstá-
vá, zda nás po tolik očekávaném rozvolně-
ní nečeká ve druhé polovině roku další vlna 
šíření nemoci. Všichni optimisticky věříme, 
že se to nestane, ale zkušenosti nás nabáda-
jí k opatrnosti, rozvážnosti a zodpovědnos-
ti. S vírou, že to nejhorší je již za námi, do-
chází postupně k návratu dětí do znovu ote-

vřených mateřských škol, k prezenční výuce 
všech ročníků na základní škole, začínají být 
zpřístupňovány volnočasové aktivity pro děti 
i pro dospělé, otevírají se obchody a služby 
pro občany, úřady fungují v běžném režimu, 
postupně dochází k oživení ekonomiky atd. 
Nezbývá nám, než doufat a společně si přát, 
aby se vše kolem nás postupně vrátilo ke kli-
du a k jistotám, tedy k hodnotám, které v ne-
dávné minulosti byly nedílnou součástí našich 
každodenních životů.

I když jsme prožili, a do jisté míry stále pro-
žíváme, poměrně neklidné a pro mnohé složi-
té období, život kolem nás se nezastavil a kva-
pem běží dál. Pomalu končí letos neobvykle 
chladné jaro a rok se brzy přehoupne do své 
druhé poloviny. I v Tlumačově se, při postu-
pujícím rozvolňování, určitě vrátíme k tradič-
ním akcím a událostem, které pro vás – obča-
ny – pořadatelé připravují a těší se na jejich 
úspěšný průběh. První takovou akcí pořáda-
nou po delší odmlce pro veřejnost bylo v so-
botu 29. 5. 2021 tradiční kácení Májky. Tato 
událost připomněla a jsem přesvědčen, že 
i nastartovala řadu společenských, sportov-
ních a kulturních akcí, na které byla veřejnost 
v obci zvyklá a které byly v minulosti občany 
hojně navštěvovány. Pokud to epidemiologic-
ká situace dovolí a bude úspěšně pokračovat 
„rozvolňování“, určitě se v letních a podzim-
ních měsících z pohledu organizace a koná-

ní různých akcí máme společně na co těšit. 
Po tomto optimistickém konstatování a vý-

hledu se nyní dovolím krátce pozastavit u ně-
kterých problémů, které dlouhodobě v naší 
obci přetrvávají a ztěžují nám život. Mezi 
takové problémy patří například nevhodné 
parkování vozidel na státních a místních ko-
munikacích a zvláště pak na veřejné zeleni. 
V těchto případech, kdy odstavená vozidla 
blokují nebo omezují plynulý průjezd po zmí-
něných komunikacích, je nutné využít par-
kovacích možností na vlastních pozemcích, 
není-li to možné, tak je nutné parkovat na 
veřejných parkovištích, jejichž kapacitu se 
obec snaží plánovaně rozšiřovat. V přípa-
dě parkování na veřejné zeleni je třeba pro-
střednictvím podané žádosti využít mož-
nosti bezplatné výpůjčky obecního pozem-
ku k vybudování stání pro osobní automobi-
ly. Jsou občané, kteří tak v minulosti učinili 
a po schválení žádosti o výpůjčku části po-
zemku a vybudování parkovacího stání tak 
legalizovali parkování u svých nemovitostí. 
Takových je ovšem menšina. Ostatní v roz-
poru s platnou vyhláškou na veřejné zeleni 
parkují bez této legalizace často i několika 
vozidly. Obecní úřad proto apeluje na všech-
ny majitele vozidel, aby respektovali pravidla 
silničního provozu a OZV obce Tlumačov. 
Pokud se situace nezmění nebo dokonce ješ-
tě zhorší, bude třeba, aby obecní úřad jednal 
a přistoupil k realizaci potřebných opatření.

Dalším problémem, který delší dobu trá-
pí pracovníky obce, je nerespektování napl-
něnosti /přeplněnosti/ kapacity kontejnerů 

dokončení úvodníku na str. 2

Děti zdobily májku.                                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 
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Ze života obce Z radnice

Foto: OÚ Tlumačov. 

Nové dopravní značení na náměstí Komenskéhove sběrných místech v obci, odkládání odpa-
du v těchto hnízdech mimo kontejnery a vy-
tváření tak nežádoucích skládek. K tomu je 
třeba říci, že pokud taková situace nastane 
a kontejnery jsou přeplněny /pozn. sběrné 
kontejnery jsou pravidelně vyváženy/, je tře-
ba vyvézt odpad do obecního sběrného dvo-
ra a zlikvidovat ho přímo tam, nikoliv vytvá-
řet skládku a ukládat nekontrolovaně odpad 
u naplněných kontejnerů. Bohužel jedná se 
o častý nešvar a znepokojení občané na něj 
často upozorňují. 

Poslední věc, kterou chci na tomto místě 
zmínit a která je v současné době také před-
mětem stížnosti občanů, je nepořádek na vla-

kovém nádraží v místě bývalých WC a stěho-
vání laviček do těchto míst. Ty pak chybí ces-
tujícím k odpočinku v prostoru nádraží ČD. 
Na základě upozornění občanů, kteří zazna-
menali při jízdě vlakem na vzhled tlumačov-
ského nádraží v místě bývalých WC opráv-
něnou kritiku cestujících, provedli pracovní-
ci údržby obce úklid těchto prostor. Věřím, 
že se zde s podobným problémem již nese-
tkáme a že všichni, kteří se v těchto místech 
zdržují, budou dbát na pořádek a čistotu této 
části nádraží. Nově jsou směřovány stížnos-
ti i k udržování pořádku v blízkém obecním 
parku a jeho okolí, zvláště kolem basketbalo-
vého hřiště. Uvedené prostory začali monito-
rovat pracovníci údržby obce a jsem přesvěd-

čen, že v těchto místech budou všichni, kte-
ří prostory užívají ke sportování, přátelským 
setkáním a k trávení volného času, dbát na 
pořádek a bude jim záležet na tom, aby tato 
místa byla i nadále udržována a sloužila své-
mu účelu. 

Vážení spoluobčané, udělejme prosím 
všichni maximum pro to, aby se nám v tom 
našem Tlumačově dobře žilo a obklopovalo 
nás jen hezké a udržované prostředí obce.

Přeji Vám všem hezké prázdniny a příjem-
ně strávenou dovolenou. Zároveň se těším 
na společné setkání na některé z akcí pořá-
dané v naší obci.

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

dokončení úvodníku ze str. 1

Naše obec se letos poprvé zapojila do ce-
lorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. 
Tato dobrovolnická úklidová akce probíhá na 
území celé České republiky (a dokonce na 
pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. 
Akce se konala v sobotu 27. března 2021. 

Jsme velmi potěšeni, že třiačtyřiceti ob-
čanům není lhostejné v jakém prostředí ži-
jeme a snaží se udržet okolí naší obce v čis-
totě a pořádku. Dopředu jsme stanovili úse-
ky, které byly jednotlivcům, párům či sku-
pince přiděleny. Jednalo se například o oko-
lí kolem kolejí, nádraží, cesta do lomu, okolí 
Morávky, cesta na Skály apod. Do této akce 
se zapojili také „Skaláci“, kteří se postarali 
o úklid v okolí svého bydliště. 

Dobrovolníci obdrželi rukavice, odpad-
kové pytle, bezpečnostní pokyny a pustili 
se s chutí do práce. Za sobotní den nasbíra-
li několik desítek pytlů s odpadem. Jednalo 
se o plastové a skleněné láhve, papíry, igeli-
ty, kov, dřevěné desky, ale objevila se i pneu-
matika a vyrvaný patník od silnice. Cíl, který 
jsme si stanovili na začátku akce, tedy ukli-
dit okolí naší obce, se nám podařilo bez po-
chyb splnit. Všichni měli z vykonané práce 
dobrý pocit. Velmi nás potěšila krátká zprá-
va od jednoho sběrače: „Máme splněno, už 
se těšíme na další ročník a zamlouváme si 
stejnou trasu.“ 

Všem dobrovolníkům patří velké díky, 
odvedli jste velký kus práce a jsme rádi, že 
i v této nelehké chvíli jste nezůstali lhostejní 
ke svému prostředí. Doufáme, že příští rok 
bude méně odpadkových pytlů a více dobro-
volníků a že tuto akci budeme moci ukončit 
opékáním buřtů a posezením. 

Touto cestou bychom chtěli upozornit mlá-
dež, která se pohybuje v okolí nádraží a par-
ku, že v těchto místech jsou umístěny odpad-
kové koše. Láhve a obaly od potravin nepatří 
na zem, ale právě do těchto košů. Není v na-
šich silách po vás každý den tento nepořá-
dek uklízet. Žádáme občany, aby si všímali, 
kdo nepořádek dělá, a na neukázněné obča-
ny poukázali nebo přímo volali polici ČR.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Ukliďme okolí obce
Nesmíme zapomínat na spoluobčany 

z části Skály, kteří se rovněž zapojili k ce-
lorepublikovému projektu „Ukliďme Česko“ 
a postarali se o úklid v jejich okolí. Uklidili 
část Skály, obě cesty podél dálnice k Tluma-
čovu, cestu k benzínce a na Hrabůvku. Po-
sbíralo se několik desítek pytlů s odpadem.

Co nás ovšem velmi mrzí je, že někteří ob-
čané z Tlumačova používají část Skály jako 
smetiště a neustále nám nechávají vyskláda-
né pytle s odpadky na příjezdové cestě k vo-
dárně. Chtěli bychom touto cestou upozor-
nit, že odpadky se vozí do sběrného dvora 

Obyvatelé Skal jsou aktivní
v Tlumačově. Jsme to zase My, kdo po vás 
tento nepořádek musíme uklízet.

Po této akci jsme nelenili a pustili se do vy-
čištění starého osvětleného chodníku od vo-
dárny směrem k prvním bytovkám od ben-
zínky. Rovněž jsme se postarali o úklid za-
lesněné části u bývalého hřiště, odkud jsme 
vyvezli plný kontejner odpadků.

Jsme nesmírně rádi, že i na Skálách 
máme skvělou partu, které není lhostejné 
naše okolí.

Za spoluobčany z části Skály 
Ivana Prachová

Úklid Skal.                                                                                                Foto: Ivana Prachová. 

Na základě stávajících technických pa-
rametrů místní komunikace v ul. Jana Žiž-
ky (vzhledem k její nedostatečné šířce pro 
obousměrný provoz vozidel) a v loňském 
roce provedeného dotazníkového šetření 
mezi vlastníky nemovitostí v této ulici bylo 
zástupci obce rozhodnuto o zjednosměrně-
ní této komunikace. 

O vydání rozhodnutí a stanovení tak tr-
valého dopravního značení pro jednosměr-
ku byl na podzim 2020 požádán Odbor do-
pravně – správní Městského úřadu v Otro-
kovicích, oddělení silničního hospodářství. 
Instalaci nového dopravního značení bude 
provedena na základě objednávky pracov-
níky společnosti NVB Line s.r.o. Kvasice.

Samotný jednosměrný provoz na této ko-
munikaci, který je veden ve směru jízdy od 
křižovatky ul. U Trojice a 6. května k ul. Přas-
ličná s výjezdem na ul. Zábraní, byl zahájen 
15. 3. 2021.                          Michal Veselský

 ved. odd. výstavby a majetku
 OÚ Tlumačov

Jednosměrný 
provoz 
v ulici Jana Žižky

V souvislosti s nově vybudovaným parko-
vištěm pro 45 automobilů před tělocvičnou 
základní školy, zrekonstruovaným chodní-
kem od pošty k základní škole a stavebními 
úpravami části komunikace na náměstí Ko-
menského došlo po dohodě mezi zástupci 
Policie ČR Dopravního inspektorátu Zlín, 
Městského úřadu Otrokovice, Odbor doprav-
ně-správní a obcí Tlumačov k návrhu řešení, 
stanovení a následné instalaci nového do-
pravního značení. 

Celá lokalita náměstí Komenského byla 
pojata jako jeden celek s tím, že bylo pro ce-
lou oblast navrženo a osazeno dopravní zna-
čení „Zóna s dopravním omezením“ se sym-
boly příslušných značek „Nejvyšší dovolená 
rychlost – 30 km/h“, „Zákaz stání – mimo 

vyznačená parkoviště“ a „Křižovatka“. Dále 
byly realizovány dva zpomalovací prahy 
typu „čočka“ při výjezdu na silnici II/367 
v ul. Kvasická.

S ohledem na nově nainstalované doprav-
ní značení na náměstí Komenského upozor-
ňujeme všechny řidiče a řidičky, aby toto zna-

čení dodržovali, řídili se jím a dbali zejmé-
na přikázané rychlosti jízdy – 30 km/h, kte-
rá byla navržena z důvodu zvýšeného pohy-
bu osob a dětí.

Michal Veselský 
ved. odd. výstavby a majetku 

OÚ Tlumačov

v tomto vydání jsme pro vás opět připravili společ-
ně s Ing. Věroslavem Vilišem zajímavý článek, tento-
kráte o tom, které významné osobnosti navštívili Tlu-
mačov. Informace najdete na stranách 7 – 10. 

Redakce Tlumačovských novinek děkuje panu Vili-
šovi za spolupráci a vám, čtenářům, přejeme zajímavé 
a poučné čtení.        Redakce Tlumačovských novinek

Milí čtenáři Tlumačovských novinek,



4

Č e r v e n  2 0 2 1

5

w w w . t l u m a c o v . c z

Z radnice Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 19. 5. 2021              
projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 24. 3. 2021                 
projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém mimořádném jednání 
dne 7. 4. 2021 projednalo:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 28. 4. 2021 
projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 14. 4. 2021                 
projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

schválila Mysliveckému sdružení Hék 
Tlumačov z. s. neinvestiční finanční trans-
fer na činnost ve výši 50.000 Kč a schválila 
předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné 
finanční podpory z rozpočtu obce č. 2021/
PAM/001
schválila Občanskému sdružení SDH 

Tlumačov na jejich činnost neinvestiční fi-
nanční transfer v celkové výši 28.000 Kč 
a schválila předloženou Smlouvu o poskytnu-
tí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce 
č. 2021/PAM/002
schválila Českomoravskému svazu cho-

vatelů poštovních holubů, místní spolek Tlu-
mačov, z. s., neinvestiční finanční transfer ve 
výši 8.000 Kč a schválila předloženou Smlou-
vu o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce č. 2021/PAM/003
schválila Českému svazu včelařů, z. s., 

neinvestiční transfer ve výši 5.000 Kč a schvá-
lila předloženou Smlouvu o poskytnutí veřej-
né finanční podpory z rozpočtu obce č. 2021/
PAM/004
schválila předložené účetní uzávěrky p. 

o. ZŠ Tlumačov a p. o. MŠ Tlumačov sesta-
vené k 31. 12. 2020 a schválila zúčtování hos-
podářských výsledků dosažených v rozpočto-
vém roce 2020 a jejich přidělení do rezerv-
ních fondů příspěvkových organizací
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky jednotlivých uchazečů na akci malé-
ho rozsahu „Dodávka traktorového návěsu 
EDK 4000 pro obec Tlumačov“ a schváli-
la jako dodavatele traktorového návěsu pro 
odd. ŽP, údržby a služeb obce Tlumačov spol. 
AGROTECHNIC MORAVIA a. s. Olomouc, 
z důvodu splnění podmínek zadávacího říze-
ní a podání nejvýhodnější nabídky v celkové 
ceně 141.900 Kč bez DPH
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti 

JSDH za rok 2020 a schválila vyplacení fi-
nanční odměny formou daru jednotlivým čle-
nům JSDH dle předloženého návrhu
vzala na vědomí podané výpovědi doho-

dy o členství v JSDH obce Tlumačov a schvá-
lila ukončení členství v JSDH a schválila se-
znam členů JSDH obce Tlumačov s počet-
ním stavem 11 osob
schválila ukončení nájemní smlouvy do-

hodou ke dni 31. 3. 2021 na dočasné užívání 
části pozemku p. č. 2690 o výměře 12,80 m2 
za účelem parkování osobního vozidla
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

dohodou na byt č. 23 v DPS Tlumačov ke 
dni 31. 3. 2021
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

v bytě č. 23 na DPS Tlumačov od 1. 4. 2021 
na dobu určitou 1 rok, s možností prodlou-
žení této smlouvy

 schválila Dohodu o výběru poplat-
ků a předávání informací mezi Obcí Tluma-
čov a Moravská skládková společnost a.s. 
Otrokovice
 schválila Nabídku převzetí odpadů 

oprávněnou osobou (papír, lepenka) předlo-
ženou spol. SUEZ CZ a.s., Otrokovice
 schválila v rámci aktivní politiky za-

městnanosti pro rok 2021 vytvoření max. 6 
pracovních míst pro VPP dle potřeby obce 
Tlumačov jen na nezbytně nutné a potřeb-
né práce dle možností a doporučení Úřa-
du práce ČR
schválila vyřazení nefunkčního a nepo-

třebného majetku z evidence obce Tlumačov 
a z evidence ZŠ Tlumačov ke dni 31. 12. 2021

schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč 
pro org. Linka bezpečí, z. s., Praha a schváli-
la předloženou Darovací smlouvu o poskyt-
nutí finančního příspěvku z rozpočtu obce 
 schválila uzavření pojistné smlouvy 

na pojištění členů JSDH obce Tlumačov 
pro případ úrazu a pojištění odpovědnos-
ti za újmu s Hasičskou vzájemnou pojišťov-
nou, a. s., Praha, na dobu neurčitou, se sta-
noveným ročním pojistným a počátkem po-
jištění od 28. 4. 2021
schválila záměr výpůjček částí pozem-

ků p. č. 2612/1 a p. č. 2455/1 ostatní plocha 
za účelem realizace rozšíření sjezdu k nemo-
vitosti a realizace parkovacího místa za uve-
dených podmínek
 schválila předložený Pořadník 

č. 28/2021 na obsazení obecních bytů dle 
Zásad pro hospodaření s bytovým fondem 
v majetku obce Tlumačov ze dne 26. 10. 2016
vzala na vědomí podanou výpověď Do-

hody o členství v JSDH Tlumačov a schvá-
lila ukončení členství v JSDH a schválila se-
znam členů JSDH obce Tlumačov s počet-
ním stavem 10 osob
schválila jmenování členů a náhradní-

ků hodnotící komise pro posouzení a hodno-
cení podaných nabídek na realizaci veřejné 
zakázky „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tluma-
čov a uložila hodnotící komisi přípravu zadá-
vacích podmínek na realizaci uvedené veřej-
né zakázky a dále ji pověřila hodnocením na-
bídek, posouzením splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení a posouzením mimořád-
ně nízké nabídkové ceny
 schválila příkazníka spol. INp ser-

vis s.r.o. Kroměříž pro zastupování příkaz-
ce – Obec Tlumačov, k administraci zjed-
nodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku „Zvý-
šení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“

schválilo předloženou projektovou do-
kumentaci a položkový rozpočet na celkovou 
částku investiční akce „Zvýšení počtu učeben 
v ZŠ Tlumačov“ a její realizaci i bez přiděle-
ní dotace z příslušného programu MF ČR
schválilo investiční záměr a podání žá-

dosti o dotaci na akci „Zvýšení počtu učeben 
v ZŠ Tlumačov“ z Programu MF – 29822 
– Akce financované z rozhodnutí Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR, podprogram 
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje mate-
riálně technické základny regionálního škol-
ství v působnosti obcí dle Výzvy VPS – 228 
– 3 – 2021 ze dne 15. 3. 2021

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemku KN p. č. 2543 
– ostatní plocha o výměře 3.557 m2 do 31. 
5. 2022
 schválila Dohodu o poskytnutí sle-

vy na některé položky ve vyúčtování služeb 
pro služební mobilní telefony se spol. O2 
ČR a.s., Praha
schválila smlouvu o připojení k distri-

buční soustavě z napěťové hladiny NN pro 
odběrové místo náměstí Komenského 170 se 
spol. EG.D, Brno
 schválila ZŠ, p. o., realizaci projek-

tu OP VVV, Výzva č. 02 20 080 – Šablony 
III. s názvem projektu „Šablony III – Perso-
nální podpora a rozvojové aktivity pro děti 
v ZŠ Tlumačov“
 schválila předloženou Rezervační 

smlouvu pro pořadatele akce č. 202101 mezi 
Maxim Turbulenc a Obcí Tlumačov pro umě-
lecké vystoupení dne 12. 6. 2021 na akci 
„Oslavy obce Tlumačov“
schválila DDM Tlumačov, odloučené 

pracoviště Tlumačov, neinvestiční finanč-
ní transfer ve výši 5.000 Kč na jejich čin-
nost při“ Oslavách obce Tlumačov“ dne 12. 
6. 2021 a schválila předloženou Smlouvu č. 
2021/PAM/005 o poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu obce

 schválilo směnu a prodej pozemků 
p. č.. st. 1476 a p. č. st. 1777 vše zastavě-
ná plocha o celkové výměře 23 m2 za pod-
mínek stanovených v záměru viz. usnesení 
č. Z15/15/02/21 ze dne 10. 2. 2021
 schválilo záměr majetkoprávního vy-

pořádání pozemků zastavěných silnicí II/367 
v obci Tlumačov formou daru, tj. vzájemným 
bezúplatným převodem mezi obcí Tlumačov 
a Zlínským krajem
schválilo smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti na umístění a provo-
zování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě stavby - 11010 – 
099940 0777/20 PZ Tlumačov_G_OK, spo-
čívající v umístění zemního optického kabe-
lu na pozemcích p. č. 1398/12 a 1398/42 se 
spol. CETIN a.s. Praha
schválilo smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti na zřízení a umístění 
zemního kabelového vedení na zřízení stav-
by „ CZZL01_L“ spočívající v umístění zem-
ního kabelového vedení přípojky NN na po-
zemku p. č. 2540 se spol. MBC Czech Re-
public s.r.o. Praha
vzalo na vědomí informaci o možnos-

tech převodu pozemků z ČR s právem hos-
podaření pro Státní pozemkový úřad na obec 
Tlumačov, zároveň pověřilo starostu a pří-
slušné oddělení OÚ Tlumačov k zajištění 
všech náležitostí směřujících k podání žá-
dosti o privatizační projekt na převod stát-
ních pozemků potřebných pro činnost řád-
ného hospodáře a výkon samosprávy obce 
Tlumačov na MF ČR prostřednictvím Kraj-
ského pozemkového úřadu pro Zl. kraj se 
sídlem ve Zlíně

schválilo poskytnutí bezúročné půjčky 
ze Sociálního fondu obce Tlumačov, schvá-
lené Správní radou sociálního fondu obce
schválilo v souladu s pravidly pro udě-

lování čestného občanství Obce Tlumačov 
udělit Čestné občanství panu MUDr. Fran-
tišku Kelovi
schválilo Střednědobý výhled rozpoč-

tu na období 2022 až 2024

 schválila zadávací dokumentaci, se-
znam oslovených uchazečů a způsob zveřej-
nění zakázky malého rozsahu „Dodávka štěp-
kovače pro obec Tlumačov“
 schválila příkazníka spol. INp ser-

vis s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkaz-
ce – obec Tlumačov, k administraci konces-
ního řízení „Tlumačov - provozovatel kanali-
zace v majetku obce 2022 až 2026“
 schválila výpůjčky části pozemků p. 

č. 2455/1 o výměře cca 21 m2 (viz. usnesení 
R6/30/04/21) a 2612/1 o výměře cca 24 m2 
(viz. usnesení R5/30/04/21) za v záměru sta-
novených podmínek
schválila záměr výpůjček částí pozem-

ků p. č. 2529 o výměře cca 14 m2 a pozemku 
p. č. 2445 o výměře cca 32,25 m2 za níže uve-

dených podmínek za účelem rozšíření sjez-
du k nemovitosti
 schválila záměr pronajmout ordina-

ci praktického lékaře a část společných pro-
stor praktického lékaře o celkové výměře 
69,75 m2 v objektu zdravotního střediska ul. 
Dolní 95 za uvedených podmínek
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

na volný byt č. 13 na DPS od 1. 6. 2021 na 
dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
schválila zadávací dokumentaci, zahá-

jení řízení a seznam oslovených uchazečů na 
podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle záko-
na č. 134/2016 Sb. o zadání veřejných zaká-
zek, pro realizaci akce „Zvýšení počtu uče-
ben v ZŠ Tlumačov“ schválila zadávací dokumentaci, se-

znam oslovených uchazečů a způsob uveřej-
nění veřejné zakázky malého rozsahu „Tlu-
mačov – oprava fasády ZŠ a KIS“
schválila příkazníka, spol. INp servis 

s.r.o., Kroměříž, k administraci zadávacího 
řízení podle zákona 134/2016 Sb. na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na akci „Tlu-
mačov – oprava fasády ZŠ a KIS“
vzala na vědomí informaci o probíha-

jící aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvo-
je Zlínského kraje

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne         
12. 5. 2021 projednala:

POZVÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA HASIČSKÉ ZBROJNICI TLUMAČOV

Sbor Dobrovolných Hasičů Vás srdečně zve na
Den otevřených dveří na naší Zbrojnici

v sobotu 11. září ve 14:00 hodin

Co Vás čeká:
- prohlídka naší techniky

- prohlídka hasičské zbrojnice
- skákací hrad

- soutěže pro děti a mládež

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Těšíme se na vaši návštěvu



6

Č e r v e n  2 0 2 1

7

w w w . t l u m a c o v . c z

Ze života obce Ze života obce

w w w . t l u m a c o v . c z

7 Ze života obce

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY TLUMAČOVA
Vážení čtenáři,

když jsem si přečetl knihy a paměti 
o Tlumačově (Petr Tesař I. Díl, Dr. Ignác 
Horníček II. díl, Pamětihodné události 
městečka Tlumačova 1801 - 1921, Pamět-
ní kniha městečka Tlumačova 1922 - 1945, 
a jiné) zjistil jsem, že Tlumačov navští-
vilo během staletí celkem dost význam-

ných osobností. Pokusil jsem se je seřadit 
vzestupně podle letopočtu jejich návštěv 
(1771 - 2019).

Dal jsem dohromady co nejvíce podkla-
dů, které jsem měl k dispozici.

Každá návštěva má fotodokumentaci 
a popis na základě získaných informací. 
Pod každým popisem je odkaz na prame-
ny, ze kterých jsem čerpal.

Podařilo se mi zdokumentovat 32 ná-
vštěv Tlumačova, na kterých se podílelo 
21 známých osobností. Někteří navštívili 
Tlumačov vícekrát. Z mého zájmu o his-
torii vznikl tento soupis.

Chci jen připomenout historii Tlumačo-
va z jiného pohledu.

Tlumačov únor 2020
Ing. Věroslav Viliš

Císař Josef II. 
Král český a uherský - 1771

Císař Josef II. při své cestě z Ku-
novic (kde provedl přehlídku pluku 
Deutschmeistrů) do Olomouce se 4. říj-
na 1771 v 17. hodin zastavil s doprovodem 
v Tlumačově, aby přepřáhli koně. U sochy 
sv. Jana Nepomuckého vystoupil z kočáru, 
aby ho lidé mohli vidět a s některými ob-
čany rozmlouval. Po čtvrt hodině pokra-
čoval v cestě do Olomouce.

Odkaz:
- Pamětihodné události městečka Tlumačova 1801 - 1921 
str. 59
- Petr Tesař „Tlumačov Popis dějepisný, místopisný a statis-
tický“ I. díl 1921 str. 19

Arcivévoda František Karel 
Rakouský (otec rakouského císaře 
Františka Josefa I.) - 1845

V úterý 7. října 1845 jel arcivévoda Fran-
tišek Karel z Kroměříže do Hradiště. U Zá-
hlinic byl přivítán u slavobrány od staros-
tů (byli zde i zástupci Tlumačova) a du-
chovenstva. Poté jel dále Tlumačovem do 
Hradiště.

Odkaz:
- Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místopis-
ný a statistický“ II. díl 1925 str. 2

Bedřich Egon 
kardinál z Fürstenberka 
(6. arcibiskup olomoucký) - 1854

Dne 16. října konal v Tlumačově gene-
rální vizitaci*) kardinál Fürstenberk. Pro-
váděl biřmování dětí v kostele a na hřbito-
vě posvětil kříž, který nechal postavit roku 
1854 starosta Martin Dvořil.

*) Vizitace kanonická je kontrola du-
chovně pastorační činnosti a hospodaře-
ní církevní instituce.

Odkaz:
- Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místopis-
ný a statistický“ II. díl 1925 str. 4

Poslanec Moravského 
zemského sněmu 
František Skopalík - 1869

Dne 17. října 1869 se František Skopa-
lík, starosta Záhlinic zúčastnil svěcení so-
chy Panny Marie na náměstí v Tlumačově.

Odkaz:
- Pamětní kniha městečka Tlumačova 1922 - 1945 str. 42

František Selecký Bauer 
arcibiskup olomoucký - 1905

Dne 28. května 1905 navštívil Tluma-
čov a vykonal vizitaci*) a biřmování dětí 
v kostele.

*) Vizitace kanonická je kontrola du-
chovně pastorační činnosti a hospodaře-
ní instituce.

Odkaz:
- Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místopis-
ný a statistický“ II. díl 1925 str. 20

Tlumačovský katastr, díky příznivé polo-
ze v oblasti středního Pomoraví a tzv. Jan-
tarové cestě byl nepřetržitě osídlen již od 
paleolitu. 

V období kolem počátku našeho letopoč-
tu přicházejí na tlumačovské území, opuš-
těné keltským obyvatelstvem, skupiny ger-
mánských osadníků, kteří na dobu zhruba 
čtyř století osídlili příhodné oblasti. 

Příchod slovanských kmenů na naše úze-
mí dochází někdy v průběhu první polovi-
ny 6. století. Nelze pochybovat, že již v této 
době dochází k imigraci Slovanských kme-
nů i do tlumačovského regionu a nedávné 
archeologické výzkumy v létech 1988/89 
této slovanské lokality v trati Kráčiny potvr-
dily v několika sídlištních objektech existen-
ci keramiky již z konce 8. století nálezem že-
lezitých lup a strusky. 

Sídliště se rozprostíralo na mírné terénní 

Historie obce Tlumačov
vlně (186 m) zvedající se nad inundací řeky 
Moravy a nemělo jen zemědělský charakter, 
což dokládají četné pozůstatky domestiko-
vaných zvířat, ale i řemeslný ráz, jakým byla 
tavba a získání železa z železitých rud a dal-
ším zpracováním na předměty denní potře-
by. Na této lokalitě bylo prozkoumáno 32 
zahloubených objektů, z nichž část lze po-
važovat za polozemnice, tzn. stálá obydlí. 
Tato societa své mrtvé pohřbívala na neda-
lekém Slivotíně, kde při odkryvu a lámání 
kamene byly v létech 1864 – 1883 v hloub-
ce cca 2 m nalezeny tři hroby ve vzdálenos-
ti 10 – 20 sáhů (tzn. 17,5 – 35,0 m) od sebe, 
z nichž poslední byl před zničením zachrá-
něn, resp. jeho výbava, tzn. železný hrot 
kopí, sekera, torzo železné ostruhy a kera-
mická, 13 cm vysoká, nádobka vejčitého tva-
ru, která se nacházela u nohou zesnulého. 

Nejstarší zmínka o existenci Tlumačova 

se nachází v listině olomouckého biskupa 
Jindřicha Zdíka z roku 1141, která spisuje 
veškerý církevní majetek při východní hra-
nici českého přemyslovského státu, který 
v této době přináležel ke správnímu hradské-
mu obvodu přerovskému a hradskému obvo-
du spytihněvskému, kde Tlumačov náležel 
k prvně jmenovanému. Tato listina vznikla 
v době přenesení biskupské katedry od kos-
tela sv. Petra v Olomouci do nového kated-
rálního chrámu sv. Václava roku 1141 a ob-
sahuje seznam majetku a míst po novém roz-
dělení olomoucké diecéze k jednotlivým ar-
cijáhenstvím, jako novým správním institu-
cím nad farnostmi. Tato listina udává mimo 
jiné i jeden lán nacházející se na Telmako-
ve, psáno „Na telmacoue“.

Úryvek z knihy „Tlumačov“ 
vydané v roce 2008, autor p. Josef Klose

Prezident ČSR 
PhDr. T. G. Masaryk - 1921 

 
Dne 19. září 1921 jel pan prezident vla-

kem z Přerova do Břeclavi. V Tlumačově 
na nádraží vlak nezastavil, pouze zpomalil. 
Stál u okna a kýval přítomným na pozdrav.

Na nádraží jej vítaly davy obyvatel, 
všechny spolky a zástupci obce v čele se 
starostou Františkem Prorokem. Někteří 
byli v hanáckém kroji. Hudba hrála státní 
hymnu, všude vlály prapory.

Odkaz:
- Pamětihodné události městečka Tlumačova 1801 – 1921 
str. 177
- Dr. Ignác Horníček „Tlumačov Popis dějepisný, místopis-
ný a statistický“ II. díl 1925 str. 518
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Dr. Cyril Stojan arcibiskup 
olomoucký - 1922

Dne 7. května jel Tlumačovem v kočá-
ře k oslavě stoletého trvání obce Karolín.

V horní ulici ozdobili někteří občané své 
domy prapory. Krátce se stavil v kostele, 
kde byl uvítán farářem.

Odkaz:
- Pamětní kniha městečka Tlumačova 1922 - 1945 str. 16
- Farní úřad Tlumačov, kronika 1904 - 1944 str. 49

Prezident ČSR  
PhDr. T. G. Masaryk - 1928

Během své návštěvy Moravy se prezi-
dent zastavil při cestě ze Zlína do Kro-
měříže v Tlumačově. Bylo to 24. června 
1928. Všude byl srdečně vítán obyvatel-
stvem. Byly postaveny dvě slavobrány. Prv-
ní u Zemského hřebčince podle návrhu p. 
Bábora, úředníka hřebčince, kde členové 
Sokola vytvořili na bráně skupiny cvičen-
ců. Druhou při přechodu z nám. Komen-
ského ke mlýnu mezi domy č. 31 a č. 256. 
U této brány stáli členové DTJ.

U první brány byla připravena pamětní 
kniha pro zápis od pana prezidenta.

Organizace uvítání ale zklamala. Pan 
prezident se zastavil až na křižovatce na 
Kvasice, kde stálo obecní zastupitelstvo 
a legionáři. Jménem obce jej přivítal Mar-
tin Kulenda, za legionáře František Zaple-
tal. Po projevech pokračoval pan prezident 
v cestě do Kroměříže.

Odkaz:
- Pamětní kniha městečka Tlumačova str. 65

Prezident ČSR 
PhDr. T. G. Masaryk - 1928

Do pamětní knihy Zemského hřebčince 
Tlumačov se jako první podepsal prezident 
T. G. Masaryk při své návštěvě v hřebčinci 
dne 24. 7. 1928. O této návštěvě není žád-
ný písemný záznam. Je zajímavé, že datum 
je přesně o měsíc později od jeho návště-
vy Tlumačova (24. 6. 1928).

Odkaz:
- Pamětní kniha ZH Tlumačov

Tomáš Baťa - 1929

Několikrát navštívil Zemský hřebčinec 
v Tlumačově. V pamětní knize hřebčince je 
podpis Tomáše Bati ze dne 24. 4. 1929.

Odkaz:
- Pamětní kniha ZH Tlumačov

Ministr národní obrany 
ČSR Bohumír Bradáč - 1933

Jako říšský starosta Selské jízdy se zú-
častnil předání kopie praporu Skopalíko-
va hanáckého sboru Selských jízd v Záh-
linicích 29. 6. 1933. Po obědě v Záhlini-
cích odjel ministr Bradáč do Tlumačova, 
kde se ve 14 hodin zúčastnil klusáckých 
závodů na závodišti Bahňák. Při závo-
dech koncertovala vojenská hudba 3. plu-
ku z Kroměříže.

Odkaz:
- Kronika obce Záhlinice I. 1919 - 1938 str. 76
- www.rosmus.cz/dokumenty B. Bradáč
- Tlumačovské novinky 3/2018

Zemský náčelník Selských 
jízd Jindřich Zatloukal - 1933

Jako zemský náčelník Selských jízd Mo-
ravy a Slezska se zúčastnil předání kopie 
praporu Skopalíkova hanáckého sboru Sel-
ských jízd v Záhlinicích 29. 6. 1933 společ-
ně s ministrem Bohumírem Bradáčem. Po 
obědě společně odjeli do Tlumačova, kde 
se ve 14 hodin zúčastnili klusáckých závo-
dů na závodišti Bahňák.

Odkaz:
- Kronika obce Záhlinice I. 1919 - 1938 str. 76

Prezident ČSR 
PhDr. Edvard Beneš - 1936

Dne 18. července 1936 během své ná-
vštěvy ve Zlínském okrese zavítal pan pre-
zident s chotí do Tlumačova. Hosté vystou-
pili z auta na křižovatce na Kvasice před 
domem obchodníka Josefa Gottvalda č. 23 
(dnes PSÍ Hubík). Byli přivítáni za Zlín-
ský okres vládním radou Dr. Januštíkem 
a za obec starostou panem Martinem Sko-
pal - Procházkou. Školní děti předaly kytice 
květů. Účast obyvatel byla převeliká. Pří-
tomni byli zástupci všech místních úřadů 
a spolků. Pan starosta daroval panu prezi-
dentovi knihy „Dějiny městečka Tlumačo-
va“ od Petra Tesaře a Dr. Ignáce Horníčka. 
Dva svazky nechal starosta od pana pre-
zidenta podepsat. Pero, kterým pan prezi-
dent knihy podepsal bylo uloženo v obec-
ní kanceláři.

Odkaz:
- Pamětní kniha městečka Tlumačova str. 116

Jan Antonín Baťa - 1936

Dne 20. 9. 1936 navštívil jezdecký den 
Zemského hřebčince Tlumačov na dosti-
hové dráze Bahňák.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačov

Tomáš Baťa junior - 1936

Mladý Tomáš Baťa se zúčastnil jezdec-
kých závodů v Tlumačově na Bahňáku 
(Jezdecký den) 20. 9. 1936 nejen jako di-
vák, ale i aktivní závodník.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačova

Jan Antonín Baťa - 1938

Dne 26. března 1938 navštívil Tlumačov 
továrník J. A. Baťa. Na křižovatce na Kva-
sice zastavil auto u domu č. 23 obchodníka 
Josefa Gottvalda (nyní PSÍ Hubík). Mno-
ho obyvatel se shromáždilo kolem auta. 
Byl uvítán starostou obce Martinem Sko-
pal - Procházkou.

Odkaz:
- Pamětní kniha městečka Tlumačova 1922 - 1945 str. 130

Ministr vnitra ČR Jan Ruml - 1992

V roce 1992 navštívil Chovatelský den 
v Tlumačově.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačov

Hejtman Zlínského kraje 
Libor Lukáš - 2006

Dne 2. září 2006 se zúčastnil hejtman 
Libor Lukáš slavnostního otevření zrekon-
struované budovy č. 170 – Kulturního a in-
formačního střediska (KIS) v Tlumačově.

Odkaz:
- Tlumačovské novinky 9/2006

Ministr zemědělství ČR 
Ing. Jakub Šebesta - 2010

Dne 27. června 2010 ministr navštívil 
Výstavu koní chovatelů Moravy a Slezska.

Odkaz:
- Tlumačovské novinky 9/2010

Kardinál Jean Verdier 
arcibiskup pařížský 1935

Jako papežský legát se zúčastnil sjezdu 
Čsl. Katolíků v Praze. Při své cestě vlakem 
5. července na Velehrad jel přes Tlumačov. 
Nádraží bylo vyzdobeno státními i papežský-
mi vlajkami a věnci.

Peron byl zaplněn obecenstvem a 70 dru-
žičkami. Vlak zpomalil a kardinál kynul na 
pozdrav.

Odkaz:
- Farní úřad Tlumačov kronika 1904-1944 str.
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Hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek - 2019

Na podzim roku 2019 navštívil soukro-
mou pekárnu manželů Císařových v Tlu-
mačově – Skály. Pekárna se nachází v ob-
jektu bývalé líhně bažantích vajec.

Odkaz:
- Tlumačovské novinky 6/2020

Ministr zemědělství ČR 
Ing. Petr Bendl - 2012

Při své návštěvě Zlínského kraje se dne 
6. dubna 2012 zastavil v Zemském hřeb-
činci Tlumačov.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačova

Hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák 
- 2010, 2013, 2014, 2015

Ve dnech 26. - 27. června 2010 navštívil 
Výstavu koní chovatelů Moravy a Slezska.

Dne 8. července 2013 navštívil Výstavu 
koní chovatelů Moravy a Slezska.

Ve dnech 28. - 29. června 2014 se zúčast-
nil Chovatelského dne.

Dne 9. srpna 2015 se zúčastnil oslavy 
90 let Zemského hřebčince v Tlumačově. 
Oslava byla součástí Chovatelského dne.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačov
- Tlumačovské novinky 9/2010

Ministr zemědělství ČR 
Ing. Marian Jurečka - 2016

Dne 2. července 2016 navštívil Chova-
telský den Zemského hřebčince Tlumačov.

Dne 28. listopadu 2016 navštívil Zem-
ský hřebčinec v Tlumačově.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačov

Hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek - 2016, 2017, 2018, 2019

Dne 2. července 2016 navštívil Chova-
telský den Zemského hřebčince.

Dne 1. července 2017 navštívil Chova-
telský den Zemského hřebčince.

Dne 30. června 2018 navštívil Chovatel-
ský den Zemského hřebčince.

Dne 29. června 2019 navštívil Chovatel-
ský den Zemského hřebčince.

Odkaz:
- Kronika ZH Tlumačova
- Tlumačovské novinky 9/2018

Arcivévoda Paul Georg 
Habsbursko – Lotrinský, 
(vnuk císaře Karla I.) - 2019

V podvečer 19. listopadu 2019 navštívil 
vnuk císaře Karla I. kříž v Tlumačově (ved-
le mlýna) zasvěcený císaři a českému králi 
Karlovi I. Arcivévoda přijel z Olomouce, 
kde se zúčastnil uctění památky dalšího ze 
svých předků rakouského arcivévody a kar-
dinála Rudolfa Jana Habsbursko – Lotrin-
ského. Uplynulo 200 let od doby, kdy byl 
ustanoven olomouckým arcibiskupem.

I když se arcivévoda dostal do Tlumačo-
va až kolem půl sedmé večer, zamířil pří-
mo ke kříži, kde položil kytici květů a uctil 
památku svého dědečka císaře Karla I. Pi-
eta probíhala za přítomnosti místostaros-
ty obce Mgr. Rajmunda Huráně, který ar-
civévodu přivítal.

Čestnou stráž u kříže drželi členové Sbo-
ru uniformovaných ostrostřelců a mužů 
z arcibiskupské knížecí gardy v dobových 
uniformách. Pietní akt byl zakončen čest-
nou salvou.

U kříže se shromáždilo několik občanů 
a vzácných hostů, kteří se podíleli na ob-
nově kříže.

Odkaz:
- Tlumačovské novinky 12/2019
- Mladá fronta Dnes 21. 11. 2019

Májka má formu celého stromu, zbavené-
ho – s výjimkou horní části – větví a kůry. 
Horní část se zdobí stužkami z látek nebo 
krepového papíru a zavěšuje se na ni zdo-
bený věnec. Májka je oslavována jako sym-
bol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako 
strážce obce.

Loni, po nevídané době pandemie Covi-
du, jsme v Tlumačově májku neměli, ale le-
tos jsme už nechtěli dopustit, aby nebyla. 
I když nebudou u máje velké oslavy, zvyk se 
musí dodržet. V pátek 30. dubna na náměs-
tíčku u hasičárny „vyrostla“ díky chlapům 
z obecní údržby krásná a bohatá májka. Na-
vázat mašle jim přišly děti ze třetí třídy zá-
kladní školy.

Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího 
hlídání, a to do východu slunce nebo také 
do prvního kohoutího zakokrhání. Hlídá se 
před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji 
snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Po-
kud se jim to podaří, je to pro vesnici velká 
ostuda. Během této doby je povoleno máj 
podříznout a sebrat věnec, který si následně 
ti, kteří májku podřízli, vystaví na své májce.

Poslední květnová sobota bývá již tradičně 
dnem kácení máje. Letos to ovšem vypadalo, 
že se díky epidemiologickému opatření akce 
konat nebude. Nakonec se situace přece jen 
zlepšila, tlumačovští občané se sešli a májku 
pokáceli. Kácení proběhlo trochu jinak, než 
jsme byli zvyklí, ale byli jsme rádi, že jsme 
se po tak dlouhé době mohli sejít, popovídat 
si, dát si klobásku na grilu a točené pivo. Pro 
děti byl připraven skákací hrad. Tak snad už 
bude všechno jen lepší a lepší.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Dodržujeme 
tradice

Kácení májky.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. Tlumačovská májka.   Foto: KIS Tlumačov. 

Na začátku měsíce března jsme vás pro-
střednictvím webu obce a hlášení v míst-
ním rozhlase, později i v Tlumačovských 
novinkách, vyzvali k vytvoření velikonoční-
ho stromu.

Už druhým rokem jsme nemohli uskuteč-
nit jarní putování „Po stopách velikonoční-
ho zajíčka“, při kterém bylo jedno zastavení 
právě u tohoto stromu. Letošní svátky jara 
jsme se ale rozhodli, navzdory pandemii Co-
vid 19, prožít vesele.

A to se podařilo. Na krásně ozdobený 
strom se přišel podívat i velikonoční zajíček. 
Obdivoval zavěšená vajíčka mnoha velikostí, 
která byla ručně malovaná, polepená obráz-
ky, no prostě zdobená různými technikami. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těší-
me se na další setkání s vámi.

Za pořadatele akce Kulturní a informační 
středisko Tlumačov a DDM Sluníčko, 

středisko Tlumačov, Renáta Nelešovská

Rozkvetl nám velikonoční strom

Veselé Velikonoce.       Foto: DDM Sluníčko. 
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14. října minulého roku se plošně uzavřely 
všechny školy v naší republice z důvodu pan-
demie Covid 19. 

Školní rok 2020/21 pomalu končí a žáci 
se teprve teď vrátili do školních lavic. Nejpr-
ve I. stupeň, poté II. stupeň s rotační výukou 
a od 17. května docházejí denně do budovy ško-
ly všichni žáci. Ředitel Základní školy Tluma-
čov, Mgr. Robert Podlas nám k stávající situa-
ci ve škole poskytl rozhovor.

Jaký byl návrat dětí do školy po dlouhé di-
stanční výuce? 

Návrat žáků k prezenční výuce měl řadu 
významných aspektů jak pro žáky, tak pro je-
jich učitele. Ve škole nastalo adaptační obdo-
bí, pro které jsme nastavili pravidla a postu-
py týkající se dodržování hygienických opat-
ření, třídnických hodin, venkovních aktivit, 
přístupu k žákům, postupného návratu ke 
standardnímu pracovnímu režimu a dal.. Do-
hodli jsme si společnou strategii, týkající se 
hodnocení a přístupu k žákům, zejména pak 
k těm, kteří nebyli aktivní a jen velmi málo 
se zapojovali do distanční výuky. Nicméně 
prioritou pro nás bylo obnovení vztahových 
vazeb a sociálně pracovních návyků našich 
žáků. Jako perličku bych uvedl, že v dotazo-
vaném školním roce jsme pracovali se dva-
nácti variantami rozvrhů a rozpisů výuky.

V jaké náladě se děti vrátily? Jsou mezi nimi 
velké rozdíly na úrovni vzdělání? A jak jsou na 
tom s chováním?

Drtivá většina našich žáků se vrátila do 
školy naprosto „v pohodě“. Těšili se na ka-
marády, na své učitele a často i na samotnou 
školní práci. Samozřejmě úplně jinak na tom 
byla skupina „distančně pasivních“. Těm se 
do školy nechtělo a návrat k běžnému denní-
mu pracovnímu režimu byl pro ně až trauma-
tizující. Významnou roli sehrála skutečnost, 
jak se v rodinách podařila nastavit pravidla 
pro online vzdělávání a samostudium. Tam, 
kde pravidla fungovala a všichni je dodržo-
vali, nevznikal téměř žádný vzdělávací hen-
dikep. Naopak v neřízeném domácím režimu 
vznikaly významné nedostatky a nezanedba-
telné výukové skluzy.

Chování žáků pozitivně ovlivnila doba „od-
loučení“, takže jsme nemuseli řešit význam-
nější výchovné problémy. Spolužáci si „uží-
vali“ společných okamžiků spolu a víceméně 
neměli na vytváření potíží ani chuť ani čas. 
Největším problémem zůstala ztráta pracov-
ních návyků menší skupiny žáků. 

Na co jste se zaměřili v těch prvních dnech? 
V prvních dnech restartu společné prá-

ce jsme se zaměřili na upevnění hygienic-
kých návyků a postupů (umývání rukou, in-
dividualizace při stravování, dodržování bez-
pečných vzdáleností a respekt k nařízeným 
opatřením). Dále pak na opakování a upev-
ňování vědomostí a dovedností poznamena-
ných distanční formou vzdělávání. 

Téměř celý školní rok probíhala výuka 

Drtivá většina našich žáků se vrátila do školy naprosto v pohodě
distančně. Promítlo se to ve vztazích uči-
tel - žák? 

Chtě nechtě si musíme přiznat, že vztahy, 
na které se ptáte, byly izolací žáků a jejich 
učitelů dotčeny. Ze vztahů se ztratil moment 
otevřenosti a bezprostřednosti. Distanční vý-
uka neumí pozitivní gesta, emoční povzbuze-
ní, projevy pochopení a tolerance. Spíše se 
zvýrazňují právě nechtěné emoce, kterým 
nahrává právě ten velký odstup mezi žákem 
a učitelem. Jsou to emoce arogantnosti, ztrá-
ty respektu a tolerance. Ale pojďme raději 
dál. To už máme za sebou a nyní se všichni 
těšíme na příval těch pozitivních emocí, kte-
ré souvisí s návratem do školy.

Distanční výuka byla tento školní rok povin-
ná. Podle dat České školní inspekce se do ní 
nezapojilo na 10 tisíc dětí. Kolik dětí se u vás 
výuky nezúčastnilo?

V naší škole se do distanční výuky zapojili 

se hry, jsme aktivními i pasivními uživateli 
sociálních sítí. To všechno si žádá hw vyba-
vení, na kterých se dnes nešetří.

A škola je na tom jak, co se týče technic-
kého vybavení pro online výuku? Byly nějaké 
dotace? Využili jste je?

Škola pravidelně využívá projektových pří-
ležitostí k tomu, aby „držela krok“ při stan-
dardním vybavováním svých učitelů a na pod-
poru výuky. V „covidové“ době jsme aktivně 
modernizovali vybavení všem učitelům (za 
250 000Kč), čímž nám vznikla příležitost 
pomoct některým našim žákům, kteří měli 
s vybavením potíže. Určitě není tajemstvím, 
že proces vývoje a rozšiřování nových digi-
tálních technologií pro školu vytváří „černou 
díru“, do které budeme moct i v budoucnu 
„sypat“ nemalé finanční prostředky. O to víc 
pak mrzí, když „vypne elektrika“ a všechny 
i sebemodernější „stroje“ se zastaví.

Vraťme se do dnešních dnů. Děti se musí 
povinně a pravidelně testovat. Jak to zvládají?

Naši žáci zvládají testování jako opravdoví 
profesionálové. Snaží se dodržovat časy pro 
testování, ví si s ním rady, nehledají v něm 
žádnou komplikaci, takže během hodiny 
máme každé pondělí otestováno a pouštíme 
se do běžné výukové práce.

Měli jste pozitivní výsledek?
Z více než tisícovky uskutečněných tes-

tů jsme doposud měli všechny výsledky ne-
gativní.

Jsou podle vás ty testy kvalitní? Uvítali bys-
te raději PCR testy?

Jestli jsou testy kvalitní, nedokážu úplně 
jednoznačně posoudit, ale snad ANO?! Za 
celou dobu, co testujeme, se nám neobjevil 
žádný následný pozitivní nález, který by anti-
genní testy zpochybnil. O PCR testech jsme 
uvažovali do doby, než jsme si udělali kalku-
laci, že by nás testování do konce školního 
roku stálo zhruba půl milionu.

Odmítl některý z rodičů test u vás ve škole?
Ano, zanedbatelný počet rodičů se rozho-

dl své děti netestovat ani školními ani vlast-
ními testy. Žáci zůstali doma na samostudiu. 
Klademe si však otázku, jak to s těmito žáky 
bude, když se bude testovat i na podzim?

Současný nastavený systém požaduje test 
1x týdně a roušky ve třídách. Je něco, co bys-
te na tom po několika týdnech praxe změnil?

Se současným systémem testování 1x týd-
ně v pondělí nemám osobně zásadnější pro-
blém. Systém je opravdu neinvazivní, cel-
kem šetrný, ale nevíme, jak je spolehlivý. Vět-
ší problém mám s dlouhodobým nošením 
roušek a respirátorů. Je pro žáky i pracovní-
ky školy velmi nepříjemné a omezující. Roz-
hodující podíl verbální složky práce učitelů 
je pod velkou zátěží. Týká se to samozřejmě 
i našich žáků. Ale………… pravidla silničního 
provozu také dodržujeme. 

Děkujeme za rozhovor.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Historie školství v Tlumačově sahá do dob 
dávno minulých a naše škola si tak letos při-
pomíná již 110 let od svého založení. Roku 
1911 byla postavena nová měšťanská škola, 
k níž byly přiškoleny obce Kvasice, Kurovi-
ce, Hostišová, Míškovice, Machová, Myslo-
čovice a Záhlinice. 

V šedesátých letech vzdělávala škola až 
444 žáků v 17 třídách a díky nedostatku uče-
ben měl 1. až 3. ročník střídavě jeden feri-
ální (prázdninový) den v týdnu. Výraznější 
úprava školy proběhla k jejímu 50. jubileu. 
Třídy a chodby byly vymalovány za pomoci 
učitelů a rodičů. Tehdejší celoroční rozpo-
čet školy činil asi 65 000 Kč. Třídy mladších 
dětí byly vyučovány v učebnách školních bu-
dov na tehdejším nám. Pionýrů, ostatní tří-
dy v budově bývalé měšťanské školy. Zají-
mavé skutečnosti se dají dohledat v kroni-
ce školy – žáci obhospodařovali pozemek 
o rozloze 1,25 ha, pomáhali při sklizni bram-
bor a starali se o školní včelín, vítali mongol-
skou delegaci v hřebčinci, účastnili se sparta-
kiády, okresní soutěže ve sběru vajec (1641 
ks), lékovek (4290 ks), léčivých bylin a od-
padních surovin. Škola nejen kvalitně vzdě-
lávala své žáky (podle hodnocení inspekce 
nad průměrem okresu), ale pravidelně pořá-
dala velké množství kroužků pro děti, módní 
přehlídky, přátelské večírky s tombolou, ne-
dělní lyžařské závody a lehkoatletické trojbo-
je. Vzájemnou družbu měla škola se sloven-
skou obcí Bolešov. V některých letech byly 
prodlužovány zimní nebo pololetní prázdni-
ny kvůli chřipkovým epidemiím (např. v r. 
1962 až na 3 týdny). 

Ochotným souputníkem v dějinách ško-
ly bylo vždy Sdružení rodičů a přátel ško-
ly. V 60. letech se těmto dobrovolníkům po-
vedlo vybudovat na Rusavě stanový tábor 

Pestrý život naší školy

pro prázdninové pobyty dětí, později cha-
ta na Chvalčově. V přelomovém roce 1968 
se kronika zmiňuje o výrazném poklesu pro-
spěchu většiny žáků školy a také o vícenásob-
ném hodnocení sníženým stupněm z chová-
ní v souvislosti se situací v celé republice. Ve 
školním roce 1969 - 1970 proběhla rekon-
strukce hlavní budovy školy, hlavním steskem 
této doby byl nedostatečný nábor z řad žáků 
do oboru zemědělství a hornictví. 

V následujících letech fungovala škola 
v podobě šesti roztříštěných pracovišť, pro-
to probíhala intenzivní příprava přístavby 
budovy školy, která byla dokončena r. 1985 
(nová jídelna, učebny, dílny). Od r. 1988 
byla v provozu i sportovní hala při ZŠ a ško-
la se postupně dovybavovala modernějším 
zařízením. První počítač zde pracoval roku 

1990, od r. 1991 byly kroužky převedeny do 
DDM Sluníčko, se kterým škola nadále spo-
lupracuje.

Jako dárek ke 100. výročí otevření školy 
prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Výu-
ka nyní probíhá v moderně vybavených učeb-
nách s interaktivními tabulemi podle školní-
ho vzdělávacího plánu „Škola zdravého ži-
votního stylu“. Zapojujeme se do řady sou-
těží, projektů – Vzdělávání pro konkurence-
schopnost Šablony, Šablony II a Šablony III, 
aktivit Místního akčního plánu Otrokovicko 
a mnoha dalších. Veškeré akce a novinky ško-
ly můžete i nadále sledovat na internetových 
stránkách www.zs.tlumacov.cz. 

RNDr. Martina Zakopalová, 
zástupkyně ředitele

Budova měšťanské školy.                                                                               Foto: archiv V. Viliš. 

Činnost DDM probíhala v tomto roce 
v omezeném režimu. Některé kroužky 
nemohly být otevřeny, některé jely onli-
ne a některé distanční výukou. Byli jsme 
rádi, že alespoň nějakou formou můžeme 
být s vámi v kontaktu. Točili jsme videa, 
předávali materiály ke tvoření a chystali 
pro vás úkoly s tajenkami a dobrodruž-
stvím venku. 

Není však nad osobní kontakt, pro-
to jsme velmi rádi, že se situace v ČR 
a také v našem kraji zlepšila natolik, že 
jsme mohli v květnu opět zahájit činnost 
v DDM. Kroužky jsou nyní v plném prou-
du, což nás těší, protože nám bylo po 
všech velmi smutno. Na středisku je opět 
vidět život, slyšet dětský smích a křik. Do-
držujeme veškerá pravidla a snažíme se 
činnost uvést do normálu. Od července se 
zahajuje také táborová činnost. Na někte-
rých táborech jsou stále volná místa, pro-

Jsme rádi, že můžeme být opět s vámi

Kroužky v DDM se začínají pomalu rozjíždět.                                             
Foto: DDM Sluníčko. 

to máte-li zájem se ještě přihlásit, sledujte 
stránky DDM Sluníčko, kde jsou uvede-
ny aktuální počty účastníků, nebo se in-
formujte na kterémkoliv středisku DDM. 

Chceme stále zpestřovat nabídky krouž-
ků a činnosti, proto rádi přivítáme do na-
šich řad nové kolegy externisty, vás, kte-
ří byste chtěli trávit svůj volný čas s dět-
mi a mládeží a předávat jim cenné rady 
a zkušenosti. Máte-li zájem stát se čle-
nem našeho týmu a máte-li nějaké nápa-
dy nebo děláte něco, co byste mohli pře-
dávat a naučit ostatní, velmi rádi vás při-
vítáme. Nabídka kroužků bude zveřejně-
na na konci června a během měsíce srp-
na pak začne online přihlašování přes 
stránky DDM Sluníčko. Přejeme všem 
krásné prázdniny plné sluníčka a těšíme 
se na vás v září. 

Bc. Hana Hlobilová, vedoucí oddělení 
Tlumačov DDM Sluníčko

všichni žáci. Nicméně na výrazně individuál-
ní úrovni. Pokud vás zajímá procento žáků 
pasivních a ke svému vzdělávání nezodpo-
vědných, tak tam bych odhadl opravdu mi-
nimum pohybující se v řádech jednotlivců. 
Přesto se v téměř všech třídách našli takový, 
kteří měli při vzdělávání „na dálku“ rezervy.

Seděli všichni žáci před počítači nebo jste 
využívali během výuky na dálku i tištěné mate-
riály (pracovní listy, úkoly, projekty)? 

Ve škole jsme vytvořili kompaktní, flexi-
bilní systém online i offline výuky, samostu-
dia a plnění zadávaných úkolů. Někteří naši 
žáci si do toho přidali i vlastní aktivity, kte-
ré jsme často používali jako inspiraci i pro 
ostatní spolužáky.

Jsou nyní rodiny lépe technicky vybaveny 
než na začátku pandemie?

Myslím si, že ano. Nezapomeňme, že 
se současně jedná i o trendovou záležitost. 
Všichni máme „chytré“ telefony, ve všech ro-
dinách fungují různá datová připojení, hrají 
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KIS Tlumačov, inzerce KIS Tlumačov

Kulturní a informační středisko Tlumačov 
pořádá v sobotu 18. září 2021 v obecním par-
ku na ulici Sokolská třetí ročník Gulášfestu 
Tlumačov 2021 aneb Soutěž o nejlepší 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 13. srpna 2021 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 vyzvednou v KIS Tlu-
mačov.

Soutěžní úkol a podmínky soutěže: 1) uva-
řit guláš (guláš musí být uvařený v den sou-
těže a na viditelném místě na stánku musí 
být uvedeny všechny suroviny, ze kterých 
je guláš zhotoven, taktéž musí být uvede-
no, kde a kdy bylo maso na guláš pořízeno).
2) Soutěžní tým si zajistí vše potřebné k uva-
ření guláše (sporák, hrnce apod…).

Vaření guláše, vzhledem k podmínkám mís-
ta konání, bude probíhat na plynových (pro-
pan butanová bomba) sporácích nebo kot-
lích 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 18. 9. 2021 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 soutěží-
cí, 2) značené prostory pro soutěžící, 3) 
v případě potřeby zajišťuje dřevo na tope-
ní pro soutěžící (je nutné nahlásit v přihláš-
ce), 4) odpadkové koše, 5) slavnostní vyhod-
nocení, 6) posezení pro veřejnost, 7) jedno-
rázové nádobí pro guláš, 8) ceny pro vítěze

Soutěžící zajistí: 1) uklizení prostor po 

Třetí ročník Gulášfestu v Tlumačově
skončení Gulášfestu, 2) všechny správné hy-
gienické návyky tak, aby byla dodržena ma-
ximální čistota soutěžících i surovin při pří-
pravě guláše, 3) všechna rizika spojená s pří-
pravou guláše nese soutěžící tým, 4) odměr-
ku na degustační porci, 5) každý tým si za-
jišťuje pečivo!

Kritéria hodnocení gulášů: Každý tým je po-
vinen mít připraveno minimálně 130 degus-
tačních porcí (degustační porce je 100 ml + 
jeden kus masa). Cena degustační 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 

2.000 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, kul-
tura a profesionalita přípravy, čistota na 
pracovišti, 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 gu-
lášů zdarma. Bez degustační karty ovšem ne-
lze hlasovat.

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

Dobrou chuť!
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Inzerce

Účastníci setkání 2019.                                                                                    Foto: KIS Tlumačov. 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO TLUMAČOV 

A MIROSLAV MUSIL

si vás dovolují pozvat na

IV. ročník
SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ 

TLUMAČOV 2021
který se uskuteční

v sobotu 24. července 2021 
od 15 hodin 

na náměstí Komenského v Tlumačově

Kalendář akcí 2021
24. 7. Setkání heligonkářů (Tlumačov – 
nám. Komenského, pořadatel KIS Tlu-
mačov)

3. 9. Hry seniorů MJH Tlumačov

4. 9. Cesta za pohádkou (Tlumačov – fot-
balové hřiště a okolí Tlumačova, pořadatel 
KIS Tlumačov).

11. 9. Den otevřených dveří SDH Tlumačov 
(Tlumačov – hasičská zbrojnice, pořadatel 
SDH Tlumačov)

18. 9. Gulášfest Tlumačov – (Tlumačov - 
park, ulice Sokolská, pořadatel KIS Tlu-
mačov).

27. 11. Adventní jarmark s rozsvícením vá-
nočního stromu (náměstíčko v Tlumačově, 
pořadatel KIS Tlumačov)

(aktuální informace o akcích v obci naleznete 
na www.tlumacov.cz)

Kulturní a informační středisko Tlumačov
nabízí celoroční službu:

OBALOVÁNÍ UČEBNIC A KNIH

Obalíme Vám učebnice i knihy jakéhokoliv formátu 
do pevné fólie, na míru a kvalitně. 

Takový obal žákovi vydrží při běžném zacházení celý 
rok. Naše balení je kvalitní a estetické.

Knihy můžete donést v pracovní dny od 8 – 16 hodin 
v tašce, označené jmenovkou a telefonním číslem.

Pokud to provoz dovolí, knihy obalíme na počkání. 
V opačném případě si knihy vyzvednete po domluvě.

Všechny formáty 10 Kč za kus.


