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ROČNÍK XXX. ZÁŘÍ 2021 ZDARMA

Slovo starosty

Letní aktivity v DDM Sluníčku.                                                                     Foto: DDM Sluníčko. 

Vážení spoluobčané,
při pohledu do kalendáře jsme se ocitli 

na konci měsíce září. Našim dětem skonči-
ly letní prázdniny a nám dospělým období 
dovolených. V závěru prázdnin jsme si slun-
ce a letních teplot moc neužili, tak snad se 
ještě v září dočkáme „babího“ léta a ještě si 
sluníčka a příjemných teplot užijeme. 

Dobré počasí do nastávajícího období 
budeme potřebovat také na investiční akce 
a opravy, které se rozbíhají právě v tomto 
období. Na začátku velkých prázdnin byla 
zahájena oprava fasády staré budovy zá-
kladní školy. Předmětem byla oprava ven-
kovních omítek a nátěr fasády včetně klem-
pířských prvků. Součástí byla také dodávka 
nových dveřních křídel vrat ve vstupech do 
budovy. Po dokončení opravy fasády školy 
na ni navázala obnova fasády budovy kul-
turního a informačního střediska č. p. 170. 
Zde budou taktéž provedeny stavební prá-
ce na opravě fasády a současně dojde téměř 
ke kompletní výměně klempířských výrobků. 
Zhotovitelem obou rekonstrukcí je staveb-
ní firma PROVING s.r.o. Hulín. Od 2. srp-
na byly zahájeny stavební práce na investič-
ní akci „Zvýšení počtu učeben na ZŠ Tlu-
mačov“. Jedná se o přístavbu jednopodlaž-
ního objektu, který vyroste v prostorách 
dvora – atria školy, kde vzniknou 3 odděle-
ní školní družiny o celkové kapacitě 70 dětí 
včetně sociálního zázemí. Zhotovitelem in-
vestiční akce je stavební firma 1. VASTO 
s.r.o Vsetín a smluvní termín dokončení 
akce je 31. 12. 2021. Na konci července byl 
na zakázku malého rozsahu „Tlumačov – ob-
nova místních komunikací“ schválen radou 
obce zhotovitel firma SWIETELSKY sta-
vební s.r.o. Brno. Tato akce byla rozdělena 
na čtyři dílčí části „Parkoviště v ulici Metlov, 
Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Šver-
mova a 6. května, Chodník v ulici U Troji-
ce a Oprava komunikace v ulici U Trojice“. 
Dojde k postupné realizaci jednotlivých 
stavebních objektů s tím, že je smluvně sta-
novena lhůta výstavby od 16. 8. do 27. 10. 
2021. Na konci měsíce září bude zahájena 
poslední investiční akce letošního roku „Re-
konstrukce ulice Sokolská“. Předmětem za-
kázky je rekonstrukce místní komunikace 
a parkoviště v ulici Sokolská. V rámci reali-
zace bude odstraněna stávající obrusná vrst-
va vč. podkladních vrstev místní komunika-
ce, budou odstraněny stávající plochy parko-
viště, zrealizovány nové konstrukční vrstvy. 

Finální kryt místní komunikace bude zhoto-
ven z asfaltového betonu a povrch parkova-
cí plochy bude zhotoven z vegetační (zasa-
kovací) dlažby. Celkem bude vybudováno 27 
parkovacích míst. Celková délka rekonstruo-
vané komunikace je 400 m o šířce 5 m se za-
puštěnou obrubou z dlažební kostky. Rekon-
strukce komunikace je navržena ve stávají-
cích směrových poměrech. Součástí realizace 
je kompletní úprava sjezdů k nemovitostem 
a vybudování nového chodníku u parkoviš-
tě. Akce je rozdělena na 2 etapy. V letošním 
roce v rámci I. etapy proběhne rekonstruk-
ce komunikace v délce 200 m včetně sjezdů 
k nemovitostem od ulice Nádražní po rodin-
ný dům č. p. 504. V roce 2022 v rámci II.e-
tapy bude dokončena rekonstrukce zbývají-
cí části místní komunikace po ulici Machov-
skou včetně kompletní rekonstrukce parko-
viště naproti sokolovny s termínem ukonče-
ní prací 30. 6. 2022. Stavební objekt místní 
komunikace bude finančně podpořen z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR v rámci do-
tačního programu Podpora obnovy a rozvo-
je venkova – podpora obnovy místních ko-
munikací. Za zmínku stojí fakt, že v prvním 
pololetí tohoto roku v rámci údržby proběh-
ly práce na restaurování pískovcových křížů 
v ulici Machovská a ulici Mánesova. 

A co říci závěrem? Chtěl bych popřát všem 
školákům úspěšný školní rok 2021 - 2022, aby 

byl celý prezenční a nenarušovaný protiepi-
demickými opatřeními. Vám milí spoluobča-
né přeji do nastávajícího období hodně zdra-
ví, pozitivního myšlení a hodně sil v pracov-
ním a osobním životě.

Petr Horka, starosta obce
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Některé budovy budou po opravě minulostí.                                                    Foto: OÚ Tlumačov. 

Některé budovy budou po opravě minulostí.                                                    Foto: OÚ Tlumačov. 

Kříž na ul. Mánesova.     Foto: OÚ Tlumačov.  Kříž na ul. Machovská.    Foto: OÚ Tlumačov. 

Stejně tak jako v loňském roce byla do 
rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021 zařa-
zena finanční částka na obnovu sakrálních 
staveb – křížů, které jsou ve vlastnictví obce. 
Pro tento rok bylo rozhodnuto o provedení 
opravy a údržby pískovcového kříže v ul. Ma-
chovská a Mánesova. 

Po kladných zkušenostech z předchozích 
let byly restaurátorské práce na jednotlivých 
objektech objednány u paní Pavly Hradilo-
vé ze Zlína. Předmětné opravy byly paní re-
staurátorkou a její spolupracovnicí provádě-
ny za příznivého počasí v období od června 
do srpna 2021.

Celkové náklady na opravu obou objektů 
činily částku ve výši 135.000, - Kč.

Na základě závěrečné zprávy by násled-
né restaurování mělo probíhat každých cca 
5 let. Obec proto plánuje i v následujícím ob-
dobí pokračovat v obnově a údržbě sakrál-
ních staveb. Tato skutečnost se bude zejména 
týkat pískovcového kříže v lokalitě „Slivotín“, 
jehož stav je v současné době velmi kritický.

Michal Veselský
 ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Oprava 
pískovcových křížů 

Správa železnic s.o. v letošním roce zahá-
jí rozsáhlou opravu objektů vlakového osob-
ního nádraží v naší obci. 

Dle sdělení Správy železnic s.o. tato akce 
plně koresponduje s programem postupné 
rekonstrukce a revitalizace nemovitostí že-
lezničních osobních nádraží, jehož cílem je 
optimalizace osobních nádraží z hlediska je-
jich budoucího využití a provozních nákladů. 
Oprava objektů zahrnuje optimalizaci stáva-
jící výpravní budovy, přilehlé technologické 
budovy, veřejného WC a skladu. Část výprav-
ní budovy, ve které se nachází z hygienické-
ho hlediska nevhodné bytové jednotky, bude 
odstraněna. Ve zbývající části výpravní budo-
vy bude zřízen přístřešek pro cestující veřej-
nost a prostor pro technologii Správy želez-
nic. Dále bude odstraněn objekt veřejného 
WC a skladu. Na uvolněné ploše, která vznik-
ne demolicí části výpravní budovy, budou vy-
budovány stavby veřejného zájmu. Vzniknou 
zde parkovací místa pro osobní automobily 
a místo pro parkování kol.

Součástí akce je rovněž rozsáhlá oprava 
staničního sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení v hodnotě 70 mil. Kč.

Petr Horka, starosta obce

Oprava objektů 
vlakového nádraží 
v Tlumačově

17. srpna uplynuly čtyři smutné roky 
od úmrtí pana 

Jaromíra Nováka. 
Za vzpomínku děkuje 
manželka s rodinou.

Přijetí dobrovolných dárců krve, kteří byli 
v roce 2020 oceněni za jubilejní počty bez-
platných odběrů krve, proběhlo v kance-
láři starosty obce na obecním úřadě v Tlu-
mačově. 

Mezi dárci krve, jež byli vyznamenáni zla-
tou medailí prof. MUDr. Jana Janského, kte-
rou uděluje Český červený kříž za dovršení 
40 bezpříspěvkových odběrů, byl i občan Tlu-
mačova p. Jiří Gazdoš. Dalším občanem Tlu-
mačova, který dovršil v loňském roce jubilej-
ní šedesátý bezpříspěvkový odběr, je pan Ja-
roslav Zelina. Oběma těmto občanům podě-
koval za jejich lidský postoj a záslužnou čin-
nost starosta obce p. Petr Horka a předal jim 
dárek v podobě poukázek na nákup sportov-
ního vybavení.

Setkání s vyznamenanými 
dobrovolnými dárci krve

V sobotu 12. černa 2021 proběhlo v sále 
Kulturního a informačního střediska Tluma-
čov při příležitosti oslav 880. let od první pí-
semné zmínky o Tlumačovu předání Čestné-
ho občanství obce Tlumačov MUDr. Fran-
tišku Kelovi.

Ocenění bylo předáváno starostou obce 
panem Petrem Horkou, místostarostou Mgr. 
Rajmundem Huráněm a tajemníkem Ing. Ja-
nem Rýdlem. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov na základě 
návrhu, který mu byl podán k projednání, 
rozhodlo na svém zasedání dne 28. 4. 2021 
o udělení nejvyššího ocenění v podobě čest-
ného občanství panu MUDr. Františku Ke-
lovi. Ocenění bylo uděleno za dlouholetou, 
obětavou a vytrvalou činnost v oblasti zdra-
votnictví a za celoživotní angažovanost a vý-
znamný přínos k rozvoji obce.

Pana MUDr. Františka Kela, okresního or-
dináře pro gastroenterologii, bývalého primá-
ře interního oddělení KNTB Zlín, zastupite-
le, radního a váženého občana obce Tluma-
čov, jenž se letos dožívá významného život-
ního jubilea, v krátkosti před samotným ak-
tem udělení občanství, představil tajemník 
obce Ing. Jan Rýdel: 

„MUDr. František Kel se narodil v roce 
1941 v Tlumačově. Po maturitě na jedenác-
tileté střední škole v Otrokovicích vystudo-
val Fakultu všeobecného lékařství na Ma-
sarykově univerzitě v Brně. V roce 1965, po 
absolvování roční základní vojenské služby, 
nastoupil jako lékař interního oddělení do 
OÚNZ Gottwaldov (Okresní ústav národní-
ho zdraví), kde se postupem let vypracoval 
až na pozici primáře oddělení. V roce 1993 si 
splnil svůj celoživotní sen. Zařídil si ve svém 
domě soukromou ordinaci a začal pracovat 
jako ambulantní gastroenterolog.

V průběhu let se MUDr. František Kel 
stal uznávaným a erudovaným odborníkem 

Čestný občan obce Tlumačov pan MUDr. František Kel
ve světě medicíny a jeho působení v tomto 
oboru daleko přesáhlo rámec naší obce. I při 
svém profesním vytížení, které věnoval a stá-
le ještě věnuje svým pacientům, z nichž mno-
zí jsou také občany naší obce, byl stále v úz-
kém propojení s děním v Tlumačově.

Mnoho let pracoval v sociální komisi 
v obci Tlumačov. Prostřednictvím České-
ho svazu červeného kříže přednášel a po-
pularizoval zdravotnická témata pro občany 
nejen v Tlumačově, ale i v okolních obcích. 
Od roku 1970 do roku 1992 externě vyučo-
val odborné předměty na Střední zdravot-
nické škole ve Zlíně. Byl prvním odborným 
garantem při zakládání Charity sv. Anežky 
v Otrokovicích.

Ve volném čase se věnuje chovu poštov-
ních holubů v obci Tlumačov a v Oblastním 
sdružení Zlín, kde zastával vedoucí pozice. 
Byl předsedou tří organizačních výborů ce-

lostátních výstav poštovních holubů v letech 
1976, 1984 a 1991.

V letech 1991 - 1994 a následně od roku 
1998 do roku 2018 působil v Zastupitelstvu 
obce Tlumačov. Aktivně se angažoval nejen 
jako řadový zastupitel a radní, ale působil 
také v různých funkcích a výborech. Jeho 
rady, názory a zkušenosti byly vždy přínos-
nými momenty, které pozitivně ovlivňova-
ly rozhodování v zastupitelstvu a potažmo 
dění v celé obci.

Vážení hosté, závěrem bych chtěl říci, že 
pan MUDr. František Kel zanechal a stále 
zanechává za dobu svého působení v Tlu-
mačově, a nejen v něm nesmazatelnou sto-
pu. Zkušenosti, moudrost a životní nadhled 
jsou typické pro jeho osobnost a jsou inspi-
rací pro mnohé z nás“, zakončil svůj proslov 
Ing. Jan Rýdel.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Čestný občan MUDr. F. Kel (druhý zleva).                                                    Foto: KIS Tlumačov. 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve 
Českým červeným křížem má za cíl zvýšit 
společenskou vážnost bezpříspěvkového dár-
covství krve a dárců krve samotných. ČČK 
pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce vy-
znamenáními již více než půl století.

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kte-
rou přes veškerý vědecký pokrok nelze jak-
koliv nahradit. Darování krve je jedinečným 
darem člověka člověku a umožňuje zachránit 
ohrožený život. Proto patří náš dík všem dár-
cům, kteří dobrovolně darují krev. Pokud se 
chcete stát dárcem krve i vy, bližší informa-
ce naleznete např. na stránkách Krajské ne-
mocnice T. Bati ve Zlíně https://www.kntb.
cz/informace-pro-darce-krve .

Ing. Jan Rýdel, tajemník obce
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 9. 6. 2021                 
projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne         
30. 8. 2021 projednala:

Vážení občané Tlumačova, dovolte nám, 
abychom Vás pozvali na Mistrovství České 
republiky. V roce 2020 se na Bahňáku kvů-
li epidemické situaci tato událost nekona-
la a my doufáme, že nám hvězdy v letošním 
roce budou přát.

První říjnový víkend se na Bahňáku utká 
na 40 chladnokrevných koní, kteří společně 
s kočími předvedou své dovednosti.

Soutěž se skládá ze tří částí, a to: vozataj-
ská jízda, ovladatelnost s kládou a těžký tah.

Nedílnou součástí víkendové akce bude 

Mistrovství ČR v kompletní soutěži 
chladnokrevných koní jednospřeží 

a dvojspřeží a MČR v ovladatelnosti 
s kládou a těžkém tahu jednospřeží

také přehlídka plemenných hřebců a klisen. 
Celé mistrovství by se nemohlo uskutečnit 

bez podpory ASCHK, Lesů ČR, Zemského 
hřebčince Tlumačov a SCHCHK. Všem dě-
kujeme.

Budeme se těšit na setkání s Vámi o víken-
du 2. a 3. října 2021, kde společně budeme 
fandit tomu nejlepšímu. Čeká na Vás něco 
dobrého na zub od pana Chromčáka z Restau-
race Černý kůň a zapít to můžete pivem Hos-
podář z Pivovaru Záhlinice.       Marie Išová, 

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na podlimitní veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce ulice Sokolská, 

schválila od 10. 6. 2021 na dobu neu-
rčitou pronájem ordinace praktického léka-
ře a části společných prostor o celkové vý-
měře 69.75 m2 v objektu zdravotního stře-
diska poskytovateli zdravotních služeb na 
základě „Rozhodnutí o udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb č.j. KUZL 
21365/2021 k provozování všeobecného 
praktického lékařství“
schválila Smlouvu o poskytování pra-

covně lékařských služeb
 schválila předloženou Smlouvu o vy-

konání přezkoumání hospodaření ÚSC za 
rok 2021
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

v DPS na byt č. 28 od 1. 7. 2021 na dobu 
určitou 1 rok, s možností následného pro-
dloužení
vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Tlumačov – oprava fasá-
dy ZŠ a KIS“, schválila výběr ekonomicky nej-
výhodnější nabídky spol. PROVING s. r. o. 
Hulín z důvodu splnění podmínek zadáva-
cího řízení a podání ekonomicky nejvýhod-
nější nabídky s celkovou nabízenou cenou 
1.700.000 Kč bez DPH
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky jednotlivých uchazečů na zakázku 
malého rozsahu „Dodávka štěpkovače pro 
obec Tlumačov“ a schválila jako dodavate-
le štěpkovače pro odd. ŽP, údržby a služeb 
obce spol. PaL, s. r. o. , Biskupice, z důvodu 
splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
398.500 Kč bez DPH
schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

2445 ostatní plocha o výměře cca 32,25 m2 
za podmínek stanovených v záměru viz. 
usnesení č. R 14/31/05/21 ze dne 19. 5. 2021
schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

2529 ostatní plocha o výměře cca 14 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usnese-
ní R/13/31/05/21 ze dne 19. 5. 2021
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku p. č. 2446/2 ostatní plocha o výměře cca 
32 m2 za uvedených podmínek
 schválila výjimku z počtu dětí ve tří-

dách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ MŠ Tluma-
čov, p. o. pro školní rok 2021 - 2022 na po-
čet 28 dětí na třídu
 schválila v souladu s Vnitřním plato-

vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení v obci řediteli ZŠ a ředitelce 
MŠ mimořádnou finanční odměnu
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce na Zábraní v termínu 22. 7. až 24 .7. 
2021 ZO ČSZ Tlumačov na pořádání vý-
roční schůze

schválilo účetní uzávěrku obce Tluma-
čov sestavenou k 31. 12. 2020
 schválilo Závěrečný účet obce Tlu-

mačov za rok 2020 včetně Zprávy audito-
ra o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2020 a v souladu § 17 odst. 7 zákona 
č. 250/2000 Sb. a vyjádřilo souhlas s celo-
ročním hospodařením obce Tlumačov, a to 
bez výhrad
 schválilo spolku S.K. Tlumačov, z. 

s. neinvestiční finanční transfer v celkové 
výši 140.000 Kč na základě jejich Žádosti 
o poskytnutí příspěvku na činnost, schváli-
lo i předloženou Smlouvu o poskytnutí ve-
řejné finanční podpory č. 2021/PAM/006 
z rozpočtu obce Tlumačov
revokovalo usnesení č. Z6/13/10/20 ze 

dne 21. 10. 2020 v plném rozsahu a schváli-
lo záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 
o výměře 154 m2 za daných podmínek
 schválilo Smlouvu o zřízení služeb-

nosti na zřízení a provozování podzemní-
ho komunikačního vedení veřejné komuni-
kační sítě stavby „Optická síť FTTx Tluma-
čov- I. etapa – 1. část“ na uvedených pozem-
cích se spol. Zlín Net, a. s., Zlín
 schválilo smlouvu o smlouvě budou-

cí o zřízení služebnosti na zřízení a provozo-
vání podzemních inženýrských sítí realizova-
ných v rámci stavby „Změna trakční sousta-
vy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakoni-
ce - Říkovice“ se státní organizací Správa že-
leznic, s. r. o., Praha
 schválilo smlouvu o smlouvě budou-

cí o zřízení věcného břemena zřízení a pro-
vozování distribuční soustavy stavby – kabel 
NN na pozemku p. č. 2528 se spol. EG.D, 
a. s. Brno
schválilo poskytnutí bezúročné půjčky 

pro své dva zaměstnance ze Sociálního fon-
du obce na základě schválení Správní rady 
sociálního fondu
schválilo termíny řádných zasedání or-

gánů obce na 2. pololetí 2021

vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na podlimitní ve-
řejnou zakázku „Zvýšení počtu učeben v ZŠ 
Tlumačov“, vyloučila účastníka firmu STA-
VYMA s.r.o. Otrokovice dle § 48 odst. 2/ 
pís. a), zákona č. 134/2016 Sb. z další účas-
ti v zadávacím řízení pro nesplnění zadáva-
cích podmínek, schválila výběr ekonomicky 

schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč 
a předloženou Darovací smlouvu o poskytnu-
tí finančního příspěvku z rozpočtu obce pro 
Asociaci rodičů a přátel zdravotné postiže-
ných dětí v ČR, z. s., klub Radost, Prostějov
 schválila MO KDU - ČSL Tlumačov 

bezplatné zapůjčení travnaté plochy na ná-
městí Komenského, WC a dopravu hmotné-
ho majetku obce na akci „Prázdniny končí, 
škola začíná“ dne 27. 8. 2021
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

v bytě č. 12 v DPS od 1. 8. 2021 na dobu 
určitou 1 rok, s možností prodloužení této 
smlouvy
 schválila prodloužení pachtovní 

smlouvy na propachtování pozemků KN 
p. č. 503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výmě-
ře 8.323 m2 v k.ú. Tlumačov, do 31. 7. 2022
schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

2446/2 o výměře 32 m2 za podmínek stanove-
ných v záměru viz. usnesení č. R 11/32/06/21 
ze dne 9. 6. 2021
schválila smlouvu o využití obecního 

systému odpadového hospodářství a zajiště-
ní zpětného odběru elektrozařízení se spol. 
ELEKTROWIN, a. s., Praha
schválila uzavření Dodatku č. 1 k SOD 

ze dne 24. 7. 2020 se zpracovatelem změny 
č. 2 ÚP Tlumačov, společností Urbanistické 
středisko Brno, s.r.o. 
schválila uzavření smlouvy o přeložce 

zařízení distribuční soustavy se spol. EG.d, 
a. s.  Brno
 schválila Zemskému hřebčinci Tluma-

čov, s. p. o. bezúplatné zapůjčení hmotného 
majetku obce Tlumačov na Vozatajské závody 

CAN 3, ve dnech 29. 7. až 1. 8. 2021 na do-
stihové dráze Bahňák
byla seznámena se žádostí vedoucí or-

ganizace MŠ Klubíčko, s.r.o. ze dne 20. 7. 
2021 a schválila provedení venkovních úprav 
a oprav dřevěné terasy u objektu MŠ U troji-
ce č. p. 336 v souladu s Nájemní smlouvou 
ze dne 31. 5. 2004
 vzala na vědomí cenové nabídky jed-

notlivých uchazečů na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Tlumačov – obnova místních 
komunikací“, schválila výběr ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky společnosti SWIE-
TELSKY stavební s.r.o., Brno z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podání 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky s celko-
vou nabídkovou cenou 2.474.482,90 Kč bez 
DPH a pověřila starostu obce podpisem 
Smlouvy o dílo

schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku p. č. 2544 ostat-
ní plocha o výměře 400 m2 do 31. 8. 2022
 schválila prodloužení smlouvy o vý-

půjčce na pozemek p. č. 1447/1 ostatní plo-
cha o výměře 1.929 m2 do 30. 9. 2022
schválila nabídku spol. Innogy Energie 

s.r.o. Praha na odběr silové elektrické ener-
gie na období roku 2022 pro Obec Tluma-
čov i ZŠ Tlumačov za ceny uvedené v této 
nabídce
vzala na vědomí návrh zadání Územ-

ního plánu Sazovice
 schválila uzavření Dodatku č. 5 ke 

Smlouvě o spolupráci při tvorbě a správě di-
gitální technické mapy obce (JDTM ZK) se 
Zlínským krajem
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky jednotlivých uchazečů na vyhotovení 
projektové dokumentace pro povolení stav-
by „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tlumačov“, 
schválila jako zhotovitele projektové doku-
mentace pro povolení stavby „Rekonstruk-
ce tělocvičny ZŠ Tlumačov“ Ing. T. Foltý-
na, Napajedla, z důvodu splnění podmínek 
zadávacího řízení a podání nejvýhodnější na-
bídky v celkové ceně 192.000 Kč bez DPH
 schválila ukončení servisní podpo-

ry k programu EVI Provoz a k programu 
SKLAD Odpadů dohodou ke dni 24. 9. 2021

Zastupitelstvo obce na svém 
jednání dne 23. 6. 2021 pro-
jednalo:

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne         
30. 6. 2021 projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 21. 7. 2021                 
projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 18. 8. 2021                 
projednala:

Tlumačov“, schválila výběr ekonomicky nej-
výhodnější nabídky společnosti Skanska, a. 
s., Praha, z důvodu splnění podmínek zadá-

nejvýhodnější nabídky  společnosti  1. VAS-
TO s.r.o., Vsetín, z důvodu splnění podmí-
nek zadávacího řízení a podání ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídky s nabídkovou ce-
nou 5.763.062,78 Kč bez DPH
 schválila zadávací dokumentaci, se-

znam oslovených uchazečů a způsob zveřej-
nění veřejné zakázky malého rozsahu „Tlu-
mačov – obnova veřejných komunikací“
schválila příkazníka, spol. INp servis 

s. r. o., Kroměříž, pro zastupování příkazce 
obec Tlumačov k administraci zadávacího ří-
zení dle zákona č. 134/2016 sb. na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, na akci „Tluma-
čov – obnova místních komunikací“
schválila Darovací smlouvu mezi obcí 

Tlumačov a Sdružením místních samospráv, 
z. s., IČO 75130165 se sídlem ve Zlíně, za-
stoupenou předsedou JUDr. S. Polčákem na 
finanční částku ve výši 20.000 Kč, která bude 
poukázána na č. ú. 6013196329

vacího řízení a podání ekonomicky nejvýhod-
nější nabídky s nabídkovou cenou 9.016.944 
Kč bez DPH
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Setkání heligonkářů.                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Malí čtenáři.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

Na konci roku bylo v místní knihovně již 
tradičně připraveno pasování prvňáčků na 
Malého čtenáře. 

V pátek 25. června navštívilo naši knihov-
nu šestnáct dětí, aby slíbily paní knihovnici, 
že budou knihy opatrovat a objevovat příbě-
hy na jejich stránkách. Slavnostní pasování 
dále probíhalo formou hry, při které jsme si 
dávali různé hádanky spojené s pohádkový-
mi postavami. Vyplněním kvízu děti dokáza-
ly, že umí číst i psát a mohli jsme přistoupit 
k samotnému pasování na „Malé čtenáře“.

V průběhu pasování jsme si povídali, co 
všechno je potřeba, aby kniha vznikla. Po-
čínaje spisovatelem, tiskárnou, ilustrátorem 
až po samotné dostání se čtenáři do rukou. 
Děti prožily v knihovně hezké dopoledne 
a odnášely si domů knihu, kterou dostaly od 
paní knihovnice. Za odměnu je ještě pozva-
la na zmrzlinu. Pevně věříme, že jsme svým 
povídáním získali nové malé čtenáře a ná-
vštěvníky knihovny, kteří se pustí za dobro-
družstvím právě čtením knih.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Pasování prvňáků na Malé čtenáře 2021

Setkání heligonkářů z blízkého i dalekého 
okolí bylo v minulosti součástí programu tlu-
mačovských Pivních slavností. V roce 2020 
se slavnosti nekonaly z důvodu epidemie Co-
vid 19 a ani heligonkáři se nesešli. Letos, 
i přestože se Pivní slavnosti neuskutečni-
ly, proběhlo už čtvrté Setkání heligonkářů. 

Milovníci tohoto hudebního nástroje, hrá-
či i posluchači se setkali v sobotu 24. červen-
ce na náměstí Komenského v Tlumačově.

Za krásného slunného odpoledne vystou-
pilo celkem 27 účinkujících. V jejich podání 
zazněly české, moravské i slovenské lidové 
písničky a skladby a diváci si mnohé zazpí-
vali společně s nimi. Na všech bylo znát, že 
jsou rádi pospolu a mají radost ze setkání. 
Během akce pan Miroslav Musil poděkoval 
výjimečnému člověku a muzikantu panu Ja-
roslavu Novákovi za celoživotní rozdávání 
radosti svou hrou na heligonku.

Důležitá je skutečnost, že heligonkáři při-
pravili příjemnou zábavu pro lidi všech ge-
nerací včetně dětí, které si při krásných pís-
ničkách užívaly skákacího hradu.

Připomeňme si, co to vlastně heligonka je.
Heligonka patří mezi tzv. diatonické ná-

stroje a jsou pro ni charakteristické silné he-
ligonové basy.

Jaký je rozdíl mezi pojmenováními heli-
gonka a harmonika? Slovo harmonika se po-
užívá všeobecně pro všechny harmoniky, ať 
jsou klávesové nebo knoflíkové.

Nejznámějšími typy tahací harmoniky 
jsou akordeon a heligonka. Rozdíl mezi 
nimi je patrný na první pohled: akordeon 
má klávesy uspořádané jako klavír, heligon-

Po dvou letech zněly Tlumačovem heligonky
ka má místo kláves knoflíky. Další rozdíl za-
znamenáme při poslechu: u akordeonu ne-
závisí výška tónu na směru pohybu měchu, 
u heligonky se výška tónu mění.

Z pohledu do historie vyplývá, že první 
jednoduchý nástroj vyráběli u nás už v roce 
1885 bratři Josef a Jan Hlaváčkovi. Pozdě-
ji se k nim přidali další výrobci harmonik: 
Vavřín, Lubich, Stibitz, Kebrle a jiní. V té 
době si harmonika získala velkou oblibu 
na českém venkově. Okolo roku 1900 zkon-
struoval heligonové basy harmonikář Císař 

z Loun. Hlaváčkové je montovali do harmo-
nik a charakteristická zvuková mohutnost 
basů je proslavila po celém světě.

Heligonky jsou nejoblíbenější lidové ná-
stroje. Na popularitě jim však přidávají 
i současní hudební interpreti, například Ja-
rek Nohavica, který dokazuje, že na heli-
gonku zahrajete prakticky vše a hra na ten-
to tradiční hudební nástroj není vůbec těž-
ká. (zdroj internet).

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

Pátek 3. září patřil v naší obci seniorům. 
V tělocvičně základní školy se konal 12. roč-
ník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná.

Mikroregion Jižní Haná je svazek obcí 
v okrese Kroměříž a Zlín. Cílem je spoluprá-
ce členských obcí s regionálními agenturami 
na mikroregionálních projektech a spoluprá-
ce v oblasti kultury a sportu. Sdružuje cel-
kem 2 města a 2 obce: Chropyně, Hulín, Kva-
sice a Tlumačov. Byl založen v roce 2000.

Hry byly slavnostně zahájeny krátce po de-
váté hodině na náměstíčku starostou obce 
Tlumačov panem Petrem Horkou, který je zá-
roveň místopředsedou mikroregionu. Všech-
ny přítomné pozdravili také hlavní předsta-
vitelé obcí a měst mikroregionu: za město 

Tlumačov hostil seniory z Mikroregionu Jižní Haná
Chropyně starostka Ing. Věra Sigmundová, 
za město Hulín Mgr. Roman Hoza a za obec 
Kvasice starosta Ing. Dušan Odehnal a mís-
tostarosta Lubomír Musil.

Poté se všichni průvodem a za doprovodu 
dechové hudby Zdounečanka vydali do tělo-
cvičny základní školy.

Tam bylo přichystáno 8 soutěží: Ring 
Toos – házení kroužků na dřevěné kolíky, 
Spin Ladder - házení koulemi na provázku 
na dřevěnou konstrukci, Kubb number ne-
boli Mölkky – hra s čísly, skládání pyrami-
dy z plastových kelímků za pomocí gumičky, 
hod balonem na koš, lovení rybiček, slalom 
na koloběžce a trénování paměti – skrývačka 
křestních jmen nebo názvů zvířat.

Za Tlumačov soutěžili: Anna Kouřilová, 
Anna Švendová, Božena Juřicová, Helena  
Zifčáková, Anežka Hrubá, Ladislava Šoltyso-
vá, Miroslav Šoltys, Marie Kadlčíková, Ema 
Stratilová a Helena Zaoralová.

Po ukončení soutěží byl čas na oběd a kul-
turní vystoupení každé obce či města. Naši 
senioři měli přichystaná dvě vystoupení: sta-
ronové tanečky Marfušek, Nastěnek a Iván-
ka (předvedli již minulý rok) a slet čaroděj-
nic. Hulíňačky zacvičily na píseň Melinda, 
kterou nazpíval Jiří Štědroň, kvasické Sokol-
ky-mažoretky nám všem svižně zapochodo-
valy a senioři z Chropyně zazpívali několik 
písniček. Všechna vystoupení sklidila bouř-
livý potlesk a všichni přítomní se shodli na 
tom, že byla perfektní.

Ve 13.30 hodin byly vyhlášeny výsledky. 

Opět proběhla divácká soutěž, tentokráte 
byly otázky zaměřeny na 880. výročí naší 
obce. Ze správných odpovědí bylo vyloso-
váno 10 soutěžících, kteří si odnesli malou 
odměnu.

Hlavní rozhodčí, paní Libuše Staňková, 
členka přípravného výboru a místostaros-
ta města Chropyně Mgr. Stanislav Kalinec, 
zveřejnili konečné pořadí:

1. Hulín II.
2. Chropyně I.
3. Chropyně II.
4. Hulín I.
5. Kvasice I.
6. Tlumačov II.
7. Tlumačov I.
8. Kvasice II.

Blahopřejeme.

Pak se rozproudila volná zábava. K tanci 
a poslechu hrála bezmála dvě hodiny skupi-
na Gaudeon.

Děkujeme vedení ZŠ Tlumačov za vstříc-
ný přístup při přípravě her, žákům školy za 
asistenci při soutěžích, zaměstnancům údrž-
by a brigádnicím za skvěle zvládnutý pro-
voz malého bufetu. V neposlední řadě velké 
„díky“ patří všem našim seniorům za repre-
zentaci Obce Tlumačov. Příští rok by se hry 
měly konat v Hulíně.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Hry seniorů MJH.                                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Hry seniorů MJH.                                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Hry seniorů MJH.        Foto: KIS Tlumačov. 

Hry seniorů MJH.        Foto: KIS Tlumačov. 

Hry seniorů MJH.        Foto: KIS Tlumačov. 
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Výstava k výročí obce.                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěže v parku.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov.  Stanoviště u hasičů.      Foto: KIS Tlumačov.  My se houpáme .....           Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěže v parku.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěže v parku.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěže v parku.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Vystoupení Maxim Turbulenc.                                                                      Foto: KIS Tlumačov. 

             Tlumačov               slaví 880 let
V letošním roce si připomeneme hned ně-

kolik výročí: uplyne 880 let od první písemné 
zmínky o Tlumačovu (1141), kdy olomoucký 
biskup Jindřich Zdík dal sepsat všechny cír-
kevní statky na Moravě. Mezi nimi je v této 
listině uveden název „Na telmacoue“, což 
znamená, že se jedná o naši obec.

Budova měšťanské školy, dnes stará část 
základní školy, slouží vzdělávání 110 let 
(1911).

Nejmasovějším sportovním odvětvím je 
v naší obci kopaná. Od založení Sportovní-
ho klubu Tlumačov uplyne v prosinci 90 let 
(1931). Stalo se tak za přítomnosti 25 milov-
níků kopané v hostinci u Brázdilů (u Hlada).

Dále si připomeneme, že před 180 lety pro-
jel naší obcí první vlak (17. 10. 1841) a již 150 
let funguje v obci pošta. 

Připomínat všechna výročí občanům Tlu-
mačova jsme společně s DDM Sluníčko za-
čali už měsíc před dnem oslav. Připravili 
jsme soutěž „Znáte historii Tlumačova?“. Pro 
soutěžící bylo přichystáno 10 otázek vyvěše-
ných na různých místech v obci. Účastníci 
si měli možnost přečíst zajímavé informace 
a na základě nich označit odpověď. Z ode-
vzdaných správně vyplněných kartiček bylo 
12. 6. 2021 vylosováno 20 šťastných výher-
ců pěkných cen.

Den oslav prvních dvou výročí, tj. obce 
a školy, byl stanoven na sobotu 12. června 
2021. Program byl bohatý.

Dopoledne proběhla v sále Kulturního 
a informačního střediska Tlumačov verni-
sáž výstavy, která se pokusila zachytit ži-
vot naší obce od dob dávno minulých až po 
současnost.

V úvodu slavnostního dopoledne krátce 
pohovořil místostarosta Mgr. Rajmund Hu-
ráň o historii, investicích, kulturním a spor-
tovním vyžití, vzdělávání a dalších tématech 
vážících se k Tlumačovu. Bylo uděleno Čest-
né občanství obce Tlumačov panu MUDr. 
Františku Kelovi. Program byl zpestřen hrou 
na flétnu v podání Kláry Šáchové.

Od 13 do 17 hodin byly otevřeny dveře 

v místní mateřské a základní škole. Ředi-
telka školy Hana Janoštíková a ředitel ško-
ly Mgr. Robert Podlas zhodnotili Den ote-
vřených dveří: „Akce byla z našeho pohle-
du velmi úspěšná. Školu a školku navštívilo 
150 – 200 hostů napříč věkovým spektrem. 
Největší zastoupení měla skupina bývalých 
absolventů, kteří jsou ze školy max. 5 let. Na 
sociálních sítích se dohodli během několika 
málo hodin. Početnou skupinou byli rodiče 
s dětmi – předškoláčky a předškoláky, a to 
nejen místní. Překvapila nás skupina i výraz-
ně starších občanů z Tlumačova a blízkého 
okolí. Ve škole se nejvíce líbily retrokoutky 
1. stupně a tělesné výchovy. Ve školce byli 
hosté nadšeni prostornou školní zahradou. 
Návštěvníci chválili vzhled, barevnost a vy-
bavení tříd v obou vzdělávacích institucích. 
Standardně byla ceněna čistota a upravenost 
vnitřních prostor. Nakonec jsme byli spokoje-
ni i my, protože naše „sobota ve škole“ měla 
smysl a velmi pozitivní ohlas.“

Další program oslav pokračoval v parku, 
v ulici Sokolská. „Jsme velmi rádi,“ píše na 
svém facebookovém profilu jedna z pořada-
telek Bc. Hana Hlobilová, „že spousta z vás 
slavila výročí Tlumačova s námi. V parku byl 
pro přítomné připraven velmi pestrý program 
ve spolupráci KIS Tlumačov a DDM Sluníč-
ko. Spousta atrakcí po celém parku pro děti, 
mládež i dospělé. Nechyběla jízda na koni 
nebo povozu, skákací hrad, laser střelnice 
nebo vystoupení BAMBINOparty.cz. Také 
proběhl koncert Maxim Turbulenc, při kte-
rém si všichni společně zpívali nebo jen po-
brukovali jejich známé písničky. Také se sa-
mozřejmě tančilo. Počasí nás chvilkami zlo-
bilo, ale nakonec jak akce začala, nám již přá-
lo a všichni jsme si tento slavnostní den spo-
lečně pořádně užili. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na přípravách akce nebo na jejím 
průběhu. Rovněž děkujeme za krásná přání, 
která jste Tlumačovu k výročí nakreslili“. Já 
už jenom dodávám, že celé oslavy ukončila 
mokrá diskotéka (zase pršelo).

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Letní aktivity DDM Sluníčko.                                                                          Foto: DDM Sluníčko. 

Dům dětí a mládeže Sluníčko pořádal 
v době letních prázdniny 4 pobytové tábo-
ry a 12 táborů příměstských. V Tlumačově 
proběhly 3 příměstské tábory, kterých se zú-
častnilo 87 dětí nejen z Tlumačova, ale i z ši-
rokého okolí. 

První tábor pod vedením Diany Horkové 
se nazýval „English camp“. Již podle názvu je 
zřejmé, že byl tábor zaměřen na zdokonalení 
se v anglickém jazyce. Děti byly podle znalos-
tí a vědomostí rozděleny do několika skupin, 
v nichž plnily různé úkoly. V průběhu tábora 
nechyběly hry, soutěže, tvoření a také výlet. 
Společně jsme s dětmi vyrazily do lanového 
centra v Otrokovicích. Během týdne se děti 
dozvěděly spoustu novinek a také se nauči-
ly spoustu nových slovíček. Za svou píli byly 
oceněny krásnými dárečky.

V červenci proběhl ještě jeden tábor s ná-
zvem „Týden v Hollywoodu“, tentokrát pod 
vedením Hany Hlobilové. Děti se dostaly do 
Hollywoodu, kde nakoukly pod pokličku na-
táčení. Prošly několika nahrávacími studii, 
zapojily se do soutěže Kufr nebo také do na-
táčení scény z filmu Shrek. Zde režisér vybral 
z dětí nejlepšího herce a herečku a obsadil je 
do hlavní role Shreka a Fiony. Děti se rov-
něž dostaly do natáčení filmů Harry Potter, 
Piráti z Karibiku a do detektivního příběhu 
Sherlocka Holmese. Tentokrát jsme se spo-
lečně vypravili do kina Napajedla, kde jsme 
zhlédli film „Modrý tygr“. Po něm jsme se 
všichni zapojili do tvorby animace v připra-
veném workshopu. Na závěr tábora nechy-
běl galavečer s červeným kobercem. Všich-
ni jsme se oblékli do společenského oděvu 
a šampaňské teklo proudem. Proběhlo pro-
mítání natočených scének, reklam i celého 
tábora. Nechybělo ocenění nejlepších her-
ců a hereček a také nahrávacích studií, do 
kterých se děti na začátku tábora rozdělily. 

V srpnu proběhl tábor „Asterix a Obelix“ 
pod vedením Hany Hlobilové. Tentokrát jsme 
se s dětmi ocitli v galské vesnici. Děti přiví-
tal druid Panoramix společně s Obelixem. 
Díky kouzelnému nápoji, který jim připravi-
li, získaly sílu a odvahu. Vypravily se za Kle-
opatrou na olympijské hry, kterými je pro-
vázeli Asterix a Obelix. Také se vydaly bo-
jovat proti Římanům, snažily se získat dru-
idův srp a naučit se galské písmo. Za splně-
né úkoly získávali malí galové zlaťáky, za kte-
ré si každý den od vědmy nakupovali důleži-
té ingredience k výrobě lektvarů. Nikdo ne-
věděl, z čeho se lektvary budou míchat, pro-
to museli dobře zvažovat, co nakoupí. Kolik 
myších ocásků, kolik muchomůrek, vraních 
ok, pavouků a dalších ingrediencí. Lektvary 
jim Panoramix měl prozradit až poslední den 
tábora. Cesta nás zavedla i tentokrát do Na-
pajedel, kde jsme v kině zhlédli kreslený film 
„Asterix a Obelix“. Také jsme se vypravili do 
kurovického lomu, který jsme si celý prošli 
s průvodcem a dozvěděli se mnoho zajíma-
vostí. Na táboře nechyběla spousta soutěží, 

Prázdniny se Sluníčkem
her a tvoření v podobě galských přilbic nebo 
náramků pro Kleopatru. Na závěr tábora do-
staly děti od Druida 20 tajných receptů na 
výrobu lektvarů, které měly uvařit ze zakou-
pených ingrediencí. Měly smíchat všechno, 
co bylo v receptu a ne všechny týmy tyto in-
gredience zrovna měly. Bylo to velmi nároč-
né a zajímavé až do konce. Každému týmu 
se podařilo nějaký lektvar namíchat a uvařit. 
Proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších 
týmů a také jednotlivců. Každý účastník si 
odnášel krásné dárečky. 

Každý tábor byl jiný, každý byl něčím zají-
mavý, každý byl jinak pestrý. Každou minu-
tu jsme si společně všichni užívali. Vzniklo 
zde spoustu nových přátelství a vazeb. Vel-
ké poděkování patří všem vedoucím Diance, 
Kristýnce, Haničce, Míši a Hance. Už teď se 
na všechny těšíme a doufáme, že se společ-
ně zase uvidíme příští rok. 

Bc. Hana Hlobilová
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

Nabídka pro děti ze ZŠ
Aerobiková přípravka
Atletika
Angličtina hrou
Angličtina pro školáky
Mlsný jazýček – Cukrárna
Glóbus
DIY Kreativní tvoření
Fantazy klub
Florbal
Judo
Keramika
Tvořínek
Mixík
Mladý záchranář
Orientální tance
Posilka
Rybářský klub

Sedmikráska
Soutěžní aerobik AT Tlumačov
Sporťák
Vlakový modelář 
+ modelář historických lodí
Žabičky

Nabídka rodinných aktivit
Baby studio
Cvičení rodičů s dětmi - Cvrčci

Nabídka pro dospělé
Aerobik „Megaveloši“
Orientální tance – kurz
Keramika - kurz
Angličtina pro dospělé A1, A2 – kurz
Angličtina pro dospělé - kurz

Kompletní nabídku všech středisek naleznete na webových stránkách ddmslunicko.cz, kde 
také naleznete informace k online přihlašování do kroužků. Časy, kdy budou jednotlivé 
kroužky probíhat, průběžně aktualizujeme, sledujte proto naše webové stránky. 

Nabídka zájmových kroužků DDM Sluníčko
na školní rok 2021–2022 - středisko Tlumačov

V sobotu 4. září Kulturní a informační stře-
disko Tlumačov ve spolupráci se S. K. Tlu-
mačov a SDH Tlumačov zakončilo prázdni-
ny již tradiční akcí pro děti „Cesta za pohád-
kou“. Přes 150 dětí a 100 dospělých se vyda-
lo pohádkovou trasou, která byla rozmístěna 
v okolí fotbalového hřiště. 

Děti dostaly na startu kartičku s mapou, 
podle které musely najít pohádkové postavy, 
u nichž plnily úkoly, za který dostaly slad-
kosti. Jako první stanoviště navštívily hasi-
če, kde proudem vody shazovaly plechovky. 
Letošní novinkou byl Asterix a Obelix, u kte-
rých děti „kácely stromy“. Jako další je při-
vítal ošklivý, ale hodný Fantomas s princez-
nou Xénií. Následovala cesta k Ferdovi a Be-
rušce. Úkolem tentokrát bylo hodit kroužek 
na cíl. O kousek dál na ně čekala perníková 
chaloupka, kde seděla ježibaba a pro perní-
ček si děti musely vlézt do domečku plné-
ho pavučin a nástrah. Vodník měl nachysta-

Cesta za pohádkou ukončila čas prázdnin

Asterix a Obelix.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

U ježibaby.                                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

né lovení rybiček. Potom už přišlo na řadu 
všemi očekáváné peklo. Pro některé děti to 
byla zkouška odvahy. Lucifer byl velmi přís-
ný a sladkost dával opravdu jen těm, kdo se 
trefili kostkou do pekelného chřtánu. Na zá-
věr děti odevzdaly kartičky s razítky králi 
a královně, kteří zkontrolovali splněné úko-
ly a za odměnu dali dětem malý dárek, jako 
byl přívěšek, deníček, pexeso nebo to, co si 
kdo vybral. 

Pro děti byl k dispozici skákací hrad, ob-
čerstvení, o které se postarali fotbalisti, kte-
ří nabízeli klobásu a cigáro z udírny, a Edi-
ta Karlíková s manželem.

Ani tentokrát nechyběly na všech stano-
vištích bonbóny, které nám dodala paní Věra 
Řezaninová (Výcvik a ubytování psů Tluma-
čov). Paní Věrka tuto akci sponzoruje už ně-
kolikátý rok, za což ji patří velké díky. 

Díky patří i všem dobrovolníkům, kteří 
nám pomáhají na stanovištích bez nároku 
na honorář. Bez nich bychom takovou akci 
nemohli uskutečnit. Děkujeme i všem, kte-
ří pomohli při přípravách, hlavně chlapům 
z pekla, kteří si na svém doupěti každým ro-
kem stále něco zdokonalují. O našem pekle 
si povídají všichni hodně dlouho, takže vaše 
práce, „Pekelníci“, není zbytečná. 

Každým rokem věnují na tuto akci výdělek 
i dobrovolníci z Mikulášské pochůzky. Ten-
tokrát se ale skupina rozhodla, že pomoc je 
potřeba jinde, a vybranou částku zaslala na 
obce postižené tornádem. Děkujeme. 

Počasí nám při letošní akci přálo a velmi 
nás potěšila hojná účast. Za rok se těšíme 
na shledanou.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

V pekle.                       Foto: KIS Tlumačov. 

U Fantomase.              Foto: KIS Tlumačov. 
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MŠ a ZŠ Tlumačov  ZŠ Tlumačov

Zrekonstruovaná chodba na II. stupni.     Foto: ZŠ Tlumačov. 

Konec školního roku se každoročně nese 
v duchu loučení s mateřskou školou pro děti, 
které nastoupí od září do 1. třídy základní 
školy. Loni nám tato oblíbená akce vzhle-
dem k epidemiologické situaci odpadla, le-
tos jsme se jí už nemohli dočkat. Za účasti 
rodičů a paní učitelky Mgr. Lenky Odložilí-
kové ji zahájila ředitelka MŠ Tlumačov, paní 
Hana Janoštíková. Přivítala všechny přítom-
né a úvodní slovo se neslo v duchu nostalgie 
z ubíhajícího času.

V očích několika maminek se objevily sl-
zičky, emoce začaly pracovat naplno. Ředi-
telka školy zařadila k úvodnímu proslovu na-
sbírané slovní perličky našich dětí a vyloudi-
la na tvářích hostů odlehčený smích, který 
vystřídal smutek z toho, že předškolní děti 
končí svou docházku do mateřské školy a za-
číná jím nová etapa dalšího školní vzdělává-
ní. Dále jsme pro rodiče připravili dětskou 
mόdní přehlídku, kdy se všechni děti prezen-
tovaly nějakým kouskem mόdního oblečení 
a zkusily se vžít do rolí manekýnek a mane-
kýnů. Přehlídka byla doprovázena humor-
ným slovem paní ředitelky a bylo znát, že se 
všichni příjemně bavili. Ve druhé části pro-
gramu došlo ke slavnostnímu pasování dětí 
do řad předškoláků. Všechny dostaly pamá-
teční šerpu, první školní vysvědčení, knihu 
pohádek a balíček pro předškoláky. Po slav-
nostním focení a proslovu paní učitelky, kte-
rá bude učit od září 1. třídu, děti zasedly ke 
slavnostně prostřenému stolu, kde pro ně 
byla připravena hostina. Děkujeme paní Duj-

Rozloučení s předškoláky
síkové, která pro děti připravila výborné slad-
ké hamburgery, na kterých si všichni s chutí 
smlsli. Nechyběl ani slavnostní přípitek dět-
ským šampaňským. Vzhledem k opatřením, 
která jsou ještě nutná dodržovat, nám odpad-
la závěrečná diskotéka, která se pravidelně 
vždy při této příležitosti koná společně s po-
sezením učitelek s rodiči při kávě a cukroví.

Přejeme všem našim dětem, které ode-
jdou do 1. třídy základní školy, hodně úspě-
chů a jedniček v příštím školním roce. Ten 
snad už proběhne bez omezení, bez distanč-
ní výuky a děti se budou moci ve školních la-
vicích neomezeně pravidelně setkávat se svý-
mi spolužáky a třídní učitelkou. Hodně štěstí!

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Ahoj školko, ahoj školo.                                                                               Foto: MŠ Tlumačov. 

Kolektiv pedagogických pracovníků.                                                                                                                                               Foto: ZŠ Tlumačov. 

Přístavba družiny je v plném proudu.                                                                  Foto: ZŠ Tlumačov. 

Na začátku každého nového školního roku 
se ohlížíme zpět a trošku „bilancujeme“. 
Uplynulý rok byl stejně komplikovaný a slo-
žitý jako ten předcházející, ale díky všem pra-
covníkům školy jsme ho zvládli na výbornou. 
Rychlé přechody na distanční výuku a zpět, 
návrat do školy a zase zpátky domů byly tou 
největší komplikací roku.

Stejně jako naši žáci i my ostatní potřebuje-
me pracovat ve stabilním, známém a přívěti-
vém prostředí. Distanční výuka nám to příliš 
neumožňuje, a navíc komplikuje a znehodno-
cuje všechny sociální vazby a kontakty.

Proto musím všem spolupracovníkům po-
děkovat a ocenit jejich výkon, který byl řeše-
ním všech vzniklých komplikací. Zvlášť bych 
chtěl poděkovat paní učitelce Naděždě Maňa-
sové, která přes očekávání „prvního přírůstku“ 
do rodiny vedla velmi kvalitní distanční výuku, 
co nejdéle to jen šlo. Společně jí všichni pře-
jeme spokojené a klidné období mateřské do-
volené, kterou má před sebou.

V souvislosti nejen s uvedenou personální 
změnou, jsme v průběhu roku hledali alter-
nativní řešení tohoto školního roku. A tak od 
září nastoupí do školy na zástup paní učitelka 
J. Dočkalová, která bude učit dějepis a země-

Ve škole letos plánujeme definitivní návrat „do normálu“.
pis a zároveň bude třídní učitelkou 6. r. Spo-
lu s ní doplní kolektiv paní učitelka M. Trojko-
vá, která bude učit němčinu a hudební výcho-
vu. Po mateřské dovolené se vrací paní učitel-
ka Z. Blablová jako učitelka matematiky, fyzi-
ky a informatiky. A aby výčet změn byl úplný, 
kolektiv od nového školního roku doplní paní 
asistentka J. Sabová a nová paní psycholožka 
A. Novosadová.

Na ostatních pozicích je kolektiv pracovníků 
školy stabilizovaný. Přeji všem, aby se jim prá-
ce dařila a aby chodili do „práce“ rádi a s chu-
tí tak, jak tomu bylo doposud.

Nový školní rok není jen o personálních 
změnách, ale také o pravidelné údržbě a prázd-
ninových investicích jak do exteriéru, tak do 
interiéru školy.

Jedním z nejnáročnějších stavebních zása-
hů byla celková rekonstrukce vstupů do tříd 
2. stupně. Dlouhodobě jsme řešili popraskané 
skleněné výplně, které zajišťovaly prostupnost 
světla do chodby. O prázdninách jsme nákla-
dem 280.000 Kč vyměnili ve spolupráci s fir-
mou VOkno 5 vstupů do tříd. Při té příležitosti 
jsme řešili elektroinstalaci a na závěr samozřej-
mě zapravení a vymalování celého prostoru. Za 
zhruba 350.000 Kč máme barevně odvážně po-

jatý společný prostor 2. stupně „jako nový“.
Velkým rekonstrukčním zásahem těchto 

prázdnin prošel prostor původní budovy z roku 
1911. Zřizovatel zajistil opravu fasády včetně 
zachování původního barevného řešení a neza-
pomněl ani na původní pískovcový sokl budo-
vy. „Nový kabát“ škole sluší a na kolemjdou-
cí působí příjemně a vesele. Uvnitř školy jsme 
si dali za úkol zrekonstruovat jednu z učeben 
1. stupně. Na řadu přišla kmenová třída 3. r., 

která prodělala komplexní rekonstrukci zhruba 
za 200.000 Kč. Největší investicí tohoto roku 
se stala bezesporu „Přístavba školní družiny“, 
kterou finančně i technicky zajišťuje zřizovatel. 
Do prázdnin byla zpracována projektová doku-
mentace včetně způsobu financování a v srpnu 
byla stavba zahájena. Do konce roku by měla 
být přistavena 3 oddělení ŠD, která vytvoří pří-
ležitost celý provoz družiny přemístit na jed-
no místo a navýšit kapacitu ze současných 50 
na zhruba 70 zapsaných žáků.

Zásluhou vstřícného postoje zřizovatele 
a členů zastupitelstva, kteří se aktivně do pří-
pravy zapojili, může škola v budoucnu realizo-
vat své plánované rozvojové aktivity. Mezi ně 
patří navýšení počtu tříd školy o 2. Od 1. září 
budeme mít 11 tříd a 2 – 3 třídy školní druži-
ny. U družiny není ještě úplně jasné, jestli to 
bude už od února 2022 nebo až od dalšího 
školního roku. Znamenalo by to, že škola bude 
moct dlouhodobě uspokojovat zájem o druži-
nu žáků 1. – 3. r. a volná místa by mohli obsa-
dit dokonce i žáci 4. třídy.

Přestože považujeme starost o prostředí, ve 
kterém pracujeme, za velmi důležitou, v žád-
ném případě nechceme zanedbávat školní prá-
ci a její obsah. Proto bych alespoň v krátkosti 
chtěl čtenáře seznámit s některými vzděláva-
cími aktivitami, které máme pro tento školní 
rok naplánovány.

Ve školním roce 2021/2022 budeme dokon-
čovat realizaci projektu „Šablony II“. K realiza-
ci nám zůstaly některé klubové aktivity a něco 
málo z doučování.

Vedle finalizace „Šablon II“ jsme společně 
zahájili aktivity projektu „Šablony III“. Tento-
krát jsme zaměřili svoji pozornost z 90 % na 
zajištění pozice školního psychologa. Rozhod-

pokračování na str. 13

dokončení ze str. 12 nutí věnovat tak velký objem projektových fi-
nančních prostředků vyplynul jednoznačně 
z potřeby psychologa ve škole mít. Částečně 
budeme pokračovat v realizaci klubů desko-
vých her a zábavné logiky, možná badatelské-
ho klubu nebo klubu konverzace v Aj. Součás-
tí 3. části projektu budou rovněž v menší míře 
projektové dny školy. 

Součástí naplňování projektu „MAP na Ot-
rokovicku“ bude i v tomto školním roce zapo-
jení „rodilého mluvčí“ do výuky Aj. S touto ak-
tivitou máme zkušenost již z minulých dvou 
školních let. Bohužel ani na této pozici se do-
davateli služby nedaří osvědčené osoby stabi-
lizovat. Protože jsem uvedl svůj příspěvek tím, 
že se konečně chceme po dvou letech vrátit do 
normálu, zapracovali jsme do svého celoroční-
ho plánu všechny aktivity, které vnímáme jako 
minimálně rizikové a chtěli bychom je se svý-
mi žáky uskutečnit. 

Budou mezi ně patřit: „slučovák s třídní 
učitelkou“ pro žáky 6. r. (tentokrát mimo ško-
lu alespoň s jedním přespáním), přebor školy 
v přespolním běhu (září 2021), „Vánoční kole-
dování 2021“, škola v přírodě pro žáky 3. a 4. r. 
„někde opravdu v přírodě 2022“, „Den otevře-
ných dveří školy“, „Zdravý týden“, kurz základ-
ního lyžování – „Jeseníky 2022“, exkurze, škol-
ní výlety, školní kola olympiád a soutěží a dal-
ší. Velký otazník nám zatím visí nad školním 
plesem, cyklokurzem 2022 a některými nový-
mi akcemi, které jsme si naplánovali a chceme 
je připravit a uskutečnit!

Závěrem bych chtěl vyslovit naše společné 
velké přání, abychom se už nějak vypořáda-
li s negativním dopadem rozšíření covidové-
ho onemocnění a náš život, jak soukromý, tak 
pracovní se vrátil „DO NORMÁLU“.

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy
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Ze života obce Sport

Týmy, které se umístily na 1. - 4. místě MT v plážáku.                                     Foto: Mgr. R. Huráň. 

V letních měsících se na obecních sporto-
vištích konaly tradiční turnaje v tenisových 
čtyřhrách a v plážovém volejbale. I když byla 
letošní sezóna, zvláště v jarních měsících, 
ovlivněna dozvuky proticovidových opatření, 
s nastupujícím létem se sportovní areál po-
stupně zaplňoval tenistkami, tenisty a hráči 
a hráčkami plážového volejbalu, a bylo tak 
možné uspořádat v těchto sportech již tra-
diční amatérské turnaje. Letošní účast byla, 
co do počtu účastníků, na všech zatím usku-
tečněných turnajích maximální. Plánovaným 
akcím letos mimořádně přálo i počasí, a tak 
se všechny turnaje odehrály v plánovaných 
termínech, které byly s předstihem i se systé-
mem přihlašování avizovány na www strán-
kách obce Tlumačov a v Tlumačovských no-
vinkách. Nutno ještě podotknout, že na všech 
turnajích se opět prokázala narůstající vy-
rovnanost a zvyšující se úroveň herních do-
vedností hráčů a týmů, což rok od roku vede 
nejen ke zkvalitnění a vyrovnanosti jednot-
livých zápasů, ale i k motivaci jednotlivců 
i týmů, k radosti ze hry, z vítězných zápasů 
a z umístění se na předních příčkách v jed-
notlivých turnajích.

Pro úplnost uvádím výsledky čtyř turnajů, 
které se doposud v letošní letní sezoně na Spor-
tovišti obce Tlumačov uskutečnily: 

První turnaj v mužské tenisové čtyřhře 
„O pohár obce Tlumačov, IV. ročník“ se usku-
tečnil za velkého vedra (na sluníčku bylo až 
35 stupňů Celsia) v sobotu 19. června 2021 
na obou tenisových kurtech u fotbalového 
hřiště. Turnaje se zúčastnil maximální mož-
ný počet 10 deblových týmů, které byly rozdě-
leny do dvou skupin a následně po vyřazova-
cích čtvrtfinálových a semifinálových bojích 
do finále postoupily deblové páry: J. Krčma, 
M. Hric proti M. Vlčkovi a Vl. Jarošovi. Ví-
tězství si po vyrovnaném a napínavém finá-
lovém boji odnesli a putovní pohár pro rok 
2021 získali J. Krčma a M. Hric, druhé mís-
to patřilo M. Vlčkovi a Vl. Jarošovi, na tře-
tím místě se umístili poražení semifinalisté 
T. Duroň a S. Guňa a čtvrté místo patřilo 
také poraženým semifinalistům - dvojici Ro-
man a Rajmund Huráňovi. Turnaj prokázal 
u všech zúčastněných vysokou herní kvalitu, 
bojovnost, vyrovnanost a sportovního ducha.

Druhým turnajem letošní sezóny byl „Po-
hodový letní turnaj v plážovém volejbale, IV. 
ročník“, kterého se opět za velmi příznivé-
ho slunečného počasí zúčastnilo 8 přihlá-
šených tříčlenných MIX družstev (2 muži 
a jedna žena). Protože se jednalo o příprav-
ný turnaj, všechna družstva se utkala systé-
mem každý s každým do tabulky. I v „plá-
žáku“ byl u všech týmů vidět velký pokrok 
v herních činnostech. Všechny týmy oplý-
valy především herním nadšením a touhou 
po vítězství. V průběhu celého turnaje pa-
novala velmi dobrá nálada a pohoda. Vítě-
zem turnaje se stal PONČA TEAM ve slo-
žení Martin a Martina Krkoškovi a R. Štět-
kář, dělené druhé místo patřilo týmům PA-

Přehled turnajů na obecních sportovištích ve výsledcích - léto 2021
HUKA TEAM ve složení Martina Kadlčák, 
Rajmund Huráň a Mira Pavlík a také týmu 
Bc. TLUMAQUE ve složení Jana a Mira 
Škrabalovi a Patrik Mouka, třetí skončil tým 
PACIFIC ve složení Petr Hložek, Aneta Vy-
bíralová a Vašek Janoštík. Pohodový turnaj 
sloužil jako přípravný turnaj pro mistrovské 
klání BEACH CUPu Tlumačov, který byl na-
plánován na sobotu 7. 8. 2021.

Třetí turnaj letošní sezóny byl prestižní 
„Turnaj smíšených družstev - MIXů - v teniso-
vé čtyřhře, II. ročník“, který se konal 31. 7. na 
tenisových kurtech u hřiště kopané. Opět se 
této akce zúčastnil maximální počet 8 smíše-
ných tenisových párů, které se tentokrát utka-
ly systémem „každý s každým“ do konečné 
tabulky, což znamenalo, že se všichni účast-
níci turnaje spolu utkali a konečná tabulka 
férově určila pořadí a vítěze turnaje. Tím se 
stal pár Jan Mareš a Zuzana Šimková, kteří 
bez porážky obsadili první místo, druhé mís-
to vybojovali manželé Marek Vlček a Šár-
ka Vlčková, na třetím místě se umístili Pa-
trik Mouka a Radka Jančová a na děleném 
čtvrtém místě byl rodinný deblový pár Pet-
ra Huráňová a Rajmund Huráň a se stejným 
počtem bodů i deblový pár Jirka Krčma a S. 
Duchoňová. Tento turnaj se odehrál taktéž 
v extrémně teplém počasí, k vidění byly za-
jímavé a urputné boje o každý „fiftýn“ až do 
posledního gamu posledního zápasu. Utká-
ní doprovázela po celou dobu dobrá nálada, 
místy i napínavé tenisové momenty při vy-
rovnaných koncovkách zápasů.

Čtvrtým turnajem těchto prázdnin byl dlou-
hodobě očekávaný a s napětím účastníky vy-
hlížený prestižní mistrovský turnaj v plážo-
vém volejbale „BEACH CUP TLUMAČOV, 
IV. ročník“. Počasí tomuto sportovnímu zá-
polení opět přálo a dá se říci, že turnaj se 
odehrál v ideálním počasí. Přihlášeno bylo 
10 týmů, v tradičním MIX složení (2 muži 
+ 1 žena). U každého týmu byla od úvodní-
ho utkání vidět touha po vítězství a dobrém 

umístění. Týmy byly rozděleny do dvou pě-
tičlenných skupin, z nichž první čtyři týmy 
z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále. 
Vítězové čtvrtfinálových zápasů dále do se-
mifinále, vítězní semifinalisté hráli velké fi-
nále o 1. místo, poražení semifinalisté o 3. 
místo. Celkem bylo odehráno během tur-
naje 30 utkání a každý zápas měl svou neo-
pakovatelnou atmosféru – bojovnost, napě-
tí a obrovskou snahu každého týmu vyhrát, 
a to vše v duchu „fair play“ a respektu k sou-
peři. Celkovým vítězem turnaje se stal KA-
DLTEAM ve složení Martina a Martin Ka-
dlčákovi + Radek Brablec, druhé místo ob-
sadil tým BEDŇÁCI ve složení Míša a Mar-
tin Bednaříkovi + Patrik Mouka, třetí skon-
čil tým HURPA ve složení Mira Pavlík, Pet-
ra Huráňová a Rajmund Huráň, na čtvrtém 
místě se umístil tým ŠAMPIONI ve slože-
ní Mira a Jana Škrabalovi +Martin Hložek. 
I toto sportovní zápolení bylo doprovázeno 
po celou dobu konání turnaje výbornou nála-
dou, pohodou a veselým zakončením v Hos-
půdce Na hřišti.

Poslední pátý „Turnaj ve čtyřhře žen, 2. 
ročník“ je z organizačních důvodů termíno-
vě přeložen na měsíc listopad.

Na tomto místě si dovolím poděkovat 
všem, kteří se již několik let podílejí na zdár-
ném průběhu všech letních turnajů – hlavní-
mu organizátorovi KIS Tlumačov, Hospůdce 
Na hřišti za výbornou obsluhu, za vstřícnost 
a spolupráci S.K. Tlumačov, stolním tenis-
tům za pomoc při organizaci, paní Haně Gaj-
důškové- správci sportoviště za pomoc při or-
ganizaci a v neposlední řadě všem aktivním 
účastníkům – sportovcům amatérům, kteří 
se nebojácně a s odvahou zúčastňují všech 
turnajů. Moc mě těší velký zájem o tyto akce 
a přál bych si, aby se v dalších sezónách roz-
šířily řady sportujících na obecních sporto-
vištích, zvláště o mladé hráče a hráčky teni-
su a plážového volejbalu. 

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Činnost zahrádkářů byla v letošním roce 
ovlivněna opatřeními vlády. Přesto, když 
jsme mohli, začali jsme se scházet na výbo-
rových schůzích, a když to nešlo, jednali jsme 
přes telefony a e-maily.

V moštárně se nám pokazil šrotovník na 
ovoce, a proto jsme koupili nový. V pálenici 
jsme museli nechat udělat generální opravu 
chladiče pálenky a další drobnější opravy. 
V letošním roce se nám podařilo uskutečnit 

Tlumačovští zahrádkáři nezahálí
výroční schůzi až v červenci, tam jsme schvá-
lili plán práce na tento rok. Protože skladiš-
tě na nářadí bylo ve špatném stavu, rozhod-
li jsme se pořídit sklad nový. Nejdříve jsme 
museli skladiště vyklidit, pak za pomoci pra-
covníků obecní údžby zbourat. Firma Bars-
tav nám udělala kvalitní betonovou desku, na 
ni bylo postaveno nové skladiště. Nakonec 
jsme vytřídili vše nepotřebné a nastěhovali 
jsme potřebné věci do skladiště nazpět. Za-

tím poslední akcí byl úklid pálenice a moštár-
ny v pondělí 23. srpna. Brigády se zúčastni-
lo 14 členů, naplánovanou práci jsme uděla-
li a všem, kteří udělali kus práce, za celý vý-
bor děkuji. Koncem září se naše organizace 
zúčastní okresní zahrádkářské výstavy v Ma-
chové, na kterou vás všechny zveme a prosí-
me, přineste na tuto výstavu vaše zajímavé 
výpěstky. Termín dáme včas vědět. 

Mgr. Jiřina Vrtalová

V listopadu letošního roku uplyne 50 
let od chvíle, kdy se sešla skupina chovate-
lů poštovních holubů a rozhodla se pro ob-
novení spolku, včetně košovacího střediska 
v Tlumačově.

Díky podpoře pana učitele Františka Ulič-
ného jsme získali výborné zázemí v ulici 
Sportovní, které jsme využívali až do roku 
1997. V tomto roce povodně zničily celý areál   
a také veškerou dokumentaci spolku. Veške-
ré informace jsou pouze zaznamenány jako 
vzpomínky z řad pamětníků.

Za pomoci starosty p. Horníčka jsme zís-
kali maringotku v areálu sportovního hřiš-
tě jako nouzové řešení, které ovšem vydrže-
lo téměř dalších 20 let, kdy jsme za podpo-
ry obce Tlumačov získali zázemí pro košo-
vání poštovních holubů na závody v areálu 
bývalé cementárny. V současnosti zde pro-
vozujeme naši činnost. I když máme středis-
ko, které splňuje všechny předpoklady roz-
voje, získání nových, zvláště mladých členů, 
se nám nedaří.

Náš místní spolek nyní sdružuje 12 aktiv-
ních členů z Tlumačova, Otrokovic, Poho-
řelic, Žlutavy, Kvasic, Sulimova a Trávníku. 
Ze zakládajících členů obnoveného spolku 
jsou již pouze dva aktivní členové, a to Jož-
ka Oharek a Jaroslav Kulenda.

I když nás veřejnost zná pod pojmem „ho-
lubáři“, je náš místní spolek jedním z 12 or-
ganizovaných v Oblastním spolku Zlín, kte-
rý čítá 148 členů. Z toho je 113 aktivně zá-
vodících z blízkého okolí Zlína, Holešova, 
Kroměříže a Kojetína. OS Zlín je začleněn 
do Českomoravského svazu chovatelů poš-
tovních holubů, který je členem mezinárod-
ního sdružení FCI. V České republice je cca 
2500 aktivně závodících chovatelů a závod-
ních týmů.

Nejúspěšnějším naším chovatelem za uply-
nulé období je Jožka Oharek, který byl v Tlu-
mačově téměř neporazitelný, stal se 20ná-
sobným mistrem v OS Zlín a také reprezen-
toval se svými holuby Českou republiku na 
dvou olympiádách v Ultrechtu a Bukurešti.

Chtěli bychom tímto veřejně poděkovat 
Obci Tlumačov za podporu, kterou nám vě-
novala i přesto, že nepatříme mezi početné 
zájmové organizace. Zvláště pak současné-
mu vedení za materiální podporu na poříze-
ní elektronického konstatovacího systému 

50 let spolku chovatelů poštovních holubů v Tlumačově
pro vyhodnocení doletu poštovních holubů 
ze závodu, abychom mohli pokračovat v čin-
nosti v souladu s dnešním vývojem.

Tento příspěvek veřejnosti je věnován jako 
vzpomínka na našeho kamaráda, dlouholeté-
ho předsedu p. Bedřicha Kolaju. Byl to on, 

který stál před 50 lety u zrodu obnoveného 
spolku a celý svůj aktivní život se podílel na 
chodu naší organizace. Jsou to již dva roky, 
co tragicky zahynul, ale v našich vzpomín-
kách stále žije.                  Jaroslav Kulenda, 

MS chovatelů PH Tlumačov

Z historie spolku.                                                                        Foto: MS Chovatelů PH Tlumačov. 

Vzpomínka na p. B. Kolaju.                                                       Foto: MS Chovatelů PH Tlumačov. 
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Sport, pozvánka

Tlumačovská fotbalová naděje.                                                                             Foto: SK Tlumačov. 

V sobotu dne 5. 6. 2021 se uskutečnil IV. 
ročník fotbalového turnaje mladších žáků 
a přípravek. Za krásného slunečného poča-
sí se turnaje zúčastnilo celkem 16 týmů, kte-
ré byly rozděleny dle věku do tří kategorií: 
mladší žáci (r. 2008 a ml.), starší přípravka 
(r. 2010 a ml.) a mladší přípravka (r. 2012 
a ml.). Mladí fotbalisté předváděli skvělé vý-
kony podporováni vděčnými diváky z řad ro-
dičů či prarodičů.

Fotbalový turnaj mladších žáků a přípravek 2021
Po sečtení výsledků všech zápasů bylo sta-

noveno toto konečné pořadí: mladší příprav-
ka – 1. SK Vizovice, 2. SK Tlumačov A, 3. So-
kol Racková, starší přípravka – 1.FC Fryšták, 
2. SK Baťov 1936, 3. SK Tlumačov, mladší 
žáci – 1. FC Koryčany, 2. SK Tlumačov, 3. HS 
Kroměříž. Ve všech kategoriích se tedy do-
mácí fotbalisté radovali z medailového umís-
tění. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout umístě-
ní mladších žáků, neboť jejich kategorie byla 

velmi silně obsazena a fotbal, který se v této 
kategorii hrál, byl ve všech zápasech za celou 
historii pořádání turnaje na nejvyšší úrovni. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem čle-
nům S. K. Tlumačov za vzornou přípra-
vu a organizaci celého turnaje a obci Tlu-
mačov za veškerou podporu při organizaci 
turnaje a samozřejmě rodičům našich hrá-
čů a hráček.

Za S.K. Tlumačov Pavel Karlík

Zpráva vyhodnocení výjezdů za období le-
den – srpen: 

• 2. 1. 2021 Dohlídka 17:28 hod. RD Šver-
mova Tlumačov, nebezpečí zahoření LIAZ 
CAS 25.

• 12. 3. 2021 Školení velitelů jednotek JPO 
SDH – V 40–e-learning (HZS ZLK – Frýdek 
Místek VŠH).

• 27. 3. 2021 Požár kontejneru 19:17 
hod., zahrádkářská kolonie - Bahňák LIAZ 
CAS 25.

• 5. 5. 2021 STK LIAZ CAS25 (bez závad) 
• 18. 5. 2021 Monitoring po vydatných 

deštích místních potoků a svodnic včetně vy-
tvářejících se lagun na katastru obce Tluma-
čov DA FORD.

• 30. 6. 2021 Školení řidičů s profesním 
průkazem 

• 19. 7. 2021 Požár slámy a obilného str-
niště Těšňovice 17:30 hod. LIAZ CAS 25. 

(Uděleno poděkování za včasný zásah 
a záchranu obilného porostu od majitele ZP 
Kvasicko)

• 25. 7. 2021 Technická pomoc 22:47 hod. 
RD Nádražní kontrola po vydatném dešti 
LIAZ CAS 25

Celoročně je prováděna desinfekce jak 
techniky, oděvů a kompletních prostor ha-
sičské zbrojnice a byl následně omezen pří-
stup pouze za účelem událostí.

V roce 2021 byl proveden sběr železa a vý-
dělek 17 tis korun byl od členů zásahové jed-
notky předán osobně v obci Hrušky zástupci 
velitele hasičů. V postižené obci má být vyu-
žit na odstranění následků ničivého tornáda.

Závěrem je nutné vyzdvihnout členy jed-
notky sboru dobrovolných hasičů, kteří se 
pravidelně účastní odborné přípravy, událos-
tí a údržby techniky.

Otto Šnajdr, velitel JSDH Tlumačov

JEDNOTKA SBORU 
DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ TLUMAČOV

Zvěřinové hody
MS HÉK Tlumačov Vás zve na zvěřinové hody

Kdy: 16. 10. 2021
Kde: Klub obce na Zábraní
Můžete se těšit na zvěřinové 
speciality a také na 
záhlinické pivo. Rezervační systém bude spuš-

těn v půlce září, bude vyhlášen 
rozhlasem. (na tel. 604 659 868 
M. Pijáček).

Přijďte si k nám posedět a prožít 
příjemné odpoledne. 
Budeme se na Vás těšit.

Myslivosti zdar!


