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Slovo starosty

Zasněžené náměstíčko.                                                                                                                                                                 Foto: V. Řezaninová. 

Milí spoluobčané,
čas se nedá zastavit a my se opět nachází-

me na konci roku, který je charakterizován 
tradičním příchodem adventního období. To 
jsme měli společně přivítat na tlumačovském 
náměstíčku prostřednictvím Adventního jar-
marku, který je spojený s rozsvícením vánoč-
ního stromu. Bohužel ani letos nám nebylo 
dopřáno a z důvodu zhoršující se epidemio-
logické situace a zejména pak vládou vyhlá-
šenému nouzovému stavu jsme byli nuceni 
naše setkání zrušit. Je nám to moc líto, ale 
věřme, že se setkáme za příznivější situace 
na jiné společenské akci a všechno si společ-
ně dobře užijeme. 

Závěr každého roku se nese v duchu bilan-
cování uplynulého období. Také já bych rád 
zhodnotil všechno, co se v průběhu roku po-
dařilo v naší obci vybudovat. Byla provede-
na oprava fasády staré budovy základní ško-
ly a oprava fasády objektu kulturního a in-
formačního střediska. Vybudovalo se veřej-
né parkoviště v ulici Metlov, dále došlo k re-
konstrukci spojovacího chodníku mezi ulice-
mi Švermova a 6. května. Další dokončenou 
investicí tohoto roku bylo vybudování nové-
ho chodníku ve spodní části ulice U Troji-
ce (Švermova - 6. května) a souběžně byla 
opravena komunikace podél tohoto chod-
níku. V prosinci bude dokončena přístavba 

objektu pro oddělení školní družiny základ-
ní školy a I. etapa rekonstrukce místní komu-
nikace ulice Sokolská. V rámci obnovy sak-
rálních staveb byly restaurovány kříže v ulici 
Machovská a Mánesova. Na místním hřbito-
vě jsme doplnili mobiliář a instalovali lavičky. 
V ulici Machovská a Nivy byla provedena vý-
měna led svítidel. Do vozového parku oddě-
lení údržby a služeb byl pořízen nový sklop-
ný návěs za traktor, štěpkovač větví a mulčo-
vač na malotraktor Vivid. 

Na úseku životního prostředí a péče o ze-
leň byla provedena revitalizace „parčíku“ 
v ulici Dolní naproti správní budovy zem-
ského hřebčince. Nejprve byla v tomto pro-
storu odstraněna stará zeleň, dále byly pro-
vedeny celkové terénní úpravy včetně vyfré-
zování pařezů a následně byla dle návrhu 
sadových úprav provedena nová výsadba, ve 
které najdete hloh, sakuru, tavolník, dřišťál, 
šeřík, česnek a růže. V rámci obnovy lesní-
ho separátu byla nejprve na lesním pozemku 
Hék dokončena výsadba stromků na již v loň-
ském roce založené mýtině a na lesním po-
zemku Ořech byla na ploše cca 0,25 ha rov-
něž založena školka a vysazeno 1300 ks dubu 
letního, 750 ks lípy malolisté a 100 ks javo-
ru klenu. Ve východní části katastru v rámci 
komplexních pozemkových úprav byla inves-
torem Krajským pozemkovým úřadem pro 
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Zlínský kraj dokončena výstavba páteřních 
polních cest a záchytných mezí. Tyto objek-
ty byly v říjnu obci Tlumačov předány do uží-
vání. Těsně před dokončením je výsadba ze-
leně kolem těchto stavebních objektů s tím, 
že zhotovitel díla bude po dobu 3 let prová-
dět následnou péči a teprve po uplynutí této 
lhůty bude výsadba zeleně předána obci do 
vlastní péče. Dále byla podél účelové komu-
nikace vedoucí od areálu plemenářských 
služeb na Skály v rámci náhrady za pokáce-
né stromy provedena liniová výsadba 20 ks 
hrušní. Věřím, že všechny zmíněné investi-
ce v letošním roce přispějí ke zlepšení život-
ní úrovně v naší obci.

V závěru mého příspěvku bych chtěl po-
děkovat všem pracovníkům obecního úřadu, 
členům obecního zastupitelstva a členům 
výborů a komisí za vykonanou práci v roce 
2021.                     Petr Horka, starosta obce
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Martinské hody jsme letos v naší obci sla-
vili v neděli 14. listopadu. V 9:00 hodin se ko-
nala v kostele sv. Martina Sváteční mše svatá 
za živé i zemřelé občany při příležitosti 880 
let od první písemné zmínky o Tlumačovu.

Mši svatou společně sloužili P. Mgr. Petr 
Vrbacký, spirituál Teologického konviktu 
v Olomouci, P. Mgr. Michal Šálek, tluma-
čovský farář a P. Mgr. Stanislav Jonášek, tlu-
mačovský rodák.

Martinské hody
Po mši proběhlo přátelské setkání na ná-

městíčku. Přítomné pozdravil starosta obce, 
pan Petr Horka. Popřál všem příjemné do-
poledne a dobrou chuť k nedělnímu obědu.

K dobré náladě nám všem přišel zazpí-
vat mužský pěvecký sbor Hlahol z Myslo-
čovic. Bylo od nich milé, že vzpomněli své-
ho dlouholetého člena, letos zesnulého pana 
Jiřího Hánu.

Přijel i Martin na bílém koni. No, koník 

byl sice spíš šedý, ale to sníh po několika 
dnech bývá taky. Děkujeme Zemskému hřeb-
činci za spolupráci.

Návštěvníci ochutnali výborné cukroví 
a tři druhy vlčnovských koláčků. Zapít tu 
dobrotu mohli svařeným vínem nebo čajem.

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

Děti u hasičů.                                                                                                Foto: MŠ Tlumačov. 

Děti u hasičů.               Foto: MŠ Tlumačov. 

Děti mají novou atrakci.                                                                                         Foto: MŠ Tlumačov. 

V pátek 4.prosince nás navštívil v naší ma-
teřské škole Mikuláš, anděl a nezbedný čer-
tík. Na tuto vzácnou návštěvu se děti těšily už 
dlouho. Hned ráno přišly do tříd převlečené 
za andílky a čertíky a čekání na mikulášskou 
družinu si spolu s paní učitelkou krátily po-
vídáním a veselým tancem. Společně jsme si 
přiblížili tuto předvánoční tradici, opakovali 
jsme si básničky a písničky a také jsme si za-
tancovali tanec „Čert a Káča“, kterým jsme 
se také Mikuláši chtěli pochlubit. Brzy se na 
chodbě mateřské školy ozval zvoneček a ra-
chocení čertovského řetězu. V ten moment 
snad i ti největší hrdinové strnuli a zpozor-
něli. Co když čert nebo Mikuláš ví, že neby-
li hodní a zlobili maminku, brášku či sest-
řičku? Anebo kamaráda, kamarádku či paní 
učitelku ve školce? Mikuláš má přece vždy 
s sebou červenou knihu hříchů, kterou mu 
neposedný čertík, jenž ho doprovází, pokaž-
dé podstrčí, aby se podíval na seznam hříš-

Mikuláš, anděl a čert v mateřské škole
níků v naší mateřské škole. Než však stačili 
domyslet důsledek svého zlobení, Mikuláš, 
krásný bílý anděl a chlupatý, umouněný čert 
se objevili ve dveřích. Všechny děti byly zti-
cha jako pěny a pozorně poslouchaly, co jim 
Mikuláš povídá. Samozřejmě četl knihu hří-
chů, kde jsou zapsány všechny prohřešky dětí 
a ptal se, zdalipak někdo z kluků nebo holči-
ček zlobil? Nikdo se pochopitelně nepřiznal 
a paní učitelky statečně chránily své svěřen-
ce a ujišťovaly svatého muže, že letos oprav-
du ve třídě nemají zlobivé děti. A když pře-
ce někdo zazlobí, je to jen maličko. Proto si 
děti vysloužily slova chvály a jen čertík, kte-
rý mával svou metličkou, byl očividně zkla-
maný, že si nikoho do pekla dnes neodnese. 
Děti čertovi zazpívaly i zatancovaly a za to, 
jak byly šikovné, dostaly pro radost předem 
připravené mikulášské balíčky. Našly v nich 
velkou knihu o Vánocích se samolepkami, 
pastelky, vánoční omalovánku a také něja-
ké sladkosti na mlsání.

Děkujeme mikulášské družině za návště-
vu a už se můžeme těšit na Ježíška, který se 
snad už připravuje roznášet dětem dárečky, 
o které si psaly.

A protože jsme vzhledem k epidemiolo-
gické situaci my i vy, rodiče, ochuzení o tra-
diční školní akce jako jsou vánoční besídky 
ve třídách či vánoční tvoření, při kterých se 
vzájemně setkáváme, rozhodli jsme se pro 
Vás natočit malé pozdravy od našich andíl-
ků a čertíků z Berušek, Hvězdiček a Sluní-
ček. Najdete je na našich webových strán-
kách. Snad se Vám budou líbit a potěší Vás 
v této nelehké době, kdy si nemůžeme napl-
no užívat těšení a přípravy na nejkrásnější 
svátky v roce. Krásné Vánoce všem.

Hana Janoštíková + kolektiv MŠ

V půlce měsíce září přibyla na naší školní 
zahradě nová herní sestava pro děti. Je po-
stavena na mírném svahu, přímo pod okny 
mateřské školy směrem do zahrady. Právě 
v těchto místech se dobře vyjímá a láká děti 
na nové prvky. Je určena pro menší děti, 

Nový hrací prvek na školní zahradě
ale vyzkoušet ji musely samozřejmě všech-
ny. Z počátečního pozorování, je zřejmé, že 
se dětem líbí, protože dle jejich slov: „Jééé, 
paní učitelko, ta je teda suprovnííí a mega-
mόόόzní“. 

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov
Na pátek 24. září jsme dostali pozvání na 

návštěvu místní hasičské zbrojnice, a to na 
Den otevřených dveří hasičského sboru, kte-
ré jsme s radostí přijali. Po příchodu na mís-
to se nás ujal pan Milan Žák, děti byly usaze-
ny na připravené lavičky, aby si mohly v kli-
du vyslechnout jeho zajímavé vyprávění. Se-
známily se s tím, co obnáší práce požárníků, 
se všemi hasičskými auty, jejich vybavením, 

Návštěva dětí 
v hasičské 
zbrojnici

a dokonce se mohly usadit i za volant takové-
ho velkého auta a vyzkoušet si, jak se tím vel-
kým volantem, z kterého byli všichni překva-
peni, „řídí“. Dále si prohlédly veškerou hasicí 
techniku a obdivovaly modré majáčky na ha-
sičském autě. Následovala prohlídka prvního 
patra hasičské zbrojnice, kde se nás ujal pan 
Šnajdr st. a kde si děti prohlédly sbírku vítěz-
ných pohárů místních družstev hasičů, sou-
těžících v požárních dovednostech, repliku 
požárního auta, prapory a helmy z dob dáv-
no minulých a v neposlední řadě také kroni-
ku a fotografie hasičů. Na závěr naší návště-
vy jsme pro děti dostali různé reklamní před-
měty a také něco dobrého na zub.

Děkujeme za pozvání a za zajímavé poví-
dání o práci požárníků, určitě jsme se dově-
děli spoustu nových věcí a zajímavostí z je-
jich nelehké práce.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Sváteční mše svatá.                                                                                                  Foto: P. Blahuš. 

Sv. Martin.                                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Sbor Hlahol.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov.  Martinské hody.           Foto: KIS Tlumačov. 

Sváteční mše svatá.                  Foto: P. Blahuš. 

Sváteční mše svatá.                  Foto: P. Blahuš. 
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Z radnice Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 1. 9. 2021 
projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 15. 9. 2021                 
projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 6. 10. 2021                 
projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 20. 10. 
2021 projednalo:

schválilo dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 1905 - 49/2021 ze dne 
5. 7. 2021 prodej pozemku p. č. 320/7 - ostat-
ní plocha o celkové výměře 154 m2 za kupní 
cenu 30.800 Kč a dále dle podmínek schvále-
ných v záměru, viz. usnesení č. Z8/17/06/21 
ze dne 23. 6. 2021
neschválilo záměr prodeje pozemku p. 

č. 342 – trvalý travní porost o výměře 476 m2

schválilo obvyklé ceny za prodej obec-
ních pozemků a za zřizování věcných bře-
men na pozemcích ve vlastnictví obce: 

a) Prodej pozemků – minimální cena za 
m2: stavební pozemky zasíťované 1.600 Kč, 
stavební pozemky nezasíťované 800 Kč, 
ostatní pozemky, náprava vlastnických vzta-
hů 200 Kč, zemědělské pozemky 25 Kč

b) Zřízení věcného břemene: fyzická oso-
ba 100 Kč/bm, právnická osoba 200 Kč/bm, 
pilíř 500 Kč/ks, sloup (beton, dřevo, kov) 
1.500 Kč/ks, stožár příhradový 5.000 Kč/ks
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene na zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy stavby 
„Tlumačov, Unihal, kabel VN (TS)“ na po-
zemku p. č. 3211 se spol. EG.D Brno

schválila dotaci ve výši 15.000 Kč pro 
Římskokatolickou farnost Tlumačov, která je 
účelově určena na instalaci dvou elektromag-
netických lineárních elektropohonů ve věži 
farního kostela a schválila předloženou Veřej-
noprávní smlouvu č. 2021/EO/007 o poskyt-
nutí individuální dotace z RO Tlumačov ve 
výši 15.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjem-
cem Římskokatolickou farností Tlumačov
 schválila dodatek č.1 k pachtovní 

smlouvě ze dne 14. 9. 2020 na pronájem po-
zemku vhodného pro zemědělskou činnost, 
s tím, že pronajímaná část pozemku p. č. 
2998 činí 27.800 m2

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na byt č. 16 v DPS č. p. 848 Tlumačov
schválila záměr pronajmout buňku č. 3 

v objektu Domu služeb v Tlumačově pro kos-
metické služby za stanovených podmínek
schválila záměr pronájmu nebytových 

prostor v budově na nám. Komenského č. p. 
65 pro cvičení Chi – Gong a základy tajči za 
stanovených podmínek
 schválila dodatek č. 2 Smlouvy č. 

585858/01/ZOZ/ 2007/AK1 o zajištění zpět-

 schválila na dobu určitou od 15. 10. 
2021 do 31. 12. 2022 pronájem buňky č. 3 
v objektu Domu služeb Tlumačov za účelem 
provozování kosmetických služeb
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

dohodou na byt č. 19 v DPS Tlumačov ke 
dni 31. 10. 2021
 schválila uzavření nájemní smlou-

vy v bytě č. 19 od 1. 11. 2021 na dobu urči-
tou 1 rok, s možností prodloužení nájem-
ní smlouvy
 schválila předložený Pořadník 

č. 28/2021 na obsazení obecních bytů dle Zá-
sad hospodaření s bytovým fondem v majet-
ku obce Tlumačov platného od 26. 10. 2021
schválila od 18. 10. 2021 na dobu ur-

čitou do 30. 6. 2022 pronájem nebytových 
prostor v budově na nám. Komenského č. p. 
65 na cvičení Chi – Gong za dohodnutých 
nájemních podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ků p. č. 2462/1 a 243/3 o výměře cca 3,6m2, 
za účelem rozšíření sjezdu k nemovitosti a za 
daných podmínek
schválila od 7. 10. 2021 na dobu neurči-

tou jednotnou cenu 300 Kč za dopravu a ma-
nipulaci zapůjčeného majetku Obce Tluma-
čov ve správě KIS Tlumačov v katastru obce 
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

 schválilo obecně závaznou vyhlášku 
obce Tlumačov č. 1/2021 o stanovení obecní-
ho systému odpadového hospodářství
 schválilo obecně závaznou vyhláš-

ku obce Tlumačov č. 2/2021 o místním po-
platku za obecní systém odpadového hos-
podářství
schválilo dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 1870 – 254/ 2020 ze 
dne 4. 9. 2020 prodej pozemku p. č. 2669/2 
- ostatní plocha o celkové výměře 146 m2 za 
celkovou kupní cenu 29.200 Kč a dále dle 
podmínek stanovených v záměru, viz. usne-
sení č. Z7/15/02/21 ze dne 10. 2. 2021
vzalo na vědomí Žádost občanů obce 

Tlumačov o projednání záměru „Oprava 
chodníku a vozovky v ulici U Trojice (p. č., 
336 – 776)“ s tím, že tato akce je zařazena 
do Plánu investičních akcí na rok 2022 pod 
názvem „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlu-
mačov“
 projednalo a schválilo Plán investič-

ních akcí na rok 2022 v předloženém znění
 vzalo na vědomí vyhlášení programu 

ného odběru elektro zařízení se spol. ASE-
KOL a. s., Praha
neschválila členství ve spolku NAŠE 

ODPADKY z. s. Uherčice
neschválila poskytnutí finančního daru 

ve výši 4.500 Kč spolku NAŠE ODPADKY 
z. s. Uherčice
vzala na vědomí bez připomínek prů-

jezd konvoje motocyklů obcí Tlumačov 
v rámci konání akce MOTOBESIP – SHUT-
DOWN 2021 dne 9. 10. 2021 v době 12.30 
až 15.00 hod.
 schválila S. K. Tlumačov bezúplatné 

zapůjčení hmotného majetku Obce Tluma-
čov a dopravu na „Oslavy 90 let fotbalu v Tlu-
mačově“ na den 25. 9. 2021
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky jednotlivých uchazečů na provede-
ní Revitalizace zeleně na pozemcích p. č. 
403,2455/2 a 2453/3 a schválila zhotovite-
le této akce spol. Břetislav Jalůvka Arbore-
tum Zlín z důvodu podání ekonomicky nej-
výhodnější cenové nabídky v celkové výši 
148.885 Kč bez DPH
schválila pořádání akce svodu a zkouš-

ky výkonnosti pro plemeno hafling v areálu 
Zemského hřebčince Tlumačov s. p. o. dne 
15. 9. 2021 za podmínek dodržení určených 
veterinárních podmínek pro konání akce

o dílo uzavřené dne 16. 9. 2021 se spol. Skan-
ska a.s., Praha
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

ze dne 10. 6. 2021 dohodou ke dni 10. 11. 
2021 na ordinaci praktického lékaře v objek-
tu zdravotního střediska v Tlumačově
schválila záměr pronajmout ordinaci 

a část společných prostor praktického léka-
ře o celkové výměře 69,79 m2 v objektu zdra-
votního střediska v Tlumačově za uvedených 
podmínek za účelem všeobecné praktické or-
dinace lékaře
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce na Zábraní v termínu 10. 11. 2021 pro 
MS chovatelů poštovních holubů na výroč-
ní schůzi
schválila DDM Sluníčko, p. o., odlou-

čené pracoviště Tlumačov, neinvestiční fi-
nanční transfer v celkové výši 21.500 Kč na 
základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěv-
ku na činnost a schválila předloženou Smlou-
vu č. 2021/PAM/007 o poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory z RO ve výši 21.500 Kč mezi 
Obcí Tlumačov a DDM Sluníčko, p. o., od-
loučené pracoviště Tlumačov
vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na výkon technic-
kého dozoru stavby „Rekonstrukce ul. Sokol-
ská, Tlumačov“ a schválila pro výkon tech. 
dozoru uvedené stavby pana Ing. M. Horá-
ka z INp servis s.r.o., Kroměříž z důvodu 
splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
147.000 Kč bez DPH.

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 10. 11. 2021                 
projednala:

 schválila ukončení nájemní smlouvy 
dohodou na byt č. 20 v DPS ke dni 30. 11. 
2021 a zároveň schválila uzavření nájem-
ní smlouvy na obsazení bytu č. 20 od 1. 12. 
2021 na dobu určitou do 31. 12. 2022 s mož-
ností prodloužení 
schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na nebytové prostory (sesterny a ordinace 
lékaře) v DPS Tlumačov k provozování ma-
sáží a kosmetického ošetření do 31. 12. 2022
schválila prodloužení nájemních smluv 

v Domě služeb do 31. 12. 2022 na buňky 

MMR ČR a schválilo zajištění všech náleži-
tostí směřujících k podání žádostí o podporu 
na realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Tro-
jice, Tlumačov“ z programu Podpora rozvo-
je regionů, podprogram 117D8210A – Pod-
pora obnovy místních komunikací, vyhláše-
ného MMR ČR
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene na zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy sta-
veb – „Tlumačov, p. č. 739/4 kabelová smyč-
ka NN“ a „Tlumačov, kabel NN“ – umístění 
zemního kabelového vedení na pozemcích 
p. č. 831/26,2446/2 a 2487 se spol. EG.D, 
a.s. Brno
schválilo uzavření Protokolu o předá-

ní a převzetí stavby „Polní cesty a záchytné 
meze v k. ú. Tlumačov“ s ČR – Státním po-
zemkovým úřadem, Krajským pozemkovým 
úřadem pro Zl. kraj ve Zlíně
 schválilo záměr prodeje podílu 

302/530 pozemku p. č. 1036 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře cca 156 m2 za uve-
dených podmínek
 schválilo nový termín pro vydání 

změny č. 2 Územního plánu Tlumačov do 
31. 12. 2022
 schválilo 1/ pořízení změny č. 3 ÚP 

Tlumačov dle přílohy a jejího pořízení zkrá-
ceným postupem podle § 55a odst. 2 a násl. 
stavebního zákona a podmínění pořízení 
změny č. 3 ÚP Tlumačov v souladu s § 55a 
odst. 6 stavebního zákona úhradou nákla-
dů uvedených v § 55a odst.2 stavebního zá-
kona jejím navrhovatelem, 2/ ukládá staros-
tovi informovat navrhovatele změny o roz-
hodnutí ZO obce Tlumačov dle bodu 1 to-
hoto usnesení a zabezpečit proces pořízení 
změny dle bodu 1 tohoto usnesení ve schvá-
leném termínu
vzalo na vědomí informaci pořizovatele 

ÚP Tlumačov, kterým je odd. rozvoje a plá-
nování, odbor rozvoje města, MÚ Otrokovi-
ce, o odmítnutí žádosti o změnu ÚP Tluma-
čov, předloženou dne 21. 4. 2021

č. 8,9 – provozování kadeřnictví, dále č. 7 - 
provozování kadeřnictví, dále č. 6 – provo-
zování pedikúry a manikúry včetně slevy na 
nájemném, dále 4,5 – prodej vína a dárkové-
ho zboží, dále č. 1,2 – prodej oděvů a obuvi
schválila prodloužení nájemních smluv 

na obecních bytech nájemníkům za předpo-
kladu uhrazení veškerých závazků vůči obci 
a předložení dokladů o zaplacení na dobu 
určitou do 31. 12. 2021
schválila rozpočet zřízených příspěv-

kových organizací – MŠ a ZŠ Tlumačov na 
rok 2022 
doporučila zastupitelstvu obce schválit 

rozpočet obce Tlumačov pro rok 2022 v na-
vrženém znění, včetně závazkových ukazate-
lů rozpočtu obce na rok 2022
schválila p. o. ZŠ Tlumačov převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve 
výši 800.000 Kč do fondu investic na spolu-
financování investiční akce „Zvýšení počtu 
učeben v ZŠ Tlumačov“
schválila od 11. 11. 2021 na dobu neu-

rčitou pronájem ordinace praktického lékaře 
a části společných prostor o výměře 69,75 m2 
v objektu Zdravotního střediska společnosti 
Ordinace Tlumačov s.r.o. založené dle NZ 
362/2021 ze dne 4. 10. 2021 k provozování 
všeobecného praktického lékařství
 schválila za účelem rozšíření sjez-

du k nemovitosti záměr výpůjčky části po-
zemků p. č. 2462/1 a 2436/3 – ostatní plo-
cha o celkové výměře cca 3,6 m2 za uvede-
ných podmínek
vzala na vědomí návrh Zprávy o uplat-

ňování ÚP Míškovice v uplynulém období 
2016 až 07/2021
schválila Dohodu o způsobu provedení 

údržby ochranného pásma vedení přenoso-
vé soustavy 220/400 kV s označením V417na 
pozemku p. č. 3045 se spol. ČEPS, a.s. Praha
 vzala na vědomí podanou výpověď 

dohody o členství v JSDH obce Tlumačov 
a schválila ukončení členství člena JSDH 

Přeji všem tlumačovským ob-

čanům klidné adventní obdo-

bí. Vašim rodinám, příbuzným 

a přátelům přeji šťastné, vese-

lé a pohodové vánoční svátky. 

Do nového roku 2022 Vám 

přeji zejména stálé zdraví a hod-

ně rodinných, pracovních 

i osobních úspěchů.

Petr Horka, starosta obce

a nový seznam členů JSDH obce Tlumačov 
s početním stavem 9 osob
schválila prominutí pohledávek za ná-

jmy obecních bytů a s tím spojených služeb 
v celkové výši 13.186 Kč
 schválila Plán inventur pro rok 2021 

a Plán k provedení inventarizace majetku 
p.o. ZŠ a MŠ Tlumačov k datu 31. 12. 2021
 schválila vyřazení nefunkčního a ne-

potřebného majetku z evidence Obce Tlu-
mačov a z evidence ZŠ p. o. Tlumačov, ke 
dni 31. 12. 2021
 schválila v souladu s Vnitřním plato-

vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec 
Tlumačov, pro ředitele ZŠ p. o. a MŠ p. o. 
Tlumačov mimořádnou finanční odměnu 
v navrhované výši
 schválila uzavření Dodatků č. 1 ke 

Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace 
(III. etapa odkanalizování) ze dne 1. 1. 2012 
a Smlouvě o pachtu a provozování kanaliza-
ce (I. a II. etapa odkanalizování) dne 24. 7. 
2014 se stávajícím provozovatelem spol. Mo-
ravská Vodárenská, a. s. Olomouc
schválila výpůjčku částí pozemků p. č. 

2462/1 a p. č. 2436/3 – ostatní plocha o vý-
měře cca 3,6 m2 za podmínek stanovených 
v záměru viz. usnesení č. R8/36/10/21 ze 
dne 6. 10. 2021
schválila záměr pronájmu části pozem-

ku p. č. 2611 – ostatní plocha o výměře 32 m2 
pro umístění zpevněné plochy parkoviště 
pro osobní vozidla za uvedených podmínek
 schválila Dodatek k licenční smlou-

vě č. 91815 o poskytnutí uživatelských práv 
k modulárnímu počítačovému programu 
MUNIS se spol. TRIADA, spol. s r.o., Praha
 schválila ukončení Skupinové pojist-

né smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILA 
ze dne 2. 12. 2019 se spol. Allianz pojišťov-
na, a. s. výpovědí ke konci pojistného obdo-
bí (1. 1. 2022)

Čtenářům Tlumačovských novinek 
a všem tlumačovským občanům přeji 
klidné prožití vánočních svátků a v ro-
dinném kruhu u vánočního stromeč-
ku tolik očekávané společné chvíle po-
rozumění, klidu, pohody, štěstí, lásky 
a radosti. 

Věřím, že budoucí rok 2022 nám do-
přeje v našich životech více klidu, poho-
dy, zdraví a optimismu.

Proto mi, vážení občané, dovolte po-
přát Vám do nového roku především 
pevné zdraví, osobní i pracovní úspě-
chy, co nejméně stresových situací a ma-
ximum dnů, kdy budete ve svém osob-
ním životě spokojení a šťastní. 

                  Mgr. Rajmund Huráň, 
                        místostarosta obce 
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Halloween ve škole.                                                                                       Foto: ZŠ Tlumačov. 

Svatý Martin ve škole.                                                                                        Foto: ZŠ Tlumačov. 

Svatý Martin

Říjen plný aktivit

Adaptační pobyt.                                                                                            Foto: ZŠ Tlumačov. 

Nácvik první pomoci.                                                                                       Foto: ZŠ Tlumačov. 

Adaptační pobyt.           Foto: ZŠ Tlumačov.  Adaptační pobyt.           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Svátek sv. Martina je spojen s očekává-
ním zimy a sněhu. Vždyť se říká, že sv. Mar-
tin přijíždí na bílém koni. Další pranostika 
praví, že „Na svatého Martina bývá bílá pe-
řina“ nebo „Na svatého Martina kouřívá se 
z komína“. I my jsme se mohli díky žákům 
z družiny dozvědět více.

Žáci 2. a 3. třídy (Kateřina Kytlicová, Eliš-
ka Dědková, Alice Němcová, Anna Vaníčko-
vá, Eliáš Tichý) si pro nás přichystali krát-
ké vyprávění o sv. Martinovi, které přednes-
li 12. 11. 2021 ve všech třídách školy. Neza-
pomněli nám také připomenout, jak je sv. 
Martin důležitý pro obec Tlumačov. I když 
se tato pranostika letos nevyplnila, rozhodně 
se žáci zasloužili o zpříjemnění dne.

Jménem družiny mnohokrát děkuji všem 
zúčastněným za pilnou přípravu, odvahu 
a odhodlání.

Bc. Michaela Kostovská, ZŠ Tlumačov

Měsíc říjen je za námi a jelikož byl boha-
tý na školní aktivity, dovolte nám ohlédnout 
se za tímto nabitým měsícem.

Nejdříve naši školu navštívila společnost 
Seiferos se svou přehlídkou dravců a sov. 
Akce se konala za slunečného počasí na fot-
balovém hřišti, kde si mohli žáci prohléd-
nout dravce od těch nejmenších až po nej-
větší orly a supy. Vyslechli jsme si plno zají-
mavých informací o výskytu, způsobu života 
a lovu těchto ptáků. Ze všeho nejzajímavěj-
ší byly ukázky letu a lovu kořisti. Nejpozor-
nější žáci byli za správné odpovědi na otázky 
vybráni jako dobrovolníci, kterým dravci při-
stávali na ruku. Tato akce byla velmi zdařilá 
a my doufáme, že se bude zase brzy opakovat.

Další říjnovou aktivitou pro žáky na prv-
ním stupni byly keramické dílny pořádané 
DDM Sluníčko. Děti v rámci keramické „ho-
dinky“ připravily krásné sovičky, které budou 
jistě skvělou vánoční ozdobou. Tímto velmi 
děkujeme paním učitelkám ze Sluníčka za tr-
pělivé vedení práce žáků.

Úterý před podzimními prázdninami se 
neslo v duchu Halloweenu. Třídy prvního 
stupně se proměnily v rej strašidel, duchů, 
kostlivců, čarodějů a čarodějnic. Žáci se ve 
vyučovacích hodinách zabývali strašidelným 
čtením, psaním a počítáním, zahráli si zábav-
né hry a vyrobili halloweenskou výzdobu.

Všechny říjnové akce se shledaly s úspě-
chem a my doufáme, že i následující pod-
zimní a zimní měsíce budou plné podobně 
zajímavých aktivit! 

Mgr. Tereza Jurášková, ZŠ Tlumačov

Dne 16. září jsme se zúčastnili Soutěžní-
ho dne s IZS, který pořádal Dům dětí a mlá-
deže Sluníčko Otrokovice pro žáky osmých 
ročníků.

Akce se konala na Štěrkovišti v Otrokovi-
cích v areálu Táborové základny DDM Slu-
níčko Otrokovice. Naši školu reprezento-
valo smíšené šestičlenné družstvo vybrané 
z osmých tříd. 

Žáci si vyzkoušeli praktické dovednos-
ti ve střelbě ze vzduchovky, jízdě na kolo-
běžce, na překážkové dráze i lanové dráze, 
a dokonce i při resuscitaci cvičné figuríny. 
Na vybraných stanovištích si soutěžící pro-
věřili své teoretické znalosti v testech zamě-
řených na první pomoc, požární prevenci, 
dopravní značky či znalosti o Armádě Čes-
ké republiky. 

Naše družstvo žáků se v tomto prvním roč-
níku soutěže o putovní pohár starostky města 
Otrokovice umístilo na hezkém pátém místě 
(z deseti bojujících družstev). Odměnou za 
soutěžení byly pro soutěžící také drobné upo-
mínkové předměty a příjemně prožitý den.

Mgr. Jana Sabová, ZŠ Tlumačov

Úspěch v soutěži

Ve dnech 20. - 22. října se v Ostrožské Nové 
Vsi uskutečnil adaptační kurz VI. třídy. Třídu 
doprovázely paní učitelky Dočkalová a Šimoní-
ková a paní asistentka Sabová. Počasí nám přá-
lo. Celé tři dny byly nabity mnoha aktivitami, 
ve kterých žáci mohli upevnit vzájemné vzta-
hy a ve kterých se mohli poznat i z jiné strán-
ky než ze školní lavice.

První den adaptačního pobytu se nesl v du-
chu historické soutěže. Úkolem žáků bylo po-
mocí různých fyzických a vědomostních úko-
lů napravit historické události, což se všem 
úspěšně podařilo.

Druhý den dopoledne dorazila za žáky paní 
psycholožka, která si pro děti nachystala další 
zábavné aktivity na posílení vztahů v kolektivu. 
I přes počáteční mrholení, se skupina vydala do 
Uherského Ostrohu, kde byla součástí programu 
prohlídka zámeckého podzemí. Zámecké pod-
zemí se proměnilo ve fantastickou a magickou 
zemi a všem zúčastněným se interaktivní pro-
hlídka líbila. Výšlap všechny natolik zmohl, že 
se po večeři uskutečnila pouze jedna krátká hra. 

Páteční dopoledne jsme věnovali nejen úkli-
du a balení, ale i několika dalším hrám a akti-
vitám, které byly zaměřené hlavně na posílení 
důvěry a spolupráci. Po obědě už skupina vyra-
zila na vlakové nádraží a i přes dva velice rych-
lé a uspěchané přestupy všichni v pořádku do-
razili do Tlumačova.

Užili jsme si hodně legrace, poznali se navzá-
jem a co je důležité, jak řekla jedna žákyně: „Na 
adapťáku se holky konečně začaly bavit i s klu-
kama.“ Po společných zážitcích bude pondělní 
setkání v lavicích jistě mnohem veselejší a ote-
vřenější.                   Mgr. Jaroslava Dočkalová, 

třídní učitelka VI. třídy

Adaptační pobyt

Keramická hodinka.                                                                                       Foto: ZŠ Tlumačov. 
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Vaříme buřtguláš.                                                                                        Foto: KIS Tlumačov. 

Guláš parta.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

U fotbalistů.                                                                                                 Foto: KIS Tlumačov. 

Jelimani.                                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

Absolutní vítězové.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Gulášfest.                                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

V sobotu 18. září 2021 se konal v naší 
obci 3. ročník Gulášfestu Tlumačov 2021. 
Zúčastnilo se ho osm družstev a bezpočet 
návštěvníků.

„Rozkrájej na malé kostky pro 6 osob nej-
méně půl druhé nebo dvě libry hovězího 
masa, buď od svíčkové pečeně nebo ze spod-
ního šálu, dej ho na rendlík, k němu kousek 
másla (na dvě libry masa asi tři loty), dvě 
cibule a petruželový kořínek, oboje drobně 
rozkrájeno, a nech to spěšně dusit; kdyby to 
tuze vysmáhlo, podlej to trochou hovězí po-
lívky nebo také vody, osol to patřičně, a dej 
k tomu trochu majoránky, trochu tureckého 
pepře (paprika) nebo jen obyčejného pepře; 
když to dáš na mísu, udělej okolo věnec ze 
zemčat. Tento guláš může se dělati také z te-
lecího i ze skopového masa“, tak tolik recept 
na guláš podle naší největší kuchařky Mag-
daleny Dobromily Rettigové.

Jestli a jak postupovaly soutěžní týmy pod-
le tohoto receptu, nevíme. Jisté je ale to, že 
všech osm gulášů se podařilo připravit mezi 
8. a 14. hodinou a chutnaly tak, jak měly 
(podle slov tvůrců – kuchařů).

Dvě hodiny po poledni začali do obecní-
ho parku v ulici Sokolská proudit návštěvní-
ci, kteří byli lační ochutnat hovězí, vepřové 
a zvěřinové guláše. Našel se i jeden buřtguláš.

Ve třetím ročníku Gulášfestu Tlumačov 
2021 soutěžili:

Hratelní – Žratelný guláš – hlavní kuchař-
ka Gabriela Nevídalová, Tlumačov

Jelimani – Srnčí guláš – hlavní kuchař Pa-
vel Polák, Tlumačov

Guláš parta – Párty guláš – hlavní kuchař 
Adam Buršík, Tlumačov

Vodácký klub Kvasice - Dračí guláš – hlav-
ní kuchař Radek Kahaja, Kvasice

MS Hék – Kančí guláš – hlavní kuchař Lu-
bomír Krajča, Tlumačov

Zkus a uvidíš – Buřt guláš – hlavní kuchař 
Martin Pavelka, Tlumačov

S. K. Tlumačov – Výroční fotbalový gu-
láš – hlavní kuchař Michal Hric, Tlumačov

Kluci z hor - Hovězí guláš z veselého béč-
ka – hlavní kuchař Petr Vlček, Machová

Krátce po 17. hodině byly uděleny 2 ceny: 
Pohár starosty obce za nejlepší guláš - (5člen-
ná porota hodnotila anonymně chuť, vůni, 
vzhled atd. guláše). Členové poroty: p. Petr 
Horka, starosta obce Tlumačov, p. Josef Be-
nek, starosta obce Machová, Ing. Dušan 
Odehnal, starosta obce Kvasice, p. Martin 
Tobolík, provozovatel Hospody u Hřebčí-
na Tlumačov a moderátor akce p. Pavel Do-
čkal ze Sazovic.

Dále byla udělena Cena návštěvníků. Ná-
vštěvník Gulášfestu, který si zakoupil degus-

Po guláších se jen
aneb Gulášfest

tační kartu, měl v ceně této karty ochutnáv-
ku všech soutěžních gulášů zdarma. Celkem 
bylo prodáno 130 hlasovacích karet, to zna-
mená, že každé družstvo muselo uvařit mi-
nimálně 13 litrů + 0,5 litru pro porotu šťávy 
se 130 kousky + 5 kousků masa pro porotu. 
(Jedna degustační porce je 100 ml šťávy a 1 
kousek masa.)

Soutěžící a návštěvníci se dočkali překva-
pení, když se ukázalo, že jak porotě, tak i ve-
řejnosti nejvíce chutnal guláš pod názvem 
„Žratelný“ od týmu Hratelní. Toto družstvo 
tedy získalo obě ceny: Pohár starosty obce za 
nejlepší guláš a Cenu návštěvníků.

Výsledky:
Pohár starosty obce za nejlepší guláš
1. Hratelní – Žratelný guláš
2. S. K.Tlumačov - Výroční fotbalový guláš
3. Guláš parta – Párty guláš

Cena návštěvníků
1. Hratelní – Žratelný guláš
2. Jelimani – Srnčí guláš
3. Vodácký klub Kvasice - Dračí guláš

Perličkou letošního Gulášfestu bylo přihlá-
šení osmého týmu. Ještě v den konání, ráno 
v 6 hodin, bylo soutěžních družstev sedm. 
Najednou, kde se vzal, tu se vzal, stojí pře-
de mnou mladý kluk a prý: „Můžu se ještě 
přihlásit? Že bych jako vařil guláš. No, budu 
asi v týmu sám, možná mi dojde pomoc ka-
marád. Ne, nebojím se toho, jsem kuchař, to 
zvládnu. Ještě bych si zajel nakoupit suroviny, 
no a budu vařit buřtguláš.“ Po krátké poradě 
s ostatními jsem jeho přihlášku přijala a klu-
čina úderem 8. hodiny ranní rozdělal oheň 
pod větším kotlíkem. A jak jeho guláš dopa-
dl? Podle toho, co jsem vyslechla od návštěv-
níků, nebyl vůbec špatný, prostě se povedl.

Celá akce se konala za příjemného pod-
zimního počasí. Pivo a limo teklo proudem, 
děti si mohly zařádit ve skákacím hradu, do-
spěláci, a nejen oni, využili možnosti nechat 
se zvěčnit na plátno od karikaturisty a po vy-
hlášení výsledků proběhla v parku diskotéka. 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu celého Gulášfestu.

Na příští rok chystáme novinku – Cenu 
za originální stánek. Budou se hodnotit sou-
těžní týmy z pohledu estetiky a originality 
nápadů při tvorbě stánků, oblečení a celko-
vě jejich vystupování. Neváhejte a zúčastně-
te se Gulášfestu Tlumačov 2022. Za rok na 
shledanou.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

MS Hék Tlumačov.                                                                                            Foto: KIS Tlumačov. 

Porota.                                                                                                        Foto: KIS Tlumačov. 

zaprášilo
po třetí
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Lampionový průvod.                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

Lampionový průvod s překvapenímSTRAŠIDELNÝ HALOWEEN

Strašidelný Halloween.                                                                                     Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž jednotlivců.        Foto: DDM Sluníčko. 

V době podzimních prázdnin pořádal 
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, od-
loučené pracoviště Tlumačov oblíbenou akci 
pro děti „Strašidelný Halloween“. Nechybělo 
opět jako každý rok dlabání dýní na výzdo-
bu, tvoření mumií, pavučin, spoustu soutěží 
a her. Děti si také společnými silami připra-
vily halloweenskou párty. Upekly krvavé šne-
ky, uříznuté prsty a mumie v podobě páreč-
ků, které balily do listového těsta. Na těchto 
mlskách si pak všichni společně pochutnali 
při promítání halloweenské pohádky. 

A pak to přišlo. Venku se setmělo a chvíle, 
na kterou všechna přítomná strašidýlka čeka-
la a velmi se těšila, byla zde. Domalovat, na-
líčit, skočit do kostýmů a hurá do ulic. Spo-

lečně jsme ještě nacvičili strašicí tón „uáááá, 
uáááá“. Jde nám to skvěle, ladíme, vypadá-
me a křičíme hrozivě. Jsme připraveni, mů-
žeme vyrazit! Čekala nás spousta zastávek 
a tolik sladkostí, že se nám pomalu nevlezly 
do připravených tašek. Po strašení jsme se 
přesunuli zpět do DDM, kde jsme vše rozdě-
lili, předali dárečky a rozloučili se. Byli jste 
skvělí a budeme se na vás těšit zase příští rok. 

Velké poděkování patří všem pomocní-
kům na akci a také zahradnictví Talaš, které 
nám věnovalo krásné dýně na výzdobu. Dě-
kujeme také všem rodičům, kteří se zapojili 
a připravili pro děti sladkosti při koledování. 

Bc. Hlobilová Hana, 
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

V sobotu 14. listopadu se zúčastnila děv-
čata z kroužku aerobiku „Soutěže jednotliv-
ců v Otrokovicích“. Po roce a půl jsme se 
opět setkaly s kamarády a také konkurencí 
z jiných týmů. Byla radost opět sledovat ten 
život na parketu, poslouchat řvoucí hudbu 
v hale a vidět tu radost v očích jak soutěží-
cích dětí, tak jejich rodičů. 

Za náš klub AT Tlumačov soutěžilo 6 děv-
čat. Kačenka N., Barunka J., Kája M., Natál-
ka G., Kika M. a Beatka B. Některá děvčata 
se posunula již do starších kategorií. Děvča-
ta nám však dělala velkou radost a opravdu 
dobře předváděnou sestavu od lektorů za-
chytila. Nejvíce se dařilo Barunce v katego-
rii 9 – 10 let, která se probojovala do finále 
mezi 14 nejlepších a Beatce, která se probo-
jovala nejen do finále, ale získala také úžasné 
umístění, a to v podobě 2. místo v kategorii 
11 – 13 let. Holky jsou naše hvězdy. Jsme na 
ně moc pyšné a těšíme se na další soutěže jak 
jednotlivců, tak skupinových choreografií. 

Bc. Hana Hlobilová, 
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

Začínáme opět 
soutěžit

Lampionový průvod.                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

Na sobotní večer 13. listopadu připravily 
pracovnice Kulturního a informačního stře-
diska a Domu dětí a mládeže Tlumačov pro 
děti oblíbený lampionový průvod. Tentokráte 
s překvapením v podobě čtyř zastavení u po-
hádkových bytostí.

Přibližně 100 dětí s rodiči nebo prarodiči 
rozsvítilo své lampiony a prošlo Tlumačovem. 
Průvod vyšel od Kulturního a informačního 
střediska na náměstí Komenského a zasta-
vil se u kostela sv. Martina, kde na děti čekal 
kostlivec. Na náhrobním kameni měl napsá-
no datum narození a úmrtí. Bohužel nikdo 
z dětí nevypočítal, kolik měl let, když zemřel.

Další zastavení bylo na Metlově u Čaroděj-
nice. Tu už mohly děti letos potkat, a to při 
Cestě za pohádkou.

Na ulici Sportovní vzplály ohně pekelné 
a pak se objevil čert. To bylo další zastavení 
při procházce s lampionem. Tady bylo dětem 
připomenuto, že do některých domovů zavítá 
6. prosince svatý Mikuláš se svou družinou. 
Bude se ptát, zda bylo dítko hodné, jestli ná-
hodou nezlobilo. Na některých dětských tvá-
řičkách byly vidět obavy. Jedna holčička do-
konce prosila maminku, aby čertovi neříka-
la, že není hodná, že zlobí. Maminka se tedy 
nechala umluvit a čertovi nic neřekla. Reak-
ce její dcery, až byly v dostatečné vzdálenosti 
od pekelníka, byla: „Děkuji ti maminko, že jsi 
nic čertovi neřekla. Zachránila jsi mi život.“

Pak průvod pokračoval na náměstí Ko-
menského, kde se v parku míhala bílá posta-
va. Byla to Bílá paní, která k nám zabloudila 

z hradu Buchlov. Zastavení u ní bylo posled-
ní po trase lampionového průvodu.

Mnohé děti se šly ještě podívat do krouž-
ku vlakových modelářů na vláčky.

Všechny děti dostaly za účast sladkou od-
měnu a na závěr se mohly ještě podívat v sále 
KISka na pohádku.

Pořadatelky děkují všem za účast a dobro-
volníkům za nezištnou pomoc.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

U kostlivce.                  Foto: KIS Tlumačov. 

U čerta.                       Foto: KIS Tlumačov. 
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KIS Tlumačov  Ze života obce

Foto: KIS Tlumačov. 

Poslední kniha Márových.     Foto: KIS Tlumačov. 

V pondělí 15. listopadu v 17 hod. se v sále 
KIS uskutečnila cestovatelská přednáška 
manželů Aleny a Jiřího Máry na téma Pa-
nama a Kostarika.

Alena a Jirka Márovi se vypravili do Střed-
ní Ameriky. V Panamě kromě známého prů-
plavu dokonale prozkoumali chudinskou 
čtvrť, kde zjistili, jak funguje drogová ma-
fie či kohoutí zápasy. V Kostarice projíždě-
li národními parky s mnoha endemickými 
zvířaty a rostlinami. Koupali se v termální 
řece, sami vyráběli z kakaových bobů čoko-
ládu a na rozsáhlých plantážích ochutnáva-
li čerstvé ovoce. Promítané fotografie a vi-
deoukázky doprovodili humorným i drama-
tickým komentářem.

Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných 
knih a dokumentárních filmů z různých kou-
tů světa. Příště se s nimi podíváme do Gua-
temaly.                             Petra Šimoníková, 

kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Panama 
a Kostarika

Kulturní a informační středisko Tlumačov 
se letos potřetí zapojilo do projektu „Krabi-
ce od bot“. 

Předvánoční akce, která má za cíl potěšit 
děti z chudších rodin v České republice, pro-
běhla v roce 2021 již po jedenácté. Radost 
těmto dětem udělají zase děti, jimž dospě-
lí pomohou připravit jejich dárkovou krabi-
ci od bot. Tu společně naplní dětskými dár-
ky k Vánocům a odnesou na některé ze sběr-
ných míst, které ho předá potřebným. Vloni 
tak mělo hezčí Vánoce více než 50 000 dětí 
z chudých rodin, nízkoprahových zařízení 
a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie 
ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytova-
telů sociálních služeb v ČR.

V naší obci měl proběhnout sběr Krabic 
od bot na Adventním jarmarku s rozsvíce-
ním vánočního stromu 27. listopadu, ale 
akce se z důvodu zhoršení epidemické situ-

PŘEDVÁNOČNÍ 
AKCE 
KRABICE OD BOT

Známá celorepubliková akce Charity ČR 
Tříkrálová sbírka se opět blíží, její podoba 
však není stále úplně jasná. Charita Otroko-
vice se připravuje na tradiční i online koledu.

„V lednu, kdy jsme se všichni potýkali 
s pandemií covidu, jsme byli nuceni sbírku 
poněkud změnit. Podobnou situaci zažíváme 
i teď, přesto se snažíme na další ročník po-
ctivě připravit,“ uvedl koordinátor sbírky Jan 
Žalčík. „Stejně jako letos, tak i v termínu od 
3. do 16. ledna 2022 pro vás budou na několi-
ka místech připraveny tříkrálové kasičky. Se-
znam míst najdete na tříkrálových letácích, 
které budou distribuovány do vašich poštov-
ních schránek. Dárci mohou využít i online 
pokladničku,“ doplňuje Žalčík.

Organizátoři se ale stále úplně nevzdávají 
ani klasické podoby sbírky a pokud to bude 
aspoň trochu možné, pokusí se vyslat do ulic 
i tradiční tříkrálové skupinky.

„Termín koledování je stanoven na sobo-
tu 8. ledna. Jsme si plně vědomi rizik, která 
jsou s tím spojena a budeme se proto plně 
řídit aktuálními nařízeními vlády příp. kraj-
ské hygienické stanice. Zdraví našich koled-
níků i vás, našich dárců, je pro nás na prv-
ním místě,“ upřesňuje Žalčík. 

Aktuální informace o konání sbírky bu-
dou průběžně doplňovány na webu i na so-
ciálních sítích otrokovické Charity.

Další informace pro média:  
Vladana Trvajová
Fundraiser
@ vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz
tel: +420 731 619 771

Kontakt na Přímou pomoc:
Jan Žalčík
Pastorační asistent 
@ jan.zalcik@otrokovice.charita.cz
tel: +420 734 684 878

Tříkrálová sbírka 
2022

Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku ať 
předstihnou roky minulé, Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu, v novém roce 

hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Přejí zahrádkáři.

ace v ČR virem Covid 19 nekonala. To v ni-
čem nezabránilo 28 štědrým dárcům, kteří 
přinesli dárky do KIS. Měli jsme pro dárky 
už nastrojený vánoční stromeček, dárky se 
pod ním hezky vyjímaly. 

My jsme je pak v pátek 3. prosince v po-
ledne zavezli do sběrného místa, do Mateř-
ské školy Kvasice.

Moc děkujeme všem dárcům, jsou to lidič-
ky se srdcem na správném místě.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Pracovnice Kulturního a informačního 

střediska Tlumačov, 

vám přejí krásné Vánoce

a v novém roce pevné zdraví, 

štěstí a rodinné pohody.

Renata a Petra
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KIS a MŠ Tlumačov S. K. Tlumačov

SK Tlumačov - staří páni 2021.                                                                       Foto: SK Tlumačov. 

SK Tlumačov - muži 2021 - 22.                                                                            Foto: SK Tlumačov. 

Oslavy fotbalu.                                                                                              Foto: SK Tlumačov. 

Oslavy fotbalu.                                                                                              Foto: SK Tlumačov. 

Jelikož byl fotbalový klub v Tlumačově za-
ložen partou nadšených sportovců kolem La-
dislava Cahy, Vincence Němečka a Rajmun-
da Havlíka, zvoleného prvním předsedou klu-
bu v prosinci roku 1931, připadlo na tento 
rok výročí 90 let založení naše klubu. Vzhle-
dem k složitému období, jež je spojeno s co-
vidovými opatřeními, nebylo vůbec snadné 
najít termín a náplň těchto oslav. Přes všech-
na úskalí se alespoň v okleštěné podobě po-
dařilo oslavy tohoto výročí dne 24. září usku-
tečnit. Věřím, že si je všichni účastníci z řad 
hráčů, bývalých a současných členů SK Tlu-
mačov i všichni příchozí diváci užili. 

V rámci programu oslav, ve sváteční at-
mosféře a za zvýšené divácké účasti tak bylo 
odehráno mistrovské utkání 9. kola krajské 
I. B třídy skupiny C našich mužů se soupe-
řem ze Zdounek. Zde je třeba poděkovat na-
šemu soupeři za souhlas se změnou pořada-
telství tohoto utkání v tomto termínu. Naši 
muži předvedli výkon hodný svátečního dne 
a soupeře ze Zdounek porazili s přehledem 
2:0. V rámci tohoto utkání proběhla v po-
ločasové přestávce bohatá tombola, za kte-
rou patří dík všem partnerům našeho klubu, 
a po skončení utkání předal zástupcům klubu 
starosta obce pan Petr Horka pamětní list. 
Třešničkou na dortu oslav pak bylo násled-
né utkání našich starých pánů s tradičním 
soupeřem starých pánů SK Baťov. I v tomto 
utkání slavily vítězství naše modro-bílé bar-
vy v poměru 6:3. Večer pak patřil přátelské-
mu posezení a společným vzpomínkám spo-
jeným s naším klubem. 

Na závěr bych chtěl za klub SK Tluma-
čov popřát všem našim členům i přízniv-
cům šťastné a veselé svátky vánoční a mno-
ho úspěchů v novém roce 2022.

Michal Hric

90 let 
tlumačovského 
fotbalu

Mikuláš v obci.                                                                                             Foto: KIS Tlumačov. 

Malí čertíci v MŠ.                                                                                         Foto: MŠ Tlumačov. 

Malí čertíci v MŠ.                                                                                          Foto: MŠ Tlumačov. 

Mikuláš se svou družinou v MŠ.                                                                   Foto: MŠ Tlumačov. 

Mikuláš zavítal do naší obce

Mikuláš se svou družinou.     Foto: KIS Tlumačov. 

Mikuláš se svou družinou.   Foto: KIS Tlumačov. 

Čtení čertovského slibu.   Foto: KIS Tlumačov. 

Mikuláš se svou družinou.   Foto: KIS Tlumačov. 
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S. K. Tlumačov

Oslava S. K. Tlumačov.                                                                                            Foto: L. Kopl. 

90 let tlumačovského fotbalu

Oslava S. K. Tlumačov.                                                                                           Foto: L. Kopl. 

Oslava S. K. Tlumačov.                                                                                           Foto: L. Kopl. 

Oslava S. K. Tlumačov.           Foto: L. Kopl. 

Oslava S. K. Tlumačov.           Foto: L. Kopl. 

Oslava S. K. Tlumačov.            Foto: L. Kopl. 


