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Slovo starosty

Výstava betlémů.                                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 
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Vážení spoluobčané,
poslední listopadovou sobotu jsme se opět 

sešli na našem náměstíčku, u příležitosti ko-
nání tradičního adventního jarmarku, který 
byl spojen s rozsvícením vánočního stromku 
v Tlumačově. Akce proběhla za hojné účasti 
občanů a jedním z důvodů tohoto přátelské-
ho setkání bylo příjemně a pohodově se nala-
dit na adventní období a následně čas vánoč-
ních svátků. Věřím, že jsme si dobrou a pří-
jemnou náladu, která nám pomůže zvládnout 
hektické období závěru kalendářního roku, 
přenesli i do svých domovů.

V tomto čase je vždy prostor na hodnoce-
ní roku, který pomalu končí, a na předsevze-
tí do roku příštího. Také já bych chtěl zreka-
pitulovat, co se v uplynulém období podaři-
lo uskutečnit. Na začátku roku ještě v době 
vegetačního klidu proběhla na ploše 0,5 ha 
lesního pozemku „Ořech“ těžba dřeva. Dů-
vodem obnovní těžby byla zejména likvidace 
smrku napadeného kůrovcem. Z této plochy 
bylo odtěženo cca 100 m3 dřeva ve složení – 
smrk, jasan, javor klen, jilm a javor jasanolis-
tý. Zhruba 55 m3 listnatého dřeva bylo prodá-
no za účelem dalšího zpracování. Vzhledem 
k velmi nízkým výkupním cenám smrkového 
dřeva byly z 20 m3 pilařského smrku na mo-
bilním katru vyrobeny hranoly, fošny a desky 
pro potřeby oddělení údržby. Ostatní dřevní 
hmota byla zpracována na topení v technic-

kém areálu obce. Na podzim v měsících ří-
jen a listopad byla nejprve po obvodu odtěže-
né plochy provedena výstavba lesnické oplo-
cenky v délce 350 m a následně bylo vysaze-
no celkem 3550 ks nových stromků – 1850 
ks dubu, 800 ks javoru-klenu a 900 ks lip ma-
lolistých. Ve stejném období bylo na doporu-
čení zemědělské komise a z důvodu bezpeč-
nosti provedeno kácení 16 ks rizikových to-
polů pod lesíkem Hék. Zdravá topolová ku-
latina byla v objemu 81,5m3 prodána k dal-
šímu zpracování a ostatní hmota byla podr-
cena v rámci prodeje dřeva. Za pokácené to-
poly byla stanovena náhradní výsadba v po-
čtu 48 ks nových stromků. 

Z investičních akcí letošního roku byla 
provedena stavební úprava místní komuni-
kace Skály I – křižovatky u dvora zemské-
ho hřebčince. Dále byla provedena výměna 
kotlů v nájemních bytech bytového domu č. 
p. 862, instalace workoutové sestavy a 3 ks 
posilovacích strojů u dětského hřiště U Tro-
jice, montáž dřevěného skladu jako technic-
kého zázemí pro sportovní areál v ulici Spor-
tovní, instalace odpočivadla – altánu a další-
ho vybavení z akátového dřeva na křižovatce 
cyklotras 5181 (směr Záhlinice) a 5271 (směr 
Kurovický lom). V oblasti péče o kulturní 
památky byly provedeny udržovací a restau-
rátorské práce na třech sakrálních stavbách 
v majetku obce. Jednalo se o sochu sv. Jana 
Nepomuckého, kříž naproti zemského hřeb-
čince v ulici Dolní a sloup se sousoším Nej-
světější Trojice v ulici U Trojice. Byla prove-

dena výměna starých výbojkových svítidel za 
svítidla s LED technologií, a to v ulici Dolní, 
Masarykova, Mánesova a částečně Kvasická. 
V ulici Družstevní a Skály III (kolem seníku 
zemského hřebčince) proběhla instalace chy-
bějícího veřejného osvětlení. V období od po-
loviny srpna do konce října byla provedena 
oprava chodníku v ulici Machovská (úsek 
Jiráskova – Švermova), Jiráskova (úsek Ma-
chovská – Spojovací) a Družstevní. Poslední 
investicí tohoto roku byla výstavba parkoviš-
tě pro osobní automobily u bytového domu 
č. p. 630 v ulici Jana Žižky.

V příštím roce bychom chtěli pokračovat 
v plnění schváleného programu rozvoje obce 
a v naplňování potřeb našich občanů. Chtě-
li bychom realizovat modernizaci sběrného 
dvora, opravu stávajícího a výstavbu nového 
chodníku v ulici Zábraní, opravu chodníku 
a silnice v ulici Kvasické, výstavbu odstavné-
ho parkoviště u základní školy, opravu fasády 
staré budovy školy, rekonstrukci vnitřní čás-
ti hřbitova. Výše uvedené investice jsou za-
řazeny do rozpočtu obce na rok 2020, který 
byl schválen na jednání prosincového zastu-
pitelstva obce Tlumačov. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pra-
covníkům obecního úřadu, obecnímu zastu-
pitelstvu, členům výborů a komisí za práci 
a aktivitu v roce 2019.

Přeji Vám všem šťastné, veselé, 
pohodové a klidné vánoční svát-
ky. Do nového roku 2020 Vám 
přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, 
osobních a pracovních úspěchů.

Petr Horka, starosta obce
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Kolaři mají u nás zelenou.                                                                            Foto: OÚ Tlumačov. 

Obec Tlumačov v měsíci listopadu dokon-
čila vybudování nového odpočívadla, které 
je umístěno na křižovatce cyklotras č. 5181 
a č. 5271 v lokalitě U Písáku. Mobiliář cyk-
loodpočívadla, které sestává z krytého pří-
střešku, odpadkového koše, stojanu na pět 
kol a stojanu s informační tabulí, byl pořízen 
za 98 074 Kč. Vše je vyrobeno z kvalitního 
ošetřeného akátového dřeva, které je zvýše-
ně odolné vůči povětrnostním vlivům a má 
vysokou životnost.

Jelikož se křižovatka cyklotras nachází na 
okraji obce a žádná z cyklotras středem obce 
neprochází, cykloturisté naši obec prakticky 
míjí. Proto je na instalované informační tabu-
li v prezentaci představena obec Tlumačov 
s několika fotografiemi a přehledným plá-
nem, který dá projíždějícím turistům před-
stavu o zajímavých místech v obci a dobrý 
důvod k jejímu navštívení.

Ing. Jan Rýdel, tajemník Obce Tlumačov

Odpočívadlo pro novou cyklistickou sezónu

S ohledem na kladný ohlas občanů po re-
alizaci workoutové sestavy a fitness cvičeb-
ních strojů na ul. Sportovní v roce 2018, 
byla ze strany zastupitelů do rozpočtu obce 
na rok 2019 schválena částka na vybudová-
ní nové kombinace těchto sportovních prv-
ků v ul. U Trojice.

Umístění tohoto sportoviště bylo záměr-
ně směřováno na volnou plochu veřejného 
prostranství do uvedené lokality, která se na-
chází v blízkosti dětského hřiště vybudované-
ho v roce 2015.

Jedním z důvodů této lokalizace byl zejmé-
na fakt, že starší děti hrající si na dětském 
hřišti mohou do budoucna získat inspiraci 
k vhodným sportovním návykům od dospě-
lých, kteří budou workoutovou sestavu a fit-
ness cvičební stroje využívat v rámci svých 
sportovních aktivit.

Celá workoutová sestava s označením 
„SQUARE PRO“ včetně dopadové plochy 
byla od zajištění souhlasu se stavbou staveb-
ním úřadem, přes výběr zhotovitele, pod-
pis smlouvy o dílo, realizaci díla až po její 
dokončení a předání, které proběhlo dne 
30. 8. 2019, vybudována za částku ve výši 
198.066,- Kč. Zhotovitelem stavby byla spo-
lečnost WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Os-

Vybudování další venkovní posilovny v Tlumačově
trava, která realizovala již zmiňovanou sesta-
vu na ul. Sportovní.

Na základě objednávky u společností Ko-
vo-art Poděbrady s.r.o. pak byly dne 10. 10. 
2019 v okolí workoutové sestavy rozmístěny 
a instalovány 3 kusy fitness cvičebních stro-
jů v celkové hodnotě 89.419,- Kč. Obě tyto 
posilovací sestavy jsou určeny pro osoby ve 

věku od 14 let výše. Pevně doufám, že nová 
sestava cvičebních prvků v ul. U Trojice bude 
hojně navštěvována a využívána pravidel-
ně sportujícími osobami a současně přiláká 
další občany a rozvine v nich zájem o sport 
a tím i zdravý životní styl.                                 

Michal Veselský, 
vedoucí odd. výstavby a majetku

Venkovní posilovna v ul. U Trojice.                                                                   Foto: OÚ Tlumačov. 

Nová legislativa v oblasti odpadového hos-
podářství ukládá obcím povinnost od 1. 1. 
2020 zajištění odděleného sběru použitých 
jedlých olejů a tuků. Obec Tlumačov zajiš-
ťuje sběr těchto použitých potravinářských 
olejů ve svém sběrném dvoře v technickém 
areálu obce na Zábraní, kde mohou občané 
tento odpad odevzdávat. 

Jak správně postupovat při likvidaci potra-
vinářských olejů? Nejlépe je vychladlý olej vy-

Sběr použitých jedlých olejů a tuků
lít z pánve nebo fritovacího hrnce do vhod-
né nádoby, např. do PET láhve nebo kanyst-
ru. Po naplnění nádobu uzavřít a odnést do 
sběrného dvora. Ve sběrném dvoře jsou pro 
tyto nádoby s použitým jedlým olejem vyčle-
něny zvláštní kontejnery, které jsou vyváže-
ny a olej dále zpracováván. Nikdy neházejte 
plastové nádoby naplněné olejem do žlutých 
kontejnerů na třídění plastů. Znehodnotíte 
tím vytříděné plasty ve žlutém kontejneru.

Oddělený sběr potravinářských olejů 
a tuků je důležitý zejména z hlediska ochra-
ny kanalizační sítě, neboť tuk v potrubí tuh-
ne a postupně ho zanáší, což způsobuje jeho 
nižší průtočnost a v krajním případě může 
způsobit i ucpání, zvláště domovních odpa-
dů. V neposlední řadě sběr tuků pomůže také 
životnímu prostředí, kdy je jeho sběrem zajiš-
těna možnost dalšího využití tohoto odpadu. 

Ing. Jan Rýdel, tajemník Obce Tlumačov

V polovině května letošního roku bylo 
v souladu se schváleným rozpočtem obce 
Tlumačov na rok 2019 započato s realizací 
stavebních prací na úpravě místní komunika-
ce v ul. Skály, a to konkrétně v prostoru kři-
žovatky před Skaleckým dvorem.

Jednalo se o vyřešení dlouhodobě neúnos-
ného stavu z pohledu častých defektů na po-
vrchu vozovky, které zejména ovlivňovaly 
chybějící konstrukční vrstvy, a bezpečnosti 
dopravy v místě křížení 3 místních a 2 úče-
lových komunikací, jež zde probíhala někdy 
až chaoticky kolem zeleného ostrůvku na-
cházejícího se uprostřed.

Provoz a přehled na křižovatce ohrožoval 
mimo jiné vzrostlý, ale uvnitř kmene ztrouch-
nivělý strom, a již řadu let nevyužívané a po-
lorozbořené kamenné nástupiště pro koně.

Bylo proto žádoucí křižovatku uvést po sta-
vebně konstrukční, technické a bezpečnost-
ní stránce do stavu, který by zajišťoval pro 
veškerou dopravu komfortní a bezpečný pro-
voz dle stanovených pravidel.

Akci s názvem „Stavební úpravy místní ko-
munikace Skály I., Tlumačov“, která obsa-
hovala provedení všech konstrukčních vrs-
tev vozovky v ploše 1.120 m2, byla po sta-

Křižovatka před Skaleckým dvorem
vební stránce realizována společností PORR 
a.s. Praha, závod Morava, se sídlem Tluma-
čov – Skály za cenu 3.423.161,- Kč s tím, že 
další náklady na stavbu, jako je zpracování 
projektové dokumentace, administrace veřej-
né zakázky a správní poplatky, činily částku 
ve výši 103.576,- Kč.

Na závěr stavby byla Odborem doprav-
ně – správním, oddělením silničního hospo-

dářství Městského úřadu v Otrokovicích pí-
semně svolána závěrečná kontrolní prohlíd-
ka, jejímž výsledkem bylo dne 2. 10. 2019 
vydání kolaudačního souhlasu. Tímto dnem 
bylo všem účastníkům silničního provozu ofi-
ciálně povoleno kvalitní a bezpečné užívání 
nově upravené křižovatky.

Michal Veselský, 
vedoucí odd. výstavby a majetku

Od srpna do října letošního roku byly na 
základě objednávky provedeny restaurátor-
kou paní Pavlou Hradilovou ze Zlína udržo-
vací a restaurátorské práce na třech nemo-
vitých kulturních památkách ve vlastnictví 
obce Tlumačov. Jednalo se o sochu sv. Jana 
Nepomuckého, dále kříž naproti zemského 
hřebčince v ulici Dolní a sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice v ulici U Trojice.

Tyto památky byly z prostředků obce a za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR, 
kterou zprostředkovala obec s rozšířenou pů-
sobností Odbor školství a kultury Městské-
ho úřadu Otrokovice, postupně restaurová-
ny panem Mgr. A. Josefem Petrem již v le-
tech 2009 až 2011.

Ačkoliv se zdá období od posledního re-
staurátorského zásahu velmi krátké, zhru-
ba 10 let, byl při obhlídce uvedených pamá-
tek, zejména pak u sloupu se sousoším Nej-
světější Trojice, zjištěn větší rozsah poškoze-
ní povětrnostními vlivy, než se předpokláda-
lo, a proto bylo nutné některé části opětně 
opravit a doplnit.

Celkové náklady za provedené práce na 
všech výše uvedených nemovitých kulturních 
památkách činily částku ve výši 50 000,- Kč.

Na doporučení paní restaurátorky by ná-
sledné udržovací práce měly proběhnout nej-
později za 5 let, tj. v roce 2024. Mimo tuto 
běžnou údržbu chce obec v následujících le-
tech pokračovat v obnově a údržbě dalších 
sakrálních staveb, které se nacházejí na kata-
stru obce a jsou v jejím majetku. Jedná se ze-
jména o kříže na ul. Mánesova, ul. Machov-

Údržba kulturních památek v obci
ská a v lokalitě „Slivotín“, dále o pietu a pa-
mátník osvobození půdy u kostela.

Michal Veselský, 
vedoucí odd. výstavby a majetku

Nejsvětější Trojice po rekonstrukci.     Foto: OÚ Tlumačov. 

Novým členem Zastupitelstva obce Tluma-
čov se stal dnem 1. 10. 2019 pan Mgr. Aleš 
Kouřil, který nahradil paní Alenu Hozovou 
z důvodu její rezignace na mandát člena za-
stupitelstva. Pan Mgr. Aleš Kouřil není v za-
stupitelstvu úplným nováčkem. Byl členem 
zastupitelstva v minulém i předminulém vo-
lebním období. Po splnění slibu zastupitele 
na řádném zasedání ZO dne 31. 10. 2019 byl 
zvolen do funkce předsedy Kontrolního vý-
boru, ve kterém pracoval doposud jako jeho 
člen, a rovněž byl zvolen jako zástupce zřizo-
vatele do Školské rady ZŠ Tlumačov.

Paní Alena Hozová pracovala v zastupitel-
stvu obce od roku 2010. V současném voleb-
ním období vykonávala funkci předsedkyně 
Kontrolního výbor a bude nadále pracovat 
jako jeho členka. 

Ing. Jan Rýdel, tajemník Obce Tlumačov

Změna 
v zastupitelstvu

P.F. 2020
Čtenářům Tlumačovských novinek a všem 

tlumačovským občanům přeji klidné prožití 
vánočních svátků a v rodinném kruhu u vá-
nočního stromečku tolik očekávané společ-
né chvíle porozumění, klidu, pohody, štěstí, 
lásky a radosti.

Do nového roku 2020 mi dovolte, vážení ob-
čané Tlumačova, popřát Vám všem především 
pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy, co 
nejméně stresových situací a maximum dnů, 
kdy budete ve svém osobním životě spokojení 
a šťastní. A hlavně, ať se Vám splní všechna 
Vaše novoroční předsevzetí a přání!

 Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 4. 9. 2019 
projednalo:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 18. 9. 2019                 
projednala:

Rada  obce  T lumačov  na                
svém 5. mimořádném jednání 
dne 2. 10. 2019 projednala:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 20. 11. 2019                 
projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov na 
svém jednání dne 30. 10. 2019 
projednalo:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 16. 10. 2019                 
projednala:

schválilo rozpočtové opatření č.3/2019 
rozpočtu obce – snížení příjmů a výdajů 
o 57.000 Kč s tím, že celkové příjmy a vý-
daje po tomto opatření činí 60,876.100 Kč

schválilo směnu a prodej pozemků p. 
č. 2453/25 a 2453/26 ostatní plocha o vý-
měře 16 m2 za podmínek stanovených v zá-
měru, viz. usnesení č. Z7/05/06/19 ze dne 
26. 6. 2019

schválilo dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku č. 1819 2424/2019 
ze dne 27. 8. 2019 prodej pozemku p. č. 
2453/27 ostatní plocha o celkové výměře 45 
m2 za uvedenou kupní cenu a dále dle pod-
mínek stanovených v záměru, viz. usnesení 
Z9/05/06/19 ze dne 26. 6. 2019

neschválilo záměr prodeje podílu ¼ 
z pozemku p. č. 2973 orná půda 

schválilo smlouvu o zřízení VB na 
zřízení a provozování plynárenského zaří-
zení stavby „Přeložka STL plynovodní pří-
pojky pro objekt na nám. Komenského, č. 
p. 170 v Tlumačově“ se spol. Gas Net, s.r.o. 
Ústí n. Labem

schválilo smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení VB na zřízení a provozování za-
řízení distribuční soustavy „Tlumačov, nová 
TS, kabel NN“ na pozemku p. č. 1182/7 se 
spol. E.ON Distribuce a.s., České Budějovice

schválilo smlouvu o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene na zříze-
ní a provozování zařízení distribuční sousta-
vy „Tlumačov – přípojka NN“ na pozemku 
p. č. 2455/1 se spol. E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice

schválilo rozpočtové opatření č. 
4/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 v před-
loženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů 
o 154.000 Kč, s tím, že celkové příjmy a vý-
daje obce pro rok 2019 po tomto opatření 
činí 61.030.100 Kč

schválilo Mgr. A. Kouřila jako předse-
du Kontrolního výboru obce a paní A. Ho-
zovou jako členku KV s účinností od 30. 
10. 2019

schválilo do školské rady ZŠ Tluma-
čov, p. o., jako zástupce zřizovatele Mgr. A. 
Kouřila a paní E. Karlíkovou

schválilo pořízení změny č. 2 ÚP Tlu-
mačov dle přílohy a žádosti pana R. Faltu-
se a stanovilo podmínky budoucího využi-

schválila přílohu č. 4 k Nájemní smlou-
vě č. 221/2008 ze dne 17. 4. 2008 na pro-
nájem zemědělských pozemků ve vlastnic-
tví obce se spol. LUKROM plus s.r.o., Lípa

revokovala usnesení č. R15/09/07/19 
ze dne 17. 7. 2019 v plném rozsahu a dopo-
ručila ZO Tlumačov schválit rozsah zadání 
pro vypracování projektové dokumentace na 
akci „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově“ 
na stávajícím půdorysu hřbitova

schválila zadávací dokumentaci, se-
znam oslovených uchazečů a způsob uveřej-
nění veřejné zakázky malého rozsahu „Re-
konstrukce sběrného dvora Tlumačov – sta-
vební část“ a „Modernizace sběrného dvo-
ra –dodávky“

schválila příkazníka, spol. PORADEN-
STVÍ P+P s.r.o., Dřevohostice, pro zastupo-
vání příkazce – obec Tlumačov – k admi-
nistraci zadávacího řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavbu „Modernizace sběrného 
dvora, Tlumačov“

schválila zadávací dokumentaci, se-
znam oslovených uchazečů a způsob uve-
řejnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Parkovací stání u BD č. p. 630 na ul. 
Jana Žižky“

schválila výpůjčku části pozemku 
ostatní plocha o výměře cca 25 m2 za pod-
mínek stanovených v záměru, viz. usnesení 
č. R16/10/08/19 ze dne 21. 8. 2019

schválila výpůjčku části pozemků p. č. 
2608/2 - Ostatní plocha a p. č. 2608/3 – orná 
půda, o celkové výměře cca 23 m2 za podmí-
nek stanovených v záměru, viz. usnesení č. 
R5/10/08/19 ze dne 21. 8. 2019 

schválila cenu kurzu jógy pro děti v ter-
mínu od 1. 10. do 31. 12. ve výši 300,- Kč/
osoba a v termínu od 1. 1. do 31. 5. ve výši 
500 Kč/ osoba a zároveň schválila cenu kur-
zu jógy pro dospělé v termínu od 1. 10. do 31. 
12. ve výši 450,- Kč / osoba a v termínu od 1. 
1. do 31. 5. ve výši 750,- Kč/ osoba

schválila prodejní cenu papírové taš-
ky s potiskem za 1 ks / 60,- Kč

vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Parkovací stání u BD 
630, ul. Jana Žižky Tlumačov“ a schválila 
pořadí cenových nabídek a zároveň schváli-
la výběr nejvhodnější nabídky spol. PORR 
a.s. Praha z důvodu splnění podmínek zadá-
vacího řízení a podání nejvýhodnější nabíd-
ky ve výšin 670.400,55 Kč bez DPH

schválila prodej vytěženého topolového 
dřeva spol. LESTOP s., Břeclav za cenu 300,- 
Kč / m3 včetně DPH dle předložené nabídky

schválila předložený Pořadník č. 
25/2019 na obsazení obecních bytů dle Zá-
sad hospodaření s bytovým fondem v majet-
ku obce schválených dne 26. 10. 2016

schválila aktualizaci Provozního řádu 
Klubu obce na Zábraní v předloženém znění

schválila zapojení provozní dotace ZŠ 
Tlumačov, p. o. v období září až prosinec 

schválila rozpočet zřízených příspěv-
kových organizací ZŠ Tlumačov a MŠ Tlu-
mačov na rok 2020

projednala plán investičních akcí na 
rok 2020 v předloženém znění, doporučila 
ZO obce schválit tento plán v předloženém 
znění a zapracovat tento plán do rozpočtu 
obce na rok 2020

doporučila ZO schválit rozpočet obce 
Tlumačov na rok 2020 jako schodkový: 
Příjmy obce 47 244 300 Kč
Běžné výdaje 44 089 300 Kč
Kapitálové výdaje 21 667 000 Kč

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve 
výši 18 512 000 Kč

schválila Plán inventur pro rok 2019 
a schválila Příkaz k provedení inventariza-
ce majetku ZŠ a MŠ Tlumačov, p. o. ke dni 
31. 12. 2019

schválila vyřazení nefunkčního a ne-
potřebného majetku z evidence obce Tluma-
čov a z evidence ZŠ, p. o., ke dni 31. 12. 2019

schválila změnu trvání pracovního 
poměru na oddělení ŽP a údržby obce na 
dobu neurčitou

schválila bezplatný pronájem Klubu 
obce na Zábraní Mysliveckému sdružení 
HÉK na akci Hlavní hon na den 7. 12. 2019

schválila s účinností od 1. 12 .2019 
cenu za individuální pronájem interiérové-
ho hřiště 100 Kč/hod + DPH a 20 Kč za 
každou osobu

schválila v souladu s Vnitřním plato-
vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení obce Tlumačov, řediteli ZŠ 
a ředitelce MŠ Tlumačov mimořádnou fi-
nanční odměnu

2019 do výše 100.000,- Kč na krytí nákladů 
spojených s realizací projektu „Šablony II.“

schválila povolení výjimky z nejvyšší-
ho počtu žáků ZŠ Tlumačov p. o., ve 3. tří-
dě, a to z počtu žáků 30 na počet 31 žáků ve 
třídě pro školní rok 2019/20

schválila podání písemné výpovědi 
z nájemní smlouvy se spol. Plemenářské služ-
by a.s., Otrokovice na pozemek vhodný pro 
zemědělskou činnost p. č. 3322, který je ur-
čen k provedení úpravy vybraných polních 
cest v KPÚ Tlumačov a schválila podání pí-
semné žádosti na SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj 
o vytýčení a obnovení vybrané polní cesty dle 
plánu společných zařízení schváleného usne-
sením ZO č. Z5/26/06 ze dne 21. 6. 2006

vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Modernizace sběrného 
dvora Tlumačov – stavební část“, schválila 
pořadí cenových nabídek a schválila výběr 
nejvhodnější nabídky spol. SWIETELSKY 
stavební, Valašské Meziříčí z důvodu splnění 
podmínek zadávacího řízení a podání nejvý-
hodnější nabídky s celkovou nabídkovou ce-
nou 1.289.620 Kč bez DPH

vzala na vědomí podané cenové na-
bídky uchazečů na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Modernizace sběrného dvora 
Tlumačov – dodávky“, schválila pořadí ceno-
vých nabídek a schválila výběr nejvhodnější 
nabídky spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín 
z důvodu splnění podmínek zadávacího ří-
zení a podání nejvýhodnější nabídky s celko-
vou nabídkovou cenou 594.400 Kč bez DPH

byla seznámena se žádostí vedoucí org. 
Klubíčko Tlumačov, s.r.o. ze dne 15. 10. 2019 
a souhlasí s provedením instalace nástěnné 
klimatizace do prostor 3. třídy objektu MŠ 
v ulici u Trojice č. p. 336 v souladu s čl. IV. 
Nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 2004

tí ploch s vyloučením těžké průmyslové vý-
roby, chemické výroby a provozů s negativ-
ním vlivem na ŽP 

schválilo doplnění obsahu č. 2 ÚP Tlu-
mačov dle přílohy a žádosti spol. UNIHAL 
s.r.o., Otrokovice a její pořízení zkráceným 
postupem dle § 55a stavebního zákona

schválilo doplnění obsahu změny č. 2. 
ÚP Tlumačov dle přílohy a žádosti pana F. 
Pokladníka a její pořízení zkráceným postu-
pem dle § 55 a stavebního zákona 

schválilo podání žádosti o dotaci pro 
JSDHO Tlumačov z programu „Dotace ob-
cím pro jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů obcí Zl. kraje“ RP 12-20 a pověřuje OÚ 
alokováním částky 90.000 Kč z RO na rok 
2020 na pokrytí výdajů pro realizaci dotace

schválilo dle GP pro rozdělení po-
zemku č. 1817–104/2019 ze dne 2. 9. 2019 
prodej pozemku na p. č. 779/34 – ostatní 
plocha o výměře 4 m2 za kupní cenu 2.600 
Kč za podmínek schválených v usnesení č. 
Z15/2/12/18 ze dne 12. 12. 2018

schválilo záměr prodeje RD č. p. 853 
na ul. Metlov, pozemek p. č. 297 za uvede-
ných podmínek a cenu

schválilo zadání pro vypracování pro-
jektové dokumentace na akci „Rekonstruk-
ce hřbitova v Tlumačově“ na stávajícím pů-
dorysu hřbitova

schválilo smlouvy o smlouvách bu-
doucích o zřízení věcných břemen na zří-
zení a provozování zařízení distribučních 
soustav staveb: „Tlumačov, Karlík, přípojka 
NN, na pozemcích 2528 a 833/12“ se spol. 
E.ON, dále „Tlumačov, Matesko, kabelNN“ 
na pozemcích p. č. 2452/1 a 2612/1 se spol. 
E.ON, dále „Tlumačov, Stušková, kabel NN“ 
na pozemcích p. č. 831/26, 2446/2 a 2487 
se spol. E.ON

schválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1455/4 – ostatní plocha o výměře cca 
164 m2 za daných podmínek

schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na buňku č. 7, 8 a 9 v Domě služeb pro pro-
vozování kadeřnictví do 31. 12. 2020

schválila prodloužení nájemních smluv 
v Domě služeb do 31. 12. 2020 pro: provozo-
vání pedikúry a manikúry buňku č. 6, dále za 
účelem prodeje oděvů a obuvi buňku č. 1 a 2

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na NB prostory (sesterny a ordinace) na 
DPS k provozování masáží a kosmetiky

schválila prodloužení nájemních smluv 
uvedeným nájemníkům za předpokladu uhra-
zení veškerých závazků vůči obci a předlože-
ní dokladů o zaplacení na dobu určitou do 
31. 12. 2020

akceptovala postup pojišťovny Ali-
anz, a.s. – zrušení pojistné smlouvy a schvá-
lila uzavření nové Skupinové pojistné smlou-
vy ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 s plat-
ností od 1. 1. 2020 s uvedenou celkovou výší 
ročního pojistného

schválila „Ceník prací a služeb“ v před-
loženém znění s účinností od 1. 12. 2019

Nevyzpytatelné počasí nedává moc příle-
žitostí, ale vždy se dá něco vymyslet. Nabí-
zíme Vám: přijďte si s dětmi pohrát do dět-
ské herny v Tlumačově.

Interiérové dětské hřiště – dětská herna 
se nachází na náměstí Komenského č.p. 65 
v Tlumačově. Provozovatelem je Obec Tlu-
mačov. Vstupné 20 Kč/osoba/den. Na hřiš-
tě mají povolen vstup děti do 12 let a menší 
než 150 cm v doprovodu dospělé osoby, kte-
rá nese za děti zodpovědnost.

Hernu můžete využít i na dětské oslavy. 

Nevíte, co podniknout s dětmi 
za špatného počasí?

Pronájem 100 Kč/1 hod. (bez DPH) +20 Kč/
osoba/. Více informací na tel. 577 929 023, 
724 368 378 nebo 606 327 300.

Pro zimní období, tj od 1. 11. do 31. 3. 
je herna otevřena:

pondělí 8:00 - 18:00
úterý 8:00 - 18:00
středa 8:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 17:00
pátek 10:00 - 18:00
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7 Ze života obce, KIS Tlumačov

U ježibaby.                                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Návštěva arcivévody v Tlumačově.                                                                  Foto: OÚ Tlumačov. 

V pátek 13. září 2019 se uskutečnila již 
tradiční akce pro děti „Cesta za pohádkou“

Za podpory S.K. Tlumačov - fotbalistů, 
Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov a čle-
nů Moped Teamu Tlumačov jsme se po 11 
letech rozhodli změnit trasu a dát celé akci 
„nový kabát“. Zvolili jsme fotbalové hřiště 
a jeho okolí.

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

Cesta za pohádkou postavami. Prvním stanovištěm byl vodník 
a víla, u kterých děti chytaly na udici rybič-
ky, další zastávka byla u perníkové chaloup-
ky a ježibaby. Ta děti posílala do chaloup-
ky pro sladkosti. Pak se mohly vydat k Čer-
vené karkulce a vlkovi, kde hádaly, co nesla 
Karkulka babičce v košíčku. Mapa je dál na-
vedla na stanoviště, kde už na ně čekal Ov-
čák a ovečka Shaun, tady nosily děti krme-
ní dalším ovečkám. Na trase dál potkaly Fer-
du Mravence a krásnou Berušku, kde jejich 
úkolem bylo postavit komín z kostek a slo-
žit puzzle. Sněhurka a malý trpaslík jim na-

kázali koulet jablíčko vytyčenou trasou. Ne 
všechny děti zvládly návštěvu pekla, a ne-
dostaly tak razítko od samotného Lucifera, 
které dával za splněný úkol: házení kostek 
do pekelného kotle. Na závěr jim poděko-
val král a královna za návštěvu jejich králov-
ství a každému dali na památku malý dárek. 
Na dalším stanovišti si mohli účastníci vy-
zkoušet práci hasičů a trefovali se proudem 
vody z hasičské stříkačky na cíl. Mopedisti 
připravili cyklotrasu a děti si mohly zazávo-
dit na kole. Byli i tací, kteří závodili v běhu. 
Návštěvníci mohli zhlédnout exhibici work-
houtového cvičení (sportovní aktivita vlast-
ní vahou těla) na novém hřišti s venkovními 
stroji. Doufáme, že všichni účastníci byli spo-
kojeni a příští rok se sejdeme v tak hojném 
počtu jako letos.

Poděkování patří nejen jmenovaným spol-
kům, ale hlavně dobrovolníkům na stano-
vištích, bez kterých by se tato akce nemoh-
la uskutečnit. Děkujeme panu Hrtúsovi za 
údržbu a možnost využití cesty, po které se 
prošlo. Velké díky patří paní Věrce Řezani-
nové (Výcvik psů a ubytování Tlumačov), 
která věnovala dětem na všechna stanoviš-
tě sladkosti. O občerstvení se postarali man-
želé Karlíkovi a tým fotbalistů, kterým tímto 
také děkujeme. K poslechu zahrál pan Vy-
mětalík. Doplňky na stanovištích byly zakou-
peny z financí, které se vybraly na Mikuláš-
ské pochůzce. Ještě jednou všem děkujeme 
a těšíme se na příští rok.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Nestává se často, aby do naší obce neoče-
kávaně zavítala tak mimořádná návštěva, jak 
tomu bylo v podvečer v úterý 19. listopadu 
2019. Při svém událostmi nabitém programu, 
který ten den trávil v Olomouci, se v Tluma-
čově za vzpomínkou a uctěním památky za-
stavil na krátkou návštěvu vnuk panovníka 
a posledního rakouského císaře a českého 
krále Karla I. (1887-1922) arcivévoda Paul 
Georg Habsbursko – Lotrinský. Pieta u kří-
že, který je zasvěcen právě Karlu I., probí-
hala za přítomnosti místostarosty obce Mgr. 
Rajmunda Huráně, který arcivévodu v Tlu-
mačově přivítal a pozdravil jménem tluma-
čovských občanů. Čestnou stráž u kříže dr-
želi členové Sboru uniformovaných ostro-
střelců a mužů z Arcibiskupské knížecí gar-
dy v dobových uniformách, kteří pietní akt 
zakončili čestnou salvou. I když šlo o návště-
vu spíše soukromou, shromáždilo se na mís-
tě, kde kříž v současnosti po svém obnove-
ní a umístění stojí, i několik občanů Tluma-
čova a vzácných hostů, kteří mají lví podíl 
na zachování, restaurování a umístění kří-
že na pravé straně při vjezdu do Tlumačova 
od Kvasic. Jde o Sdružení Pro Patria z Kro-
měříže, jehož členové před pěti lety kříž za 
symbolickou cenu odkoupili a na vlastní ná-
klady obnovili. Velký podíl na zachování kří-
že má i tlumačovský rodák akademický so-

Vzácná návštěva obce Tlumačov
Vážení spoluobčané, máme za sebou již 

první rok volebního období 2018-2022 a rád 
bych se s vámi podělil o mé priority a pohle-
dy na práci v tomto orgánu obce.

V letošním roce slavíme opět jedno vel-
ké výročí, 30 let od událostí 17. listopadu 
1989. Tento den se stal státním svátkem a je 
označován jako „Den boje za svobodu a de-
mokracii“. V roce 1989 jsem byl studentem 
5. ročníku VUT v Brně. Pamatuji si, jak se 
naše novodobá svoboda rodila. Jsem rád, že 
jsem tyto události mohl osobně prožít a do 
jisté míry „být u toho“, když se měnil politic-
ký systém v naší vlasti. Je to pro mne dlou-
hodobý závazek, že mi není jedno, jaké věci 
se dějí kolem mě. Zodpovědnost za to, jak 
se žije v naší obci, kraji i celé republice má 
každý z nás. Škoda, že si mnozí nechají mož-
nost volebního práva proklouznout mezi prs-
ty, a tak jeden ze základních projevů demo-
kracie a svobody nechají na jiných. Osobně 
jsem konzervativní typ a po celou dobu své-
ho působení v zastupitelstvu ctím tradiční 
hodnoty. Vždy jsem se snažil o prosazování 
pravdy, zodpovědnosti, efektivního hospoda-
ření a přirozenou podporu rodiny.

Dovolím si nyní zastavit se u rekonstrukce 
místního hřbitova. Tento bod se poprvé pro-
jednával při tvorbě programu rozvoje obce 
Tlumačov v roce 2013. Již v roce 2014 byla 

Rok v zastupitelstvu obce
zhotovena projektová dokumentace a pro-
běhlo veřejné projednání v budově KISka. 
Ve volebním období 2014-2018 toto téma ve-
dení obce neřešilo, a tak jsme společně s pa-
nem R. Talašem a za podpory pana A. Pet-
říka dali požadavek na alokování projekto-
vané částky (3,5 mil. Kč) v rozpočtu obce 
na rok 2019. V letošním roce se toto téma 
řešilo na jednání zastupitelstva několikrát. 
Řekl bych s různou intenzitou i připrave-
ností projednávaných materiálů. Naposledy 
to bylo 30.10.2019. Vedení obce dlouhodo-
bě zastává názor „rekonstrukce hřbitova na 
stávajícím půdorysu“. Jelikož se s tímto ná-
zorem neztotožňuji a nevidím v něm mož-
nost rozvoje a koncepčního řešení, předlo-
žil jsem protinávrh, který počítá s rozšíře-
ním a vychází z návrhu rekonstrukce hřbi-
tova z roku 2014 (Viz. koordinační situač-
ní výkres z roku 2014). Protinávrh obsaho-
val v deseti bodech požadavky na komplex-
ní rekonstrukci hřbitova a byl podpořen pěti 
zastupiteli, za což jim i nyní děkuji. Bylo to 
však málo, a tak se hlasovalo o původním 
návrhu, a to i přesto, že usnesení neobsahu-
je informaci o tom, co má projektová doku-
mentace obsahovat, ani tyto informace ne-
sdělil pan starosta během diskuze k tomuto 
bodu. Nevíme tedy, v jakém rozsahu a časo-
vém plánu bude rekonstrukce hřbitova pro-

bíhat. Víme jen, že bude „na stávajícím pů-
dorysu“. Tento původní návrh však podpo-
řilo devět zastupitelů. Na jednání zastupitel-
stva jsem upozorňoval na skutečnost, že roz-
hodnutí ve věci hřbitova není na rok ani na 
volební období, ale minimálně na 20-30 let. 
Rekonstrukce by tak měla být „nadčasová“ 
a měla by vnímat zvláštní úctu, kterou k to-
muto místu občané Tlumačova chovají, ne-
boť zde odpočívají naši blízcí. 

Výsledek hlasování je jiný, než jsem před-
pokládal a o který jsem usiloval, ale i to při-
náší demokracie, která zároveň dává kaž-
dému zastupiteli zodpovědnost za své roz-
hodnutí. 

Vážení spoluobčané, přestože od komunál-
ních voleb uplynul již rok, dovoluji si vám po-
děkovat za podporu a hlasy pro KDU-ČSL. 
Zároveň vám všem přeji klidný advent, ra-
dostné Vánoce v rodinném kruhu a vše dob-
ré v novém roce 2020. 

Ing. Antonín Jonášek, zastupitel obce

chař Josef Petr. Z informací, které zde od 
přítomných badatelů zazněly, vyplynulo, že 
tento kříž, jenž je zasvěcený panovníku Kar-
lu I., je jediným na Moravě a zřejmě i v celé 
ČR. Proto si, z vrozené úcty ke svým před-
kům i historii, toto místo k návštěvě arcivévo-
da Paul Georg Habsbursko-Lotrinský vybral. 

V závěru své krátké návštěvy v obci Tluma-
čov poděkoval organizátorům za vlídné při-
jetí, za obnovu kříže a péči o něj, pohovořil 
s přítomnými občany, hosty a členy Sdruže-
ní Pro Patria a umožnil pořídit s přítomný-
mi i pár společných fotografií.

 Mgr. R. Huráň, místostarosta

Návrh rekonstrukce hřbitova z roku 2014 včetně rozšíření.
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Hry seniorů MJH.                                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 

KIS Tlumačov

Oslava guláše.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

KIS Tlumačov

Konzumace guláše.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

Vaření guláše.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačov provoněly guláše
I když se to mnohým účastníkům nezdá-

lo, opravdu letos proběhly již desáté Hry se-
niorů.

Dovolte mi krátkou vzpomínku na uplynu-
lých deset let se seniory a jejich hrami. Po-
kud si dobře vzpomínám, v roce 2008 jsem 
navštívila podobné hry v Domově se zvlášt-
ním režimem v Kvasicích. To, jak uživatelé 
soutěžili, mě nadchlo a dalo počáteční im-
puls k dalším krokům. Na internetu jsem si 
„vygooglila“ další informace. Zjistila jsem, 
že podobných sportovních i nesportovních 
klání mezi dříve narozenými ženami a muži 
je v naší republice hodně. Pak už jen stačilo 
se vším obeznámit vedení Mikroregionu Již-
ní Haná, které bylo akci příznivě nakloněno, 
a najít v obcích a městech soutěživé seniory 
a schopné organizátory.

První hry se konaly před deseti lety v Hu-
líně. Připravit je dalo hodně práce, ale výsle-
dek stál za to. Pak přípravný výbor rok od 
roku soutěže a vůbec celé hry vylepšoval a vy-
lepšoval až do dnešní podoby. Senioři si na 
každoroční akci zvykli, těší se na ni a už půl 
roku dopředu připravují vystoupení, kterým 
reprezentují svoje město nebo obec. Také už 
mnozí z nich (i když jsou mnohdy jako malé 
děti) pochopili, že není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se.

Letošní Hry seniorů se konaly v Chropyni 
za účasti seniorů z Hulína, Kvasic, Tlumačo-
va a samozřejmě hostitelského města Chro-
pyně. Všechny přítomné pozdravil sám Král 
Ječmínek. Přečetl slib her, který všichni sou-
těžící odsouhlasili. Tím byly hry zahájeny.

V prostorách Městského kulturního stře-
diska probíhaly soutěže: skládání puzzle, Ote-
sánek, hod pytlíkem, korálky, cesta krajinou, 
přísloví, skládání obrázků a házení kroužků.

Naše dvě družstva se v konečném výsledku 
nemají za co stydět. První družstvo ve slože-
ní: Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová, He-

Jubilejní desátý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná
lena Němcová, Helena Zaoralová a Dana 
Kotlabová získalo bramborovou medaili, tedy 
čtvrté místo. Paní Anna Kouřilová, Anež-
ka Hrubá, Helena Zifčáková, Anna Šven-
dová a Božena Juřicová tvořily druhé druž-
stvo, které skončilo na osmém místě. První 
a druhé místo obsadila Chropyně, třetí Kva-
sice II, páté a šesté Hulín. Paní Šoltysová to 
komentovala slovy: „To je zvláštní, že Chro-
pyňáci obsadili v Chropyni první dvě místa. 
No, dyť mi si to taky tak zařídíme, až budou 
hry v Tlumačově.“

Po přestávce na oběd nastal čas pro vystou-
pení seniorů z jednotlivých měst a obcí. Naše 
občanky si připravily dokonce hned dvě vy-
stoupení. V prvním ukázaly, že náplň schů-
zek tlumačovských seniorů je různá. Jed-
nou z nich je pohybové cvičení s míčky při-

měřené věku. Druhé už bylo ve velmi sviž-
ném tempu. Dámy secvičily pohybovou va-
riaci na hudbu Fredyho Mercuryho pod ná-
zvem: „Pokojské z Tlumačova“. Pod vedením 
Jany Škrabalové a za sponzorství firmy Kairo 
předvedly, že se umí bavit, nejen uklízet.

Ani další představení kvasických, hulín-
ských a chropyňských seniorů nebyla nud-
ná. Ale troufám si říct, že Tlumačov byl opět 
bezkonkurenčně nejlepší.

Pak už na tanečním parketu probíhala do 
cca 15 hodin volná zábava. Starosta obce 
pan Petr Horka byl požádán paní Zifčáko-
vou o tanec a další účastnice Her seniorů se 
nenechaly zahanbit, takže starosta šel nako-
nec z náruče do náruče. Za rok na shleda-
nou v Kvasicích.             Renáta Nelešovská,

vedoucí KIS Tlumačov

Den před svátkem všech Martinů, v ne-
děli 10. listopadu 2019, se sešli dopoledne 
na náměstíčku občané Tlumačova a hosté 
u příležitosti Martinských hodů.

Přátelské setkání začalo krátce po 10. ho-
dině po skončení sváteční mše svaté v kos-
tele sv. Martina. Přítomné pozdravil sta-
rosta obce, pan Petr Horka. Popřál všem 
krásnou neděli a dobrou chuť k nedělní-
mu obědu. Následovalo vystoupení žáků 
Arcibiskupského gymnázia z Kroměříže. 
Žáci se svým učitelem, panem Ševčíkem, 
k nám už jezdí několik let, ale určitě se 
nám jejich přestavení neomrzelo. Vždyc-
ky přijdou s něčím novým, i když legen-
da o plášti sv. Martina se opakuje každý 
rok, v posledních 3 letech i s příchodem 
Martina na bílém koni. Tato krásná tradi-
ce vznikla ve spolupráci s tlumačovským 
Zemským hřebčincem. Naše obec jako jed-

Martinské hody
na z mála má možnost přivítat Martina na 
bílém koni, a to doslova, ne v přeneseném 
slova smyslu.

Občané se zahřáli svařeným vínem, děti 
čajem. K zakousnutí bylo cukroví a ko-
láčky.

Děkujeme Farnosti v Tlumačově za spo-
lupráci při přípravě i průběhu akce.

V tomto roce jsme ukončili sobotní 
ochutnávku svatomartinských vín s husou. 
V roce 2007 jsme tuto tradici začali. Setka-
la se s velkým zájmem veřejnosti, kdy jsme 
ochutnávku vín (ne svatomartinských) dě-
lali i na jaře. Postupně ale zájemců ubýva-
lo. V minulém roce byl sál v klubu zapl-
něn jen na 40 %, proto jsme se po poradě 
s vedením obce rozhodli ochutnávku vín 
s cimbálovou muzikou ukončit.

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

První říjnovou sobotu, 5. 10. 2019, uspo-
řádaly pracovnice Kulturního a informační-
ho střediska historicky první Gulášfest v Tlu-
mačově. Slavnostní zahájení soutěže o nej-
lepší guláš proběhlo v 8 hodin v areálu Klu-
bu obce na Zábraní. To byla i hodina, kdy se 
začaly vařit guláše.

Do soutěže se přihlásilo 8 týmů (6 z Tlu-
mačova a 2 z blízkého okolí), které vařily gu-
láš dle vlastního receptu, z nichž jeden byl be-
zlepkový. Tým měl svůj název a taktéž název 
guláše. Na stánku musel mít uvedeny všech-
ny suroviny, ze kterých guláš vaří, také musel 
být znám dodavatel masa na guláš.

V prvním ročníku Gulášfestu Tlumačov 
2019 soutěžili:
Moped team Tlumačov - Hovězí speciál
Vodácký klub Kvasice - Dračí guláš
Kluci z hor - Hovězí guláš
Zákolejáci - Dama Dama Guláš
Za fotbal - Ofsajd jak kráva
ŠUBR - Švagrův guláš
Start Tlumačov - 548 těžkých vojenských dní
Vandal, Šindler - Čili - Chilli

Počasí nám ani tentokrát nepřálo (letos na 
každé akci pořádané KIS Tlumačov prší). Na 
Gulášfest pršelo od rána až do noci. Soutěží-
cím a později návštěvníkům to ale vůbec ne-
vadilo. Po celou dobu vládla skvělá nálada.

Areál byl pro veřejnost zpřístupněn už od 
8 hodin, aby měl každý možnost nahlédnout 
pod pokličku mistrů kuchařů. Zažili jsme 
i kuriózní situaci, kdy zhruba v 10 hodin 
přišel starší pán s jídlonosičem, aby si kou-
pil guláš na sobotní oběd. Guláše ještě neby-
ly uvařené, ale pán neodešel s prázdnou. Vý-
borný bramborák ho snad zasytil do 14. ho-
diny, kdy začala oficiální degustace.

130 ks hlasovacích lístků (degustačních 
porcí) bylo rozebráno během prvních 30 mi-
nut. Tak velký byl zájem veřejnosti rozhod-
nout o tom nejlepším guláši. Ti, na které se 
nedostalo, nemuseli být vůbec smutní, proto-
že všechny guláše byly také volně v prodeji.

Konec hlasování byl stanoven na 16,30 ho-
din. Návštěvníci a porota hodnotili kvalitu 
hotového guláše, kulturu a profesionalitu pří-
pravy, čistotu na pracovišti, nazdobení stán-
ku a rovněž celkovou prezentaci týmu. Týmy 
měly na stánku i svůj doplňkový prodej.

Byly uděleny 3 ceny: Cena poroty; Cena 
za originalitu a Nejlepší guláš

Cena poroty: Porota měla 5 členů: starosta 
obce, vedoucí kuchařka v restauraci, vedoucí 
školní jídelny, zástupce vedoucího v restaura-
ci a fajšmekr na jídlo, zejména guláše, který 
jich sám uvařil několik desítek. Porota hod-
notila anonymně, tzn. hodnotila guláš, aniž 
by věděla, které družstvo ho uvařilo. Rozho-
doval vzhled, chuť, barva, vůně. Cenu poro-
ty získal jednoznačně Dračí guláš od Vodác-
kého klubu Kvasice.

Cena originality (hodnotili návštěvníci): vy-
zdobení stánku, oblečení týmu, vystupová-
ní, atd. Vítěz: Kluci z hor (Machová) v slu-
šivých oblečcích. 

Cena za nejlepší guláš 2019: Vítěz: Tým Zá-
kolejáci, název guláše: Dama Dama Guláš. 

Pro zajímavost dávám verdikt jedné členky 
poroty. Ta si na konec hodnocení smíchala 
všechny guláše dohromady a prohlásila: „Za 
mě zvítězil guláš č. 9.“

Účelem soutěže bylo především užít si pří-
jemnou sobotu a zkusit uvařit ten nejlepší gu-
láš. A to bylo bezezbytku splněno. Pořada-
telé děkují všem, kteří s přípravou tak velké 
akce pomáhali. Byli to chlapi z obecní údrž-
by a v bufetu Otta Šnajdr st. a Radek Šimo-
ník st. s Lenčou a Mončou Řičicovou. Podě-
kování patří panu Kolomazníkovi z týmu Zá-

kolejáci, který poskytl látku na zakrytí velmi 
rozbahněného terénu. To usnadnilo návštěv-
níkům více bezpečný pohyb v celém areálu 
klubu. Velké díky patří těm, kteří se do sou-
těže nebáli přihlásit a jít „se svou kůží na 
trh.“ Guláš umí asi uvařit každý, ale ne kaž-
dý v takovém množství. Děkujeme také všem 
návštěvníkům. Do programu jsme zařadili 
místní kapelu Nic moc pod vedením Pavla 
Straky. K dobré náladě hráli uvnitř v klubu 
až do 22 hodin, kdy jsme Gulášfest ukončili.

Příští rok plánujeme stejnou akci, ale už 
o měsíc dřív, přesněji 12. září 2020.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Na Dnu Zlínského kraje.                                                                                        Foto: Talašovi. 

Mikuláš na náměstíčku.                                                                                      Foto: KIS Tlumačov. 

Vystoupení žáků ZŠ.                                                                                          Foto: KIS Tlumačov. 

Ocenění 21. 9. 2019 Zlín.          Foto: Talašovi. 

V tomto roce proběhl 21. září v našem kraj-
ském městě Den Zlínského kraje. Návštěvní-
ci mohli ochutnat čtrnáctým rokem nejlep-
ší potravinářské výrobky kraje oceněné Per-
lou Zlínska, podesáté se pak hodnotila Re-
gionální potravina.

Do soutěže Perla Zlínska se za rok 2019 
přihlásilo 139 výrobků od 40 žadatelů. Sou-
těž vyhlašuje Agrární komora Zlín spolu se 
Zlínským krajem.

O značku Regionální potravina se ucháze-
lo 138 produktů od 39 výrobců. Jde o pro-
jekt Ministerstva zemědělství určený na pod-
poru malých a středních zemědělců a produ-
centů potravin v jednotlivých krajích Čes-
ké republiky. Oceněný výrobek získá prá-
vo zdarma užívat značku Regionální potra-
vina po dobu čtyř let na obalu svého výrob-
ku. V současné době je oceněno 411 produk-
tů od 325 výrobců.

Vítězové jednotlivých kategorií převzali 
ocenění a certifikáty z rukou hejtmana Zlín-
ského kraje Jiřího Čunka a ministra zeměděl-
ství Miroslava Tomana nebo prezidenta Ag-
rární komory ČR Zdeňka Jandejska.

Pan Jiří Talaš si šel pro ocenění několikrát. 
„TALAŠOVO KYSANÉ ZELÍ“ bylo ohod-
noceno jako nejlepší regionální potravina 
v kategorii Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě. 

Vítězným produktem Perly Zlínska se sta-
la cibule od pana Jiřího Talaše.

Získal rovněž cenu hejtmana Zlínského 
kraje za zelinářské výrobky (kysané zelí bílé 
a červené, cibule a česnek).

Všechna tato získaná ocenění byla podně-
tem pro rozhovor nejen s panem Jiřím Tala-
šem, ale i s jeho manželkou Marií Talašovou.

Manželé Talašovi začali podnikat 1. květ-
na 1991. „Začátky nebyly vůbec lehké,“ vzpo-
míná paní Talašová. „Receptura na naše ky-
sané zelí je vlastně moje dítě. Naše babičky 
vždy všechnu šťávu, kterou osolené zelí pus-
tilo, vylévaly pryč a já jsem tuto šťávu v zelí 
ponechala, a proto je tak výborné a žádané.“

V roce 2008 na výstavě Zahrada Čech 
v prvním ročníku získalo naše kysané zelí 
první místo. Soutěž vznikla ve spolupráci 
s výstavištěm Zahrada Čech v Litoměřicích 
a Sekcí výrobců kysaného zelí při Zelinář-
ské unii Čech a Moravy. Jejím hlavním cí-
lem bylo a je představit a nabídnout zákaz-
níkům kysané zelí od jednotlivých výrobců 
(zelařů, zeláren), kteří zpracovávají hlávko-
vé zelí v zelinářských oblastech ČR. Akce se 
stala tradiční součástí výstavy Zahrada Čech 
v Litoměřicích a pravidelní návštěvníci výsta-
vy se každoročně těší na podávání ochutná-
vek kysaného zelí od jednotlivých výrobců. 
V celé republice je cca 22 profesionálních vý-
robců kysaného zelí. „Letos se konal už 11. 
ročník a naše zelí se vždy umístilo mezi nej-
lepšími,“ konstatuje pan Talaš.

Jeho manželka vysvětluje: „Za ty roky, co 

Rozhovor s manželi Talašovými nejen o kysaném zelí
zelí zpracováváme, máme už svůj systém. 
V říjnu začínáme prodávat krouhané zelí, 
první týden v listopadu pak plníme naši ho-
tovou směs do hrnců. Lidé si spíše kupu-
jí to krouhané, protože většina si chce udě-
lat kysané zelí podle svého receptu. Kysa-
né zelí vyrábíme ze své produkce, zelí pěs-
tujeme na výměře přes 2 ha. Jedná se o bílé 

i červené. Červené zelí krouháme a plníme 
nádoby jenom jeden den v roce. Každoroč-
ně se zájem o červené zelí zvyšuje,“ dodává 
paní Talašová. 

Stále se snažíme výrobu a krouhání zelí 
modernizovat.

„Naše kysané zelí nabízíme celoročně, to je 
také dobré vědět. Když k nám přijedete v kte-
rékoliv roční období, vždycky si naše kysané 
zelí zakoupíte,“ doplňuje informace pan Talaš. 

V důsledku změny klimatických podmínek 
(období sucha) hledáme nové přizpůsobivěj-
ší odrůdy nejen u zelí, ale celé své produkce. 
„O to se stará syn,“ přibližuje rozvržení prá-
ce v zahradnictví paní Talašová. „Nyní pěs-
tujeme jen podzimní kruhárenské odrůdy. 
Sklizeň provádíme ručně.“ 

Zelí je jen část jejich produkce. Nabíze-
jí produkty od jara do zimy: sazenice zele-
niny, sadbové brambory, balkonové květi-
ny, sazenice jahod, sezónní ovoce a zeleni-
nu-vlastní výpěstky, domácí česnekové kva-
šáky, na jaro i podzim ovocné stromky, ře-
zané chryzantémy a na Vánoce čerstvé vá-
noční stromky, jmelí a živé ryby z Hodoní-
na. Více zde: https://www.talasovozahradnic-
tvi.cz. Zahradnictví má své prodejny v Otro-
kovicích. Mimo jiné dodávají zeleninové vý-
pěstky do restaurací a prodejen se zdravou 
výživou v Otrokovicích, Zlíně, Kroměříži... 

Naštěstí se, podle manželů Talašových, 
myšlení lidí opět vrací k tomu, že chtějí čes-
ké produkty, ty, které se pěstují tady u nás. 
V jejich zahradnictví přímo vidí, kde zeleni-
na či květiny rostou a mnohdy i jejich zpraco-
vání. Před 30 lety byla situace zcela opačná. 
Co bylo z dovozu, bylo podle našince to pra-
vé. Přitom všude ve světě si lidé kupují tam-
ní produkty, my se to znovu učíme.

Na závěr rozhovoru přišla i řeč na naše 
zemědělství. Padla zmínka o tom, že země-
dělství trápí stárnutí farmářů a mladší se do 
této práce příliš nehrnou. „Půda se musí ob-
dělávat, prostě se musí makat. A to většina 
mladých lidí nechce. Ale entrem nic nenasa-
díte,“ podotýká pan Talaš. „Musíme se přece 
starat o zajištění potravin, pečovat o krajinu, 
vodu, půdu a ovzduší. Tohle všechno potře-
bujeme k životu.“

Děkuji za rozhovor. Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

OBEC TLUMAČOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

V sobotu 30. listopadu 2019 se rozzářil 
nejen strom v Praze, ale i v mnoha městech 
a obcích naší republiky. Tlumačov nebyl vý-
jimkou. Ještě před tím jsme si užili advent-
ního jarmarku s prodejem všeho možného. 

Pestrý program, v podobě vystoupení dětí 
z mateřské školy, žáků místní základní a umě-
lecké školy a pohádky o čertíku Nezbedovi 
plné her, předcházel samotnému rozsvícení 
vánočního stromu.

Děti také posílaly balónky s přáním Ježíš-
kovi, měly možnost se povozit v kočáře taže-
ném koňmi z místního hřebčince. Mezi ná-
vštěvníky také zavítal Mikuláš se svou druži-
nou. Občerstvení zajišťovali hasiči a Restau-
race a kavárna Schodky. Poprvé jsme se také 
zapojili do projektu „Krabice od bot“, sešlo 
se 36 kusů dárků, které už putovaly do sběr-
ného místa a určitě se dostanou dětem ze so-
ciálně slabších rodin. Součástí akce byla také 
ukázka práce uměleckých kovářů, prohlídka 
kostela s výkladem, nechybělo ani otevření 
výstavy betlémů.

Rozsvítili jsme 
vánoční stromek

Pracovnice Kulturního 

a informačního střediska Tlumačov, 

Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková, 

Vám přejí krásné Vánoce, 

bohatého Ježíška a v novém roce 

pevné zdraví, štěstí 

a mnoho rodinné pohody.

Tlumačovský vánoční strom.      Foto: KIS Tlumačov. 
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Ze života obce ZŠ Tlumačov

Cyklistický závod.                                                                    Foto: Moped Team z. s. Tlumačov. 

Pokyny před závodem.                                                                                     Foto ZŠ Tlumačov. 

Cyklistický závod.                                                                    Foto: Moped Team z. s. Tlumačov. 

V neděli 17. listopadu 2019 si celá naše re-
publika připomínala 30. výročí sametové re-
voluce, která v roce 1989 odstartovala zásad-
ní politické změny v naší zemi. Toto význam-
né výročí jsme si neopomněli připomenout 
ani na naší škole.

V pátek 15. listopadu proběhl projekto-
vý den s názvem „17. listopad po 30 letech“. 
V rámci tohoto projektu jsme žákům přiblí-
žili některé běžné, ale i méně běžné situa-
ce z dob socialismu, čímž jsme jim chtěli 
umožnit lépe pochopit, proč a za co se před 
30 lety bojovalo.

Žáci byli rozděleni do deseti skupin = ro-
din napříč všemi ročníky. Po škole bylo vy-
tvořeno deset stanovišť, na nichž se jednot-
livé skupinky střídaly. Žáci si tak mohli vy-

17. listopad po 30 letech
zkoušet prvomájový průvod, výslech u StB, 
frontu na banány či nácvik spartakiádní se-
stavy. Pokusili se také získat povolení na za-
hraniční dovolenou či bony do Tuzexu. Také 
se dozvěděli, že nebylo možné republiku své-
volně opustit. Zažili si atmosféru socialistic-
ké školy. Rovněž absolvovali přijímací poho-
vor na střední školu.

Na závěr projektu jsme si v tělocvičně spo-
lečně připomněli a shrnuli nejdůležitější fak-
ta sametové revoluce. Celý projektový den byl 
zakončen myšlenkou: „Svoboda pro mě zna-
mená…“, kterou měli žáci na základě svým 
prožitků během projektu dokončit. Některé 
myšlenky byly skutečně povedené.

A co znamená svoboda pro Vás?
Bc. Michaela Kostovská, ZŠ Tlumačov Tuzex? Co to bylo?.        Foto: ZŠ Tlumačov. 

I. stupeň
Podzimní počasí v duchu babího léta jsme 

využili ke sportovní aktivitě na čerstvém 
vzduchu a v nádherně zbarvené přírodě.

Svěží podzimní vítr žáky moc nešetřil, 
o to víc prověřil jejich vytrvalost na trati. 
Společně jsme se přesunuli k polním cestič-
kám U Trojice, kde jsme si vytvořili příjem-
né zázemí. Následně již nedočkaví sportov-
ci čekali na startovní čáře. Každá třída měla 
své dvě kategorie – děvčata a chlapci. První 
tři z každé kategorie byli odměněni medailí, 
upřímným, hlasitým potleskem a poklonou 
od svých spolužáků. Ale vítězem se vlastně 
stal každý, kdo doběhl do cíle. (Fotografie 
vítězů naleznete na webu školy).

Mgr. Kristýna Kvasničková, ZŠ Tlumačov

II. stupeň
Letošní podzim byl opravdu plný překva-

pení! A to si pro nás připravil i 15. říjen, kte-
rý svými teplotními rekordy připomínal spíše 

Přespolní běh v ZŠ Tlumačov
jarní měsíce. My jsme tuto příležitost s rados-
tí využili a s nadšením jsme vyrazili vstříc no-
vým sportovním úspěchům. K závodu jsme 
si tentokrát vybrali lokalitu lesíku Hrabůvka, 
která na nás dýchala příjemnou atmosférou.

Závodníci byli rozděleni do šesti kategorií 
dle pohlaví a věku.

Všichni zúčastnění podali slušné výkony, 
ovšem oceněna byla pouze dvě nejlepší umís-
tění v 1. až 4. kategorii a tři medailové pozi-
ce v 5. a 6. kategorii (jména oceněných na-
leznete na webu školy).

Všem umístěným gratuluji a přeji mnoho 
dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Tereza Šimoníková, ZŠ Tlumačov

Pečeme štrůdl.                Foto: MŠ Tlumačov. 

Po hrátkách s počasím a dvojitém odkládá-
ní termínu nám vyšlo počasí pro dětský cyk-
listický závod až v neděli 15. 9. 2019.

Na řádně upravené závodní dráze se sešlo 
přesně 50 dětí. Ty se utkaly v pěti kategori-
ích, z nichž nejobsazenější D3 (děti 6-8 let) 
měla 21 závodníků. Pro nás se akce vydařila 
na výbornou, bez zranění, a hlavně ke spoko-

Dětský cyklistický závod
jenosti dětí. Těch pár pádů do měkké travičky 
a několik slziček z prohry snad již nestojí ani 
za řeč. Tímto děkujeme všem dětem za účast 
a taky jejich rodičům za doprovod. Díky pat-
ří také sponzorům našeho moped týmu, obci 
Tlumačov, cykloservisu KoloDoktor na Ba-
ťově a všem pomáhajícím členům spolku.

Petr Vystrčil, Moped Team Tlumačov z.s.

Pomalu se blížil podzim a společně s ním 
nastalo vyvrcholení celoroční sadařské prá-
ce. Také děti ve školce se učí o ovoci, mezi 
kterým je snad nejznámější a nejoblíbenější 
jablíčko, které všechny dobře znají.

V rámci týdenního tématu „Dary podzi-
mu – ovoce“ se nám ve třídách sešly různé 
druhy ovoce, které děti nosily na výstavku. 
Učíme se ho poznávat všemi smysly. Vnímá-
me jeho barevnost, vůni, chuť, poznáváme ho 
po hmatu. Ve třídě Hvězdiček paní učitelka 
Bc. Kateřina Králová připravila pro děti ne-
tradiční činnost – pečení oblíbeného koláče 
s jablíčky – štrůdlu. Všechny děti se ukáza-
ly jako výborní pomocníci. Asistovaly při vý-
robě této dobroty a libovaly si, jak ta jablíč-
ka se skořicí voní. Všem se už sbíhaly sliny. 
Když byl koláč upečený, voněl po celé škol-
ce. Každý ochutnal, každý dostal kousek. 
A že se náramně povedl, o tom nebylo po-
chyb. Nezůstal ani drobeček.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Pečení 
ve třídě Hvězdiček

Ve dnech 23. a 24. října 2019 proběh-
ly volby do školské rady při Základní škole 
v Tlumačově.

Voleb členů rady za zákonné zástupce žáků 
do školské rady při naší základní škole se ve 
dnech 23. a 24. října tohoto roku zúčastnilo 
52 oprávněných voličů. 

Výsledek volby stanovil na následující tří-
leté období tyto zvolené členky školské rady: 
Mgr. VYSTRČILOVOU Věru a Mgr. ODLO-
ŽILOVOU Pavlu.

Ke zvolení členkám školské rady blahopře-
ji a děkuji všem voličům za účast ve volbách.

Mgr. Robert Podlas, ředitel ZŠ Tlumačov

Výsledek volby 
zástupce 
z řad rodičů 
do školské rady
2019 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV 

A STOLNÍ TENISTÉ TLUMAČOV

zvou všechny hráče i fanoušky na

VIII. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.

11. ledna 2020 od 9,30 hod. v tělocvičně ZŠ Tlumačov
Kategorie děti, muži, ženy a senioři. STARTOVNÉ (pouze dospělí): 100 Kč

Program: 
9:30 – 10:00 hod. registrace dětí (kategorie: 6 – 10 let; 10 let – školní věk [ZŠ]) 

10:00 – 20:00 turnaj dětí, mužů, žen a seniorů

POZOR: MUŽI, ŽENY A SENIOŘI SE MUSÍ ZAREGISTROVAT PŘED TURNAJEM 
DO 8. 1. 2020. Registrujte se u Renáty Nelešovské, vedoucí KIS Tlumačov, 

tel.: 724 368 378, 577 929 028, 
email: vedoucikis@tlumacov.cz nebo osobně v KIS Tlumačov, nám. Komenského 170.

Příjemné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví, štěstí 

a úspěchů v novém roce

přejí pracovnice 
DDM Sluníčko
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DDM Sluníčko DDM Sluníčko

Dílny.                                                                                                          Foto: DDM Sluníčko. 

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice 
má od začátku tohoto školního roku novou 
ředitelku, paní Bc. Evu Pšenčíkovou. DDM 
Sluníčko má své středisko už řadu let v naší 
obci, proto Redakční rada Tlumačovských no-
vin požádala paní ředitelku o krátký rozhovor.

Na úvod si Vás dovoluji požádat o krátké 
představení Vaší osoby. Naše čtenáře by jis-
tě zajímaly podstatné věci z Vašeho profesní-
ho, případně osobního života.

DDM Sluníčko Otrokovice pod novým vedením
vé, ať už interní či externí, je na velmi dob-
ré úrovni. Nesmírně si jejich práce vážím 
a externistů o to víc, protože jsou ochotni 
svůj volný čas věnovat zájmovému vzdělá-
vání dětí a mládeže. 

Ráda bych na tradici kvality navázala a do 
budoucna bych ráda do nabídky kroužků 
přidala více aktivit pro náctileté. Od příští-
ho školního roku chceme lidem zjednodu-
šit způsob přihlašování, takže budou mít 
možnost zapisovat děti i elektronicky. Na-
víc posuneme časový harmonogram škol-
ního roku na DDM, tzn. že již od polovi-
ny prázdnin budou známy rozvrhy kroužků 
a také budeme začínat s činností během mě-
síce září. Věřím, že rodiče tuto změnu oce-
ní, protože se jim tak budou lépe plánovat 
aktivity pro děti a vlastně třeba i pro sebe.

Jaké jsou Vaše cíle a plány ve středisku 
Tlumačov?

Středisko Tlumačov má dlouholetou tra-
dici a velké úspěchy v oblasti aerobiku. Za 
to patří velké díky Hance Hlobilové a všem 
jejím kolegyním a také Lidušce Daňkové, 
která dlouhé roky stála po boku Hanky a se 
vším jí pomáhala. Tlumačov ale nemám spo-
jený jen s aerobikem, ale také se skvělou 
výtvarnou činností, od keramiky počínaje, 
přes nejrůznější kreativní tvoření a kurzy 
konče, která jde právě za Liduškou Daňko-
vou. Věřím, že i nová kolegyně Hanka Rů-
žičková bude v kreativitě střediska pokra-
čovat a přinese nové nápady pro děti, mlá-
dež i dospělé. Tlumačovské středisko není 
jen o kroužcích, ale také o krásných akcích, 

které pořádají i ve spolupráci s dalšími sub-
jekty. Věřím, že je obec Tlumačov se spo-
luprací spokojena a že ji budeme v budouc-
nu dále rozvíjet. Tímto děkuji obci Tluma-
čov i ZŠ Tlumačov za podporu naší činnos-
ti a spolupráci.

Osobně bych byla velmi ráda, kdyby se 
v Tlumačově v budoucnu věnovali i dalším 
sportovním aktivitám, a to například gym-
nastice, kondičnímu cvičení pro náctileté 
nebo např. tanečním kroužkům pro dívky.

Jaké jsou po zhruba čtyřech měsících Vaše 
první pocity z nové práce?

Nebudu tvrdit, že to pro mě není velká 
změna, to každopádně je. V předchozích 
čtyřech letech jsem v MŠ byla u dětí den-
ně. Teď se k dětem dostanu jen málo, a pro-
tože jsem stále srdcem pedagog a ne mana-
ger, tak mi to velmi chybí. Na druhou stranu 
mě baví komunikovat s lidmi a institucemi 
a řešit problémy spojené s chodem DDM. 
Mám ráda nové zkušenosti, takže vše, s čím 
se setkávám, beru jako výzvu. Mám navíc 
obrovské štěstí, že jsem obklopena skvělou 
partou lidí, kteří mě podporují a pomáhají 
mi. Za to chci touto cestou mým kolegyním 
a kolegům moc poděkovat a všem bych ráda 
popřála krásné a pohodové vánoční svátky 
v kruhu rodinném.

Děkuji Vám za rozhovor, přeji Vám hodně 
zdraví a elánu k naplnění všech Vašich plá-
nů a Vašemu středisku přeji samé šťastné děti 
a spokojené rodiče.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 
středisko Tlumačov, nabídl veřejnosti během 
podzimních měsíců spoustu různých aktivit.

V době podzimních prázdnin jsme pro 
žáky uskutečnili Prázdninový Halloween, 
který je již tradiční akcí pořádanou DDM 
Sluníčko. Pro účastníky byla připravena 
„strašidelná zkouška“, při níž měly děti za 
úkol projít například Frankensteinovou hma-
tovou zkouškou, pohybovou zkouškou upíra 
Drákuly a dovednostní zkouškou čarodějni-
ce Filomény. Během dopoledního programu 
nechybělo také tradiční dlabání dýní, které 

Podzim ve Sluníčku

Soutěž jednotlivců.                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 9. 11. 2019 se konal v Tlumačově 
již 7. ročník soutěže v aerobiku jednotlivců. 
V tomto roce se k nám do Tlumačova sjelo 
přes 200 soutěžících z celé Moravy a podpo-
řit je přišlo na 200 diváků. Atmosféra je na na-
šich závodech vždy skvělá. Děvčata a chlap-
ci cvičí sestavu podle lektorky, která si ji při-
praví přesně na míru, dle dané věkové kate-
gorie. Rozdělení dětí je podle věku a dále na 
profi a neprofi. Děti hodnotila 5členná poro-
ta složená z profesionálních trenérek a cviči-
telek aerobiku. Závodní atmosféra vyburco-
vala soutěžící k perfektním výkonům a na je-
jich cvičení byla radost pohledět.  

Děvčatům z AT Tlumačov patří taktéž 
velká pochvala za skvělou reprezentaci. Pro 
některé to byly úplně první závody a cenné 
zkušenosti. V kategorii do 6 let, kde soutěži-
lo 37 účastníků, nás reprezentovala Dianka, 
Amálka, Natálka, Kačenka, Mirečka, Amál-
ka a Sofinka. Do finále mezi 15 nejlepších 
se probojovala Dianka a Mirečka a Dianka 
se v této kategorii nakonec umístila na krás-
ném bodovaném 6. místě. V kategorii 7-8 let 
soutěžilo 34 soutěžících. Zde za náš klub zá-
vodila Rozárka, Amy, Vendulka a Karolínka. 
Do finále se probojovala Rozárka, Vendul-
ka a Karolínka. Rozárka zde ohromila poro-
tu natolik, že získala úžasné 2. místo. V ka-
tegorii 9–10 let nás reprezentovala Beátka, 

Soutěž v aerobiku jednotlivců TLUMAČOV
Kristinka a Nikolka. Do finále se probojova-
la a krásné 2. místo získala Beátka. V katego-
rii 11–13 let za nás soutěžila Helenka a v ka-
tegorii 18 + Terezka, která se taktéž umístila 
na bodovaném 6. místě. Všem patří velká po-
chvala a poděkování za skvělou reprezenta-
ci. Poděkování patří také našim sponzorům 
a partnerům akce, kteří věnovali dárečky pro 
soutěžící a vítěze. Děkujeme Obci Tlumačov, 
Městu Otrokovice, Golden Apple Cinema, 
květinářství Gärtnerová Blanka, firmě En-

ni-nails, Kairo, Síť 21, Noventis a restauraci 
Schodky. Děkujeme také za spolupráci míst-
ním tlumačovským hasičům a všem pomoc-
níkům, kteří se na této krásné sportovní akci 
podíleli. Již nyní se těšíme a všechny srdeč-
ně zveme na soutěž v aerobiku skupinových 
choreografií „O pohár starosty obce Tluma-
čov“, která se bude konat v sobotu 4. 4. 2020 
v Otrokovicích. 

Bc. Hana Hlobilová, 
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

V letošním roce se děvčatům z AT Tluma-
čov velmi daří. Setkáváme se s dětmi ze spor-
tovních klubů z celé Moravy, proto si úspě-
chů v tomto typu soutěže velmi vážíme. Ne-
jenže se většina našich děvčat na soutěžích 
probojuje do finále mezi 15 nejlepších z ob-
rovské konkurence, ale získávají v letošním 
roce i přední umístění. V kategorii do 6 let 
Dianka Štanzlová získala v Tlumačově 6. 
místo, v Otrokovicích 2. místo, v Uherském 
Hradišti 5. místo, v Hodoníně 4. místo. Mi-
rečka Polášková vybojovala v této kategorii 
6. místo v Uherském Hradišti.   
 

V kategorii 7–8 let sbírá samá skvělá umís-
tění Rozárka Šišková. Ta vybojovala 1. mís-
to v Šumperku, v Tlumačově 2. místo, v Ot-
rokovicích 1. místo, v Uherském Hradišti 
3. místo a v Hodoníně 1. místo. V kategorii 
9–10 let Beatka Bartíková získala v Šumper-
ku 3. místo, v Prostějově 5. místo, v Ostra-
vě 1. místo, v Tlumačově 2. místo, v Otroko-
vicích 2. místo, v Uherském Hradišti 2. mís-
to. V kategorii 18 + Terezka Vyoralová vybo-
jovala v Tlumačově 6. místo. 

Děkujeme všem děvčatům za skvělou re-

Úspěchy děvčat z AT Tlumačov

Úspěchy děvčat.             Foto: DDM Sluníčko. 

jsme si v závěru dne rozsvítili před DDM. 
Na odpolední strašidelné párty jsme spo-
lu s dětmi upekli mumie, nazdobili tousty 
a nechyběly ani sladké dobroty, které při-
pravily maminky dětí. Po setmění jsme se 
oblékli do strašidelných masek a vydali se 
strašit do ulic Tlumačova. Děti si vykoledo-
valy spoustu sladkostí a vystrašily nejedno-
ho z kolemjdoucích.

Další tradiční akcí pro žáky ZŠ Tlumačov 
byl výukový program Keramické dílny, kdy 
si děti měly možnost vyzkoušet práci s kera-
mickou hlínou a vyrobily si pěkné dárečky, 

kterými můžou obdarovat své blízké. Akce 
se zúčastnily všechny třídy prvního stupně.

Během podzimu také proběhla, za finanč-
ní podpory obce Tlumačov, výtvarná soutěž 
na téma Barvy podzimu. Do soutěže poslalo 
své výkresy celkem 233 účastníků. Zapojilo 
se celkem 15 základních a mateřských škol. 
Slavnostní vyhodnocení, kterého se zúčastnil 
i pan starosta obce Tlumačov, proběhlo spo-
lu s vernisáží 13. 11. 2019 v Kulturním a in-
formačním středisku Tlumačov. Paní ředitel-
ka DDM Sluníčko předala výhercům ceny 
a o hudební doprovod se postaraly šikovné 
děti ze ZUŠ Otrokovice, pobočka Tluma-
čov. Výstavu k soutěži jste mohli zhlédnout 
v KIS Tlumačov do 20. 12. 2019. Jsme moc 
rádi, že se soutěže zúčastnilo tolik talento-
vaných mladých výtvarníků a těšíme se, že 
se opět zapojí do další výtvarné soutěže, kte-
rá nese název Vánoční čas.

V měsíci prosinci proběhl v DDM Sluníč-
ko Mikulášský den otevřených dveří, který 
se uskutečnil 7. 12. 2019. Měli jste možnost 
přijít se podívat na prostory DDM Sluníčko 
v Tlumačově a vyzkoušet si aktivity z tvoři-
vých, sportovních a jiných kroužků. Vánoč-
ní dílny se konaly 11. 12. 2019 a mnozí z vás 
si vyrobili dárečky či dekorace pomocí růz-
ných kreativních technik.

Mgr. Hana Růžičková, 
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Můj profesní život je již celkem dlouhý, 
ale ne nijak zvlášť pestrý. Vystudovala jsem 
Střední pedagogickou školu v Kroměříži 
a pak jsem při práci studovala na Univerzi-
tě Palackého v Olomouci Management vol-
ného času. Ve školství pracuji 22 let, z toho 
jsem 18 let pracovala na Domě dětí a mláde-
že Sluníčko v Otrokovicích. Převážnou část 
jako vedoucí odloučeného pracoviště Cent-
rum volného času na Bahňáku. V roce 2015 
jsem odešla na 4 roky pracovat do Mateř-
ské školy Otrokovice a od srpna letošního 
roku jsem se opět vrátila na DDM. Ve Slu-
níčku jsem se věnovala především dopoled-
ním klubům pro rodiče s dětmi. V odpoled-
ních hodinách jsem trénovala atletiku pro 
děti od 5 do 10 let, vedla jsem pohybové 
hry pro předškoláky, pár let jsem trénova-
la sportovní gymnastiku a také jsem vyučo-
vala flétnu. Práce s dětmi mě vždy osobně 
velmi naplňovala a jsem šťastná, že mi je 
práce vlastně i koníčkem. Kromě práce ve 
Sluníčku svůj čas věnuji Florbalovému klu-
bu Panthers Otrokovice, kde jsem sekretá-
řem a k tomu pořádám superligové zápasy 
A týmu Panthers Otrokovice.

Ze soukromého života mohu prozradit to-
lik, že jsem 18 let šťastně vdaná a že mám 
dva skvělé syny 9 a 17 let. Žijeme v Otroko-
vicích na Baťově a náš volný čas se snaží-
me společně trávit sportem a cestováním. 

Na co byste ráda ve Sluníčku navázala a co 
byste ráda změnila?

Sluníčko má v Otrokovicích i v Tlumačo-
vě dlouholetou tradici. Doufám, že to nebu-
de znít namyšleně, ale jsem přesvědčená, že 
práci, kterou odvádí mé kolegyně a kolego-

prezentaci klubu a přejeme hodně úspěchů 
při dalších soutěžích a pak ve velkém finále, 
které se uskuteční 12. 1. 2020 v Otrokovicích. 

Bc. Hana Hlobilová, 
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko



16

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávného celku. Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komen-
ského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004. Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, 
DIČ: CZ00284572. Redakční rada: Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Leona Jirušková a Renáta Nelešovská. DTP a layout: Jiří Vysloužil.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 1. 3. 2020.

Ze života obce

V roce 2019 jsme vykonali obrovské množ-
ství práce. V celé budově jsme vyměnili všech-
na stávající okna za okna plastová. Toto se 
nám podařilo uskutečnit za finanční pomo-
ci Obce Tlumačov, za což jí velice děkuje-
me. V moštárně a na WC jsme nechali udělat 
nové dveře, protože stejně jako ta stará okna, 
už vše bylo ve velmi špatném stavu. Nechali 
jsme zhotovit nový dřevěný rošt na moštování 
ovoce. V důsledku sucha jsme koupili hadici 
na zalévání ovocných stromků v našem sadu.

V sobotu 26. ledna 2019 v Klubu obce na 
Zábraní proběhl 17. ročník Koštu pálenek, 
což byla společná akce místních zahrádkářů 
a Kulturního a informačního střediskaTlu-
mačov. Rok 2018 byl na množství ovoce vel-
mi úrodný a sešlo se nám 39 vzorků různých 
pálenek. Zároveň probíhala ochutnávka chu-
ťovek. Sešlo se 7 vzorků. Košt začal ve 14 ho-
din a za tři hodiny se začaly zpracovávat hla-
sovací lístky. Během této doby se uskutečni-
la soutěž o ceny. Po 18 hodině byl znám ví-
těz jak u pálenek, tak u chuťovek. Jako prv-
ní se umístila pálenka pana Čechmana, dru-
hé místo obsadila paní Irena Masařová a třetí 
paní Marie Talašová. Košt chuťovek vyhrála 
paní Alena Fiantová, druhá byla paní Dagmar 
Meisenbichlerová a třetí pan Jaroslav Machá-
lek. Naše organizace se zúčastnila také koš-
tu pálenek v Míškovicích. Tento košt jsme vy-
hráli a na druhém místě se umístila pálenka 
pana Jiřího Talaše. Obě dvě pálenky pochá-
zely z naší pálenice.

14. února jsme společně s KIS Tlumačov 
uspořádali odbornou přednášku na téma 
„Sortiment a pěstování plodové zeleniny“ 
s panem ing. Peterem Gajdoštínem, kterého 
známe z televizní obrazovky a z časopisu Za-
hrádkář. Pan Gajdoštín je zároveň majitelem 
firmy Dobrá semena a všem přítomným je-
den sáček ze svých semen daroval.

V březnu jsme se na výroční schůzi domlu-
vili na naší další činnosti a zvolili jsme si vý-
bor. Květen a červen jsme věnovali jarnímu 
ošetření stromků, řezu, přihnojení, dosazení 
stromků a následnému zalévání. Uspořádali 
jsme brigádu na úklid pálenice a okolí. Patr-
ně pro nestálé počasí přišlo na brigádu tento-
krát málo členů, přesto jsme udělali kus prá-
ce. Douklidit pálenici pak musela vedoucí pá-
lenice Lidka Řezníková se svojí dcerou. Kon-
cem června si naši členové poseděli a povy-
kládali u táboráku při opékání špekáčků. Do 
sadu jsme koupili čmeláky na zlepšení opylo-
vání stromků. Pálenici a moštárnu jsme při-
pravili na sezónu 2019 tak, abychom uspoko-
jili všechny zákazníky.

V polovině září se naše organizace se svý-

Zahrádkáři 
v roce 2019

ZO ČZS A KIS TLUMAČOV 
 

VÁS ZVE NA 18. ROČNÍK 
 
 

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2020  
A KOŠT SEKANÉ  

  SOBOTA 25. LEDNA 2020 V DOBĚ OD 14 - 17 HOD   
 

KLUB OBCE NA ZÁBRANÍ   
  

VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVZZOORRKKŮŮ  BBUUDDEE  VV  1188  HHOODDIINN   
 

 SBĚR VZORKŮ (1/2 LITRU PÁLENKY) PROBĚHNE V PÁTEK 24. LEDNA 2020  
OD 16 – 18 HOD. SBĚR VZORKŮ SEKANÉ (VÁLEČEK DLOUHÝ 20 CM,  

PRŮMĚR 6 CM – JEDEN DRUH) BUDE V SOBOTU 25. LEDNA 2020 OD 13 – 14 HOD. 
V KLUBU OBCE NA ZÁBRANÍ.  

(POZN. 1 SOUTĚŽÍCI – JEDEN DRUH SEKANÉ)  

mi výpěstky zúčastnila okresní zahrádkářské 
výstavy v Machové. Vyvrcholením naší čin-
nosti v měsíci září bylo uspořádání zahrád-
kářské výstavy. Domluvili jsme spolupráci se 
školkami a ZŠ Tlumačov na vystavení kre-
seb a výrobků z ovoce, zeleniny a dalších pří-
rodnin. Pozvali jsme školku a školu na pro-
hlídku výstavy. Dětem se výstava moc líbila 
a mnohé z nich přivedly rodiče a prarodiče, 
aby se na výstavu a jejich výrobky podívali. 
Mnozí si také koupili med a kaktusy. V srp-
nu a září jsme moštovali přinesené ovoce. 
Od srpna jsme pálili všem zájemcům pálen-
ku z různých druhů ovoce. Protože letošní 
rok nebyl bohatý na množství ovoce, mošto-
vání jsme ukončili dříve než vloni a stejně tak 
bude ukončeno pálení kvasů dříve než v mi-
nulém roce. Po celý rok jsme se starali o po-
řádek v budově i v okolí pálenice. Pan Dufek 
sekl trávu, muži ošetřovali ovocné stromky. 
V sadu jsme vysadili různé druhy tykvové ze-

leniny. Stejně jako každý rok jsme uzavřeli ka-
lendářní rok Vánočním posezením zahrádká-
řů, tentokrát v Hospodě u hřebčína.

Rádi uvítáme všechny zájemce o člen-
ství v naší organizaci. Přijít můžete kdykoliv 
na schůzi výboru, která se koná vždy první 
pondělí v měsíci, v zimním období v 17 ho-
din a v letním období v 18 hodin. Těšíme se 
na vás.                         Mgr. Jiřina Vrtalová, 

předsedkyně MO ČZS Tlumačov


