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Slovo místostarosty
Vážení čtenáři Tlumačovských novinek,

pomalu končí jarní měsíce a brzy přivítá-
me tolik očekávané léto, plné krásných tep-
lých dnů a zasloužených prázdnin a dovole-
ných. Je pravdou, že to letošní jaro nás ve 
svém počátku překvapilo chladnějším po-
časím a když se v květnu začalo výrazněji 
oteplovat, mnozí jsme radostně vyrazili na 
zahrádky, do přírody, na kola, za sportem 
a také za akcemi a událostmi, které byly od-
loženy nebo se dokonce po nějakou dobu, 
vlivem protiepidemickým opatřením v sou-
vislosti s Covidem – 19, nekonaly vůbec. Po-
stupné uvolňování a následné zrušení těch-
to opatření umožnilo nám všem se v pracov-
ním i osobním životě volněji nadechnout 
a doufat, že dva roky trvající „covidová zku-
šenost“ bude již minulostí. Zmiňované roz-
volnění vedlo i v naší obci k všeobecnému 
oživení a návratu ke konání dříve tradičních 
akcí, které v minulosti byly, a věřím, že i na-
dále budou, neodmyslitelnou součástí živo-
ta obce Tlumačov a mnoha našich občanů. 
Veřejnost jistě přivítala, že Kulturní a info-
mační středisko navázalo na oblíbené akce 
a uspořádalo v zimním a jarním období le-
tošního roku oblíbené akce, jakými byly na-
příklad Turnaj ve stolním tenise, Košt pále-
nek, Noc s Andersenem v místní knihovně, 
stavění a kácení májky. KIS aktivně připra-
vuje i pro nadcházející období letošního léta 
další oblíbené akce pro tlumačovskou veřej-
nost, kterými jsou Odpoledne pro celo ro-
dinu (ve spolupráci s DDM Sluníčko), let-
ní sportovní turnaje amatérů v tenise a plá-
žovém volejbale, v prázdninovém období se 
podílí na organizaci a průběhu Pivních slav-
ností 2022, připravuje „Gulášfest“ atd. Ne-
smím ale zapomenout i na další instituce, 
organizace a spolky, které v obci po uvolně-
ní opatření „rozběhly“ svou aktivní činnost. 
Na obnovení tradic se nemalou měrou podí-
lí i Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovi-
ce, odloučené pracoviště Tlumačov, a to ne-
jen svou každodenní činností orientovanou 
na mimoškolní práci se školní mládeží, ale 
i mnohými akcemi, které jsou dětmi i rodi-
či hojně navštěvované a oblíbené. Mezi tyto 
uskutečněné akce a aktivity pro děti patří na-
příklad Putování se Sluníčkem, Po stopách 
velikonočního zajíčka (obě akce ve spolu-
práci s KIS Tlumačov), organizace tradiční 
soutěže v aerobiku „O pohár starosty obce 
Tlumačov“, výtvarná soutěž Domácí mazlí-
ček a mnohé další, v létě připravuje a pořá-

dá DDM pro děti tradiční příměstské tábory. 
Také Základní škola a Mateřská škola Tluma-
čov organizují pro děti jako součást vzdělá-
vacího procesu i jako mimoškolní vyžití pro 
své žáky mnoho zajímavých akcí. Rodiče 
žáků školy společně s pedagogy ZŠ připra-
vili pro veřejnost v netradiční „pocovidové“ 
době (květen) tradiční školní ples. V oblas-
ti sportu je po celé jaro velmi aktivní ve své 
činnosti S.K. Tlumačov, jehož družstva ve 
všech kategoriích jak mládeže, tak i dospě-
lých, pravidelně trénují i hrají svá mistrovská 
utkání, také navázali na tradici a uskutečni-
li na „tlumačovském trávníku“ turnaj přípra-
vek a žáků našeho regionu. Aktivní po „covi-
dové přestávce“ jsou i místní senioři, kteří se 
pravidelně ke svým schůzkám scházejí v Klu-
bu obce na Zábraní, aktivní ve své spolkové 
a sportovní činnosti i v pořádání akcí jsou 
i stolní tenisté, členové TJ Voltíž Tlumačov, 
místní zahrádkáři (ČZS), holubáři, včelaři, 
myslivecké sdružení Hék a tlumačovští hasiči 
(SDH). O tom, že i v době pandemie, i když 
v omezeném režimu, činnost těchto spolků 
byla realizována, svědčí konané výroční val-
né hromady, které se u většiny spolků kona-
ly vesměs v jarních měsících a hodnotily vý-
sledky jejich práce a hospodaření.

Obec Tlumačov si všech zájmových spol-
ků, klubů, organizací, jejich členů a jejich ak-
tivní činnosti velmi váží, podporuje je a cení 
si jejich práce. Zájmová činnost k životu kaž-
dé obce či města patřila, patří a věřím, že i do 
budoucna patřit bude. Mnohde se však spol-
ky potýkají s generačními problémy a jen těž-
ko se hledají noví členové …

Ještě bych se chtěl v závěru pozastavit nad 
jedním problémem, který v posledních ně-
kolika měsících zneklidňuje naši veřejnost, 
a tím je konflikt na Ukrajině. Průvodním 
jevem tohoto konfliktu je uprchlická krize, 
která do České republiky přivedla více jak 
300 000 válečných uprchlíků – vesměs žen 
a dětí, kteří zde hledají bezpečí a azyl před 
dopady a následky probíhající války v této 
zemi. I v naší obci se místní farníci rozhod-
li pomoci těmto běžencům a na tlumačov-
ské faře už od počátku března přijali skupi-
nu ukrajinských občanů postižených válkou, 
kterým byl poskytnut dočasný azyl a mají zde 
přechodný domov. Je to gesto tlumačovských 
občanů, které si zaslouží uznání a poděková-
ní, protože pečovat dlouhodobě o početnou 
skupinu lidí, kteří opustili za složitých pod-
mínek své domovy, netuší, jestli se budou mít 

kam vrátit a případně, kdy to bude, je nároč-
né a po všech stránkách složité. Farníci děla-
jí vše potřebné, aby lidem v nouzi pomohli. 
Stále hledají u veřejnosti i pomocnou ruku 
a prostředky účelné pomoci jak materiální, 
tak i ekonomické. Obec Tlumačov i okolní 
obce Machová a Kurovice také poskytly fi-
nanční pomoc. Poděkování patří i všem ob-
čanům, kteří poskytli materiální nebo finanč-
ní dary, a hlavně velký dík patří za obětavost 
a vstřícnost místním farníkům.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem krás-
né léto, během vaší tolik očekávané dovole-
né zasloužený odpočinek a do další dekády 
roku načerpání velkého množství psychic-
kých i fyzických sil.

Mgr. Rajmud Huráň, místostarosta obce
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V souvislosti se zvýšeným počtem dětí 
přecházejících z mateřské školy do základ-
ní školy a potřebou rozdělení mnohopočet-
ných tříd některých ročníků, byl zahájen pro-
ces hledání volných prostor pro kmenové tří-
dy v ZŠ Tlumačov.

Zastupitelstvo obce Tlumačov při sestavo-
vání rozpočtů na roky 2021 a 2022 rozhodlo 
o zajištění příslušných finančních prostřed-
ků na vybudování 3 tříd, které budou využí-
vány pro mimoškolní vzdělávání neboli škol-
ní družinu. Po jednání stavební komise a do-
hodě s vedením školy bylo navrženo, že tyto 
učebny budou umístěny v rámci nové přístav-
by školy v jejím atriu.

Zpracování projektové dokumentace bylo 

Zvýšení počtu 
učeben 
v Základní škole 
Tlumačov

zadáno projektantovi pozemních staveb Ing. 
Tomáši Foltýnovi z Napajedel. Vzhledem 
k předpokládaným vysokým nákladům stav-
by bylo Zastupitelstvem obce dále schvále-
no podání žádosti o dotaci z programu Mi-
nisterstva financí ČR, která nebyla z důvodu 
velikého zájmu uchazečů podpořena. Přesto 
bylo na mimořádném jednání ZO rozhodnu-
to o pokračování v přípravě podkladů pro ve-
řejnou zakázku na výběr zhotovitele a o ná-
sledném financování výstavby z prostředků 
obce Tlumačov. Administrace zjednodušené-
ho podlimitního řízení veřejné zakázky byla 
zadána již dříve osvědčené společnosti INp 
servis s.r.o. Kroměříž.

Na základě doporučení hodnotící komise 
vybrala Rada obce Tlumačov jako zhotovite-
le stavby společnost 1.VASTO spol. s r.o. se 
sídlem ve Vsetíně.

Samotná stavba s názvem „Zvýšení počtu 
učeben v ZŠ Tlumačov“ proběhla dle smlou-
vy o dílo v období 21. 7. – 17. 12. 2021. V rám-
ci realizace nové přístavby byly vybudovány 

3 učebny pro školní družinu, potřebné soci-
ální zázemí pro dívky a chlapce a chodba 
propojující objekt přístavby se stávající zá-
kladní školou.

Celá akce byla ukončena v dohodnutém 
termínu s tím, že stavební práce byly pro-
vedeny za celkovou cenu 8.143.609,11 Kč. 
Ostatní náklady, jako je zpracování projek-
tové dokumentace, administrace výběrové-
ho řízení, správní poplatky a výkon technic-
kého dozoru investora činily částku ve výši 
317.782, – Kč. Samotné schválení kolaudač-
ního rozhodnutí, které umožňuje nové pro-
story školní družiny užívat, bylo Městským 
úřadem v Otrokovicích, odborem stavební 
úřad, vydáno dne 30. 3. 2022.

Po dovybavení jednotlivých tříd technic-
kým zařízením a nábytkem bude provoz 3 
oddělení školní družiny s celkovou kapaci-
tou 73 dětí zahájen v září s novým školním 
rokem 2022/2023.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Nové třídy čekají.                                                                                                  Foto: OÚ Tlumačov. 

Scházíme se opět pravidelně po čtrnácti 
dnech. Hned v lednu jsme oslavili 80 let He-
leny Němcové. Byla společně s manželem Ja-
rou při vzniku našeho spolku a byla to spo-
lehlivá a zábavná dvojice. Hela se drží a po-
máhá, i když už bez Jary. Moc jí děkujeme 
za její aktivitu.

Dlouho jsme plánovali výlet do Moravské-
ho Krumlova, který se uskutečnil v květnu. 
Zájem byl velký, spokojenost taky. Slovan-
skou epopej Alfonze Muchy jsme si prohléd-
li pečlivě a vše doplnil průvodce svým pouta-
vým komentářem. Bylo to pro nás moc zají-
mavé, dá se říct, že pro mnohé to byl životní 
zážitek. Cestou jsme také navštívili muzeum 
Vladimíra Menšíka v Ivančicích. 

Co je nového v Klubu seniorů
Další příjemnou akcí byla oslava Dne ma-

tek, spojená s občerstvením. Svíčková u Čer-
ného koně nám velmi chutnala, byli jsme 
spokojeni. Po schůzce jsme šli na hřbitov, 
kde jsme vzpomněli naše bývalé kamarády. 
Po odchodu Petra Popovského nám zůstal 
v klubu už jen jeden muž. Nechce se někdo 
k nám připojit?

Máme za sebou už tradiční výlet na sloven-
skou Orlici. Autobus byl zaplněn do posled-
ního místa, spokojenost veliká. 

Děkujeme, že nás obec v naší činnosti pod-
poruje a těšíme se na další spolupráci.

Za Klub seniorů Tlumačov 
Ladislava Šoltysová

Obec Tlumačov plánuje v tomto roce vy-
dání knihy o obci Tlumačov, která bude ma-
povat dění v naší obci od roku 2008 do sou-
časnosti (období uplynulých 15 let). Tato kni-
ha bude volně navazovat na knihu Tlumačov, 
která vyšla v roce 2008. 

Nabízíme všem místním firmám, podni-
kům, živnostníkům, obchodům, restaura-
cím atd. možnost prezentace v této knize. 
Cena prezentace se bude odvíjet od velikos-
ti inzerce.

V případě zájmu kontaktujte do 10.7.2022 
vedoucí Kulturního a informačního střediska 
Tlumačov Renátu Nelešovskou, tel.: 724 368 
378, email: vedoucikis@tlumacov.cz.

Děkujeme Vám předem za spolupráci na 
vzniku nové publikace o naší obci Tlumačov.

Nabídka 
prezentace 
v nové knize 
Tlumačov

Politickým subjektům, sdružením a ne-
závislým kandidátům pro komunální vol-
by v tomto roce bude zdarma poskytnut 
prostor v rozsahu ½ stránky A4 v zářijo-
vých Tlumačovských novinkách. V přípa-
dě zájmu kontaktujte do 19. 8. 2022 osob-
ně, telefonicky 724 368 378 nebo emai-
lem vedoucikis@tlumacov.cz vedoucí KIS 
Tlumačova R. Nelešovskou.

Upozornění

Stavění májky.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

Klaun Pepíno zpestřil kácení májky.                                                             Foto: KIS Tlumačov. 

Májka je oslavována jako symbol lásky, 
plodnosti a mládí – ale také jako strážce 
obce. Tradičně se muži vydávají poslední 
dubnový den do lesa (v dnešní době kdyko-
li v týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli co 
nejvyšší strom. Muži z budoucí májky olou-
pou kůru, oklestí ji a děvčata ozdobí její vr-
šek stuhami a krepáky.

Pod korunou stromu je uvázán ozdobe-
ný věnec, který symbolizuje panenství dívek 
ve vsi. Právě kvůli němu musí mladíci hlídat 
májku přes noc. Chlapci z okolních vesnic 
se totiž během noci mohou pokusit májku 
pokácet, a získat tak symbolické panenství 
děvčat pro sebe. Dodnes je nebetyčnou ostu-
dou, pokud muži svou májku nedokáží přes 
noc uhlídat. (Tolik informace z internetu).

A jak je tomu v naší obci? Konečně po 3 
letech, v neděli 1. května, byla májka posta-
vena tradičním způsobem za přítomnosti ve-
řejnosti. V roce 2020 se májka kvůli pande-
mii Covid19 vůbec nestavěla a minulý rok 
byla vztyčena, ovšem bez účasti občanů a ná-
vštěvníků Tlumačova. Také kvůli pandemii.

Jsme rádi, že si lidé opět našli cestu na 

Stavění májky symbolizuje lásku a stráží obec

Po tradičním stavění májky došlo v sobotu 
2. května na její kácení. Na náměstíčku se se-
šli místní občané, aby se této slavnostní udá-
losti zúčastnili, poseděli s přáteli a užili si so-
botní odpoledne. 

Všichni čekali na okamžik, kdy májka pad-
ne k zemi. Do samotného kácení se pustil sta-
rosta obce Petr Horka společně s pracovníky 
obecní údržby. Za necelých pět minut leže-
la májka na zemi a děti se předháněly v po-
čtu získaných mašlí. 

Po samotném aktu kácení se děti těšily na 
hodinový zábavný program s klaunem Pepí-
nem, se kterým si užily spoustu legrace. Na 

Kácení májky
závěr svého vystoupení každému vyrobil z ba-
lonku nějaké to zvířátko, meč nebo něco úpl-
ně jiného. Skákací hrad se pod návštěvou ma-
lých skokanů „otřásal v základech“. Tradicí 
se stala bečka piva, kterou na tuto akci da-
ruje starosta obce. Nesmělo chybět grilová-
ní klobás a pro děti oblíbený párek v rohlíku.  

Jsme rádi, že jsme se opět sešli v hojném 
počtu a užili si tak krásné odpoledne.

Děkujeme pracovníkům obecní údržby, 
bez kterých by se tato akce neobešla.

Petra Šimoníková
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

společenské akce v obci. Je důležité setká-
vat se, poklábosit o věcech důležitých i za-

nedbatelných.                              
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov 
 pořádá

 nábor dětí 
 do kolektivu

 mladých hasičů
 ve věku 6 až 15 let.

Co tě čeká?
•naučíš se novým věcem v oblasti požární 

ochrany, techniky a zdravovědy
•můžeš se účastnit soutěží 
v požárním útoku či štafetě 

•zažiješ spoustu zábavy
•najdeš nové kamarády

•stane se z tebe expert na vázání uzlů

O prvním setkání, které se uskuteční na 
začátku nového školního roku, vás bude-
me blíže informovat místním rozhlasem 
a oznámením na obecních vývěskách.

Bližší informace na:
J.Zlatuska@seznam.cz Josef Zlatuška
snajdrsdh@seznam.cz Michal Šnajdr

Na výrobu alkoholu 
v pěstitelské pálenici Tluma-
čov přijmeme dva pracovníky, 
nejlépe zdatné důchodce, na 
období září - prosinec 2022. 
Vážné zájemce zaškolíme.

Zájemci mohou volat na číslo 
737 539 584

nebo napsat na mail: 
jira.spacek@email.cz
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Z radnice Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 23. 2. 2022                 
projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 13. 4. 2022 
projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 23. 3. 2022                 
projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

 schválila následující účelově určené 
individuální dotace z rozpočtu obce Tluma-
čov a s tím související Veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí těchto dotací: Senior Otro-
kovice, p. o. ve výši 46.627 Kč, Společnosti 
pro ranou péči, pobočka zrak, pobočka Olo-
mouc ve výši 14.000 Kč, Sociálním službám 
Uherské Hradiště, p. o. ve výši 10.000 Kč, 
Sociálním službám města Kroměříže, p. o. 
ve výši 13.699 Kč
 schválila finanční dar a předložené 

Darovací smlouvy o poskytnutí finančního 
daru: Středisku výchovné péče Domek ve 
Zlíně ve výši 5.000 Kč, Centru pro zdravot-
ně postižené Zlínského kraje, o. p. s. ve výši 
2.000 Kč a CSP Zlín o. p. s. ve výši 5.000 Kč
schválila uzavření nájemní smlouvy na 

byt č. 20 v DPS na dobu určitou do 31. 12. 
2022 s možností prodloužení nájmu
 schválila Nabídku převzetí odpadů 

oprávněnou osobou – papír a lepenka – na 
rok 2022 předloženou spol. SUEZ CZ a.s. 
Otrokovice
 schválila předložený návrh Rámcové 

kupní smlouvy na dodávky kovového odpa-
du (šrotu) se spol. Metalšrot Tlumačov a.s.
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti 

JSDH Tlumačov za rok 2021 a schválila vy-
placení finančních odměn formou daru jed-
notlivým členům JSDH obce Tlumačov dle 
předloženého návrhu
schválila předloženou Smlouvu o účin-

kování Fčeliček, z. s. ze Strážnice pro umělec-
ké vystoupení dne 18. 6. 2022 na akci „Od-
poledne pro celou rodinu“
vzala na vědomí podanou cenovou na-

bídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka zahradního traktoru Honda HF 
2625 HM pro obec Tlumačov“ a schválila 
jako dodavatele spol. PATRICK s. r. o. Zlín 
z důvodu splnění podmínek zadávacího říze-
ní a podání nejvýhodnější nabídky v celkové 
ceně 117.355 Kč bez DPH
 schválila v rámci aktivní politiky za-

městnanosti na rok 2022 vytvoření max. 6 
pracovních míst pro veřejně prospěšné prá-
ce dle potřeby obce jen na nezbytně nutné 
a potřebné práce s nástupem dle možností 
a doporučení ÚP ČR
projednala předloženou Výroční zprá-

vu OÚ Tlumačov za rok 2021 bez připo-
mínek
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku p. č. 2612/1 – ostatní plocha o výměře cca 
26 m2 za uvedených podmínek
 schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o dílo uzavřené dne 16. 9. 2021 se spol. Skan-
ska a. s. Praha
vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Restaurování pískovcového kříže, lo-
kalita Slivotín, Tlumačov“ a schválila zhoto-
vitele paní Leonu Foltýnovou, Ostrava – Svi-
nov z důvodu splnění podmínek zadávacího 
řízení a podání nejvýhodnější nabídky v cel-
kové ceně 130.000 Kč
schválila uzavření Dodatku č. 2 k SOD 

ze dne 24. 7. 2020 se zpracovatelem změny 
ÚP Tlumačov spol. Urbanistické středisko 
Brno, spol. s. r. o. 
 schválila zadávací dokumentaci, se-

znam oslovených uchazečů a způsob uveřej-
nění veřejné zakázky malého rozsahu „Tlu-
mačov – rekonstrukce chodníků v ul. Má-
nesova a oprava místní komunikace v ul. 
Zábraní“
schválila příkazníka, spol. INp servis 

s. r. o., Kroměříž, pro zastupování příkaz-
ce – obec Tlumačov – k administraci zadá-
vacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekon-
strukce chodníků v ul. Mánesova a oprava 
místní komunikace v ul. Zábraní“

 schválila účelově určenou dotaci 
a předloženou Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
Tlumačov ve výši 29.900 Kč pro Charitu Ot-
rokovice 
 schválila finanční dar a předloženou 

Darovací smlouvu ve výši 3.000 Kč organi-
zaci Zdravotní klaun o. p. s. Praha
 schválila předložené účetní uzávěr-

ky a zúčtování hospodářských výsledků roz-
počtového roku 2021 a jejich přidělení do re-
zervních fondů příspěvkových organizací ZŠ 
a MŠ Tlumačov
 schválila neinvestiční finanční trans-

fery a předložené Smlouvy o poskytnutí ve-
řejné finanční podpory z rozpočtu obce Tlu-
mačov spolkům: Českomoravskému svazu 
chovatelů poštovních holubů, místní spo-
lek Tlumačov, z. s. částku 8.000 Kč, TJ vol-
tiž Tlumačov, z. s. částku 40.000 Kč, Mys-
liveckému sdružení Hék Tlumačov, z. s. 
částku 40.000 Kč, SDH Tlumačov částku 
15.500 Kč, dále na regionální turnaj ve stol-
ním tenise částku 10.000 Kč
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

dohodou na buňku č.7 v Domě služeb ke dni 
31. 3. 2022 a schválila záměr pronájmu buň-
ky č. 7 v Domě služeb od 1. 5. 2022
 schválila výpůjčku části pozemku p. 

č. 2612/1 – ostatní plocha o výměře 26 m2 
za daných podmínek
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky jednotlivých uchazečů na akci ma-
lého rozsahu „Restaurování pískovcového 

soklu staré budovy ZŠ Tlumačov“ a schváli-
la jako zhotovitele paní P. Hradilovou, Zlín, 
z důvodu splnění podmínek zadávacího říze-
ní a podání nejvýhodnější nabídky v celkové 
ceně 300.000 Kč
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ků p. č. 2443/1 ostatní plocha o výměře cca 
24 m2 a 2443/1 ostatní plocha cca 12 m2 za 
uvedených podmínek
schválila finanční dar a darovací smlou-

vu o poskytnutí finančního příspěvku z roz-
počtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč Lin-
ce bezpečí, z. s. Praha
schválila uzavření Smluv o vybudová-

ní, provozování, údržbě, opravách a servi-
su sítě elektronických komunikací na reali-
zaci připojení bytových domů č. p. 862 a č. 
p. 630 na elektronickou telekomunikační síť 
v rámci stavby „Optická síť FTTx Tlumačov, 
I. etapa“ se spol. TC servis, s.r.o. Otrokovice
vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Tlumačov – rekonstruk-
ce chodníků v ul. Mánesova a oprava míst-
ní komunikace v ul. Zábraní, schválila výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchaze-
če, spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., od-
štěpný závod MORAVA, Brno z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podání 
nejvýhodnější nabídky s celkovou nabídko-
vou cenou 4.234.662,50 Kč bez DPH
 schválila vyřazení nefunkčního a ne-

potřebného majetku z evidence ZŠ Tluma-
čov a z evidence obce Tlumačov ke dni 31. 
3. 2022
 schválila finanční dar a předloženou 

Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 
3.000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí v ČR, z. s., klub Ra-
dost Prostějov

na základě Žádostí o poskytnutí pří-
spěvku na činnost schválilo neinvestiční fi-
nanční transfery a předložené Smlouvy o po-
skytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
obce DDM Sluníčko Otrokovice, p. o. část-
ku ve výši 69.000 Kč a S.K. Tlumačov na 
činnost mládežnických družstev částku ve 
výši 128.000 Kč
schválilo záměr prodeje části pozemku 

p. č. 2453/3 – ostatní plocha o výměře cca 
11 m2 a cca 2 m2 za stanovenou kupní cenu
 schválilo smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene na zřízení a provozování plyná-
renského zařízení stavby, spočívající v ulo-
žení STL plynovodní přípojky na pozem-
ku p. č. 2453/3 se spol. GasNet, s. r. o., Ústí 
nad Labem

 schválilo smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení služebnosti na zřízení a provo-
zování inženýrských sítí, které byly realizo-
vány v rámci stavby - „CZZL01L Tlumačov“ 
na pozemcích p. č. 2440/17 a 2540 se spol. 
ČD – Telematika Praha
 schválilo smlouvy o uzavření budou-

cích smluv o zřízení věcného břemene na zří-
zení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy staveb: p. č. 789/10, kabel NN spočí-
vající v umístění zemního kabelového vede-
ní NN na p. č. 2669/1 se spol. EG.D, a.s. 
Brno, dále p. č. 202/2, přípojka NN, spočí-
vající v umístění zemního kabelového vedení 
NN na pozemku p. č. 2455/1 se spol. EG.D, 
a.s. Brno, dále p. č. 812/1 přípojka NN spočí-
vající v umístění zemního kabelového vedení 
NN, kabelového pilíře SS200 a uzemnění na 
pozemku p. č. 2529 se spol. EG.D, a.s. Brno
schválilo finanční dar Římskokatolic-

ké farnosti Tlumačov ve výši 100.000 Kč na 
pokrytí provozních nákladů

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 27. 4. 2022                 
projednala:

 schválila uzavření nájemní smlouvy 
v bytě č. 18 v DPS od 1. 6. 2022 na 1 rok do 
31. 5. 2023 s možností prodloužení smlouvy
 schválila MŠ Tlumačov p. o. převe-

dení finančních prostředků rezervního fon-
du do fondu investic na opravu zahradní-
ho mobiliáře
schválila smlouvu o dílo se spol. F.R.Z. 

agency s .r. o., Brno na provedení díla – pu-
blikace o obci Tlumačov
 schválila předloženou Smlouvu o vy-

konání přezkoumání hospodaření územně sa-
mosprávného celku za rok 2022 mezi obcí 
Tlumačov (zadavatel) a ŠTOLFOVÁ AUDIT 
s. r. o. Otrokovice (vykonavatel)
schválila uzavření smlouvy o připoje-

ní odběrného zařízení zákazníka ze sítě NN 
a smlouvy o sdružených službách dodávky 

schválila předložený Pořadník 29/2022 
na obsazení obecních bytů dle Zásad hos-
podaření s bytovým fondem v majetku obce 
Tlumačov ze dne 26. 10. 2016
 schválila uzavření nájemní smlou-

vy v bytě č. 23 od 1. 5. 2022 na dobu urči-
tou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení 
této smlouvy
schválila od 1. 5. 2022 na dobu určitou 

do 31. 12. 2022 pronájem buňky č. 7 v Domě 
služeb k provozování služeb kadeřnictví
schválila Smlouvu se spol. Dimatex CS 

spol. s r. o. Stráž nad Nisou na odběr textilu 
a párované obuvi v obci Tlumačov
schválila Provozní řád dětského inte-

riérového hřiště obce Tlumačov
 schválila příspěvkové organizaci ZŠ 

Tlumačov převedení finančních prostředků 
rezervního fondu do fondu investic
 schválila Dodatky č. 1 ke smlouvám 

o vybudování, provozování, údržbě, opra-
vách a servisu sítě elektronických komuni-
kací uzavřenými dne 31. 3. 2022 se spol. TC 
servis s.r.o. Otrokovice
schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

2443/1 – ostatní plocha o výměře cca 12 m2 
za podmínek stanovených v záměru, viz. 
usnesení č. R 17/41/03/22 ze dne 23. 3. 2022
schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

2443/1 – ostatní plocha o výměře 24 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usne-
sení č. R 16/41/03/22
schválila záměr pronájmu částí pozem-

ku p. č. 2543 ostatní plocha o výměře 300 m2 
za uvedených podmínek
schválila záměr pronájmu pozemku p. 

č. 2486/1 ostatní plocha o výměře 16,5 m2 
za uvedených podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku p. č. 2453/1 ostatní plocha za uvedených 
podmínek
schválila „Ceník prací a služeb“ v před-

loženém znění s účinností od 1. 5. 2022
 schválila ukončení nájemní smlou-

vy dohodou na byt č. 18 v DPS ke dni 30. 
4. 2022
schválila podání žádosti o změnu zápi-

su v rejstříku škol a školských zařízení v mi-
mořádném termínu – zvýšení nejvyššího po-
voleného počtu žáků ve školní družině z 50 
na 73 s účinností od 1. 9. 2022 u právnické 
osoby ZŠ Tlumačov p. o.
vzala na vědomí bez připomínek prů-

jezd konvoje motocyklů obcí Tlumačov 
v rámci konání akce MOTOBESIP 2022 – 
SHUTDOWN 2022 v sobotu 8. 10. 2022, pří-
padně v náhradních termínech: 15. 10. 2022, 
22. 10. 2022, v době od 12.00 do 14.00 hod

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 25. 5. 2022                 
projednala:

elektřiny zákazníkovi se státní org. Správa 
železnic Praha
schválila uzavření dohody o právu sta-

vebníka provést stavbu „Napojení chodníku 
ul. Sokolská a Machovská, Tlumačov“ na 
části pozemku p. č. 73/2 – zahrada o výmě-
ře cca 27 m2 s majiteli pozemku
 schválila v souladu s Vnitřním plato-

vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec 
Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov p. o. a ře-
ditelce MŠ Tlumačov p. o. mimořádnou fi-
nanční odměnu
 schválila pronájem části pozemku p. 

č. 2543 ostatní plocha o výměře 300 m2 za 
podmínek uvedených v záměru viz. usnese-
ní R12/42/04/22 ze dne 27. 4. 2022
 schválila pronájem části pozemku 

2486/1 – ostatní plocha o výměře 16,5 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usnese-
ní R13/42/04/22 ze dne 27. 4. 2022
schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

2453/1 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usnese-
ní R 14/42/04/22 ze dne 27. 4. 2022
 schválila MO KDU-ČSL Tlumačov 

bezplatné zapůjčení travnaté plochy na nám. 
Komenského WC v budově č. p. 65 a bez-
platné zapůjčení a dopravu hmotného ma-
jetku na akci „Škola končí, prázdniny začí-
nají“, dne 24. 6. 2022, v čase od 16.00 do 
20.00 hod.
 schválila S.K. Tlumačov bezplatné 

zapůjčení hmotného majetku a dopravu na 
„Turnaj přípravek a ml. žáků“ dne 28. 5. 2022
 schválila Zemskému hřebčinci Tlu-

mačov, s. p. o. bezplatné zapůjčení hmotné-
ho majetku na Chovatelský den 26. 6. 2022
 schválila uzavření dodatků č. 2 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) ze dne 24. 
7. 2014 se stávajícím provozovatelem spol. 
Moravská vodárenská, a.s. Olomouc a no-
vým provozovatelem spol. Vodárna Zlín a.s., 
Zlín - Louky



6

Č e r v e n  2 0 2 2

7

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

KIS Tlumačov a DDM Sluníčko Ze života obce

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

7 KIS Tlumačov

Nocování v knihovně.                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Velikonoční zajíček s kamarády.                                                                       Foto: DDM Sluníčko. 

Na Velký pátek 15. dubna 2022 pořádal 
Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlu-
mačov, ve spolupráci s KIS Tlumačov rodin-
nou akci „Po stopách velikonočního zajíčka“. 

Putování začalo v místním parku u sokolov-
ny, kde účastníci obdrželi od Berušky a Oveč-
ky kartičku ve tvaru vajíčka s přesným popi-
sem cesty, kde mohou zajíčka hledat.

Po cestě za zajíčkem si účastníci u hajné-
ho Robátka a kance zjistili, jakou mají mušku, 
a shazovali šišky. Na farmě s ovečkou Shaun 
a kravičkou si zasadili zeleninu, s Bobkem 
a Bobem si dali skokanský závod, se Zlatovlás-
kou a medvědem uklidili světničku. Karkulce 
pomohli se vyhnout vlkovi a zdolali překážko-
vou dráhu. Po cestě potkali vodníka, kterému 
pomohli pochytat rybičky. Od zvířátek vždy 
získávali za splnění úkolu na kartičku razítka.

Dál pokračovala cesta podle mapky na kar-
tičce a také podle trasy značené zaječími sto-
pami k cíli směrem ke kulturnímu a infor-
mačnímu středisku (KIS). Cestou pomoh-
li slepičce, se kterou vyzdobili strom veliko-
nočními vajíčky. 

V závěru malovali s Budulínkem a liškou 
obří velikonoční kraslici.

Splnění těchto úkolů jim dovolilo vyhledat 
velikonočního zajíčka a získat sladkou od-
měnu. A to ještě nebylo všechno. Akce dál 
pokračovala pestrým programem v KIS, kde 
bylo připraveno jarní tvoření, byla možnost 
nahlédnout do kroužku vlakového modeláře 

Po stopách velikonočního zajíčka
a „zařádit“ si v dětské herně. Aby bylo zvířá-
tek ještě víc, mnozí si nechali nějaké nama-
lovat na obličej.

Dále bylo u KIS připraveno doprovodné 
vystoupení: „Dva v kruhu“- žonglérský a cir-
kusový workshop.

Dešťové kapky nás však zahnaly do budo-
vy kulturního střediska. Přestože počasí ne-

vydrželo být přívětivé po celou dobu akce, 
náladu nám nepokazilo a odpoledne jsme si 
společně užili.

Děkuji tímto všem za pomoc a spolupráci. 
Děkuji také účastníkům akce, kteří se s námi 
přišli pobavit. Velmi nás potěšilo, že vás bylo 
tolik.                                 Radka Bezdíčková, 

vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

V prostorách knihovny přenocovalo z pát-
ku 1. dubna na sobotu 2. dubna 2022 celkem 
14 dětí. Uskutečnila se totiž Noc s Anderse-
nem, při které děti prožily mezi knížkami 
příjemné chvíle.

V půl páté přivedli rodiče své ratolesti, 
aby strávily noc v naší knihovně. Po přícho-
du se děti ubytovaly, vybalily spacáky a za-
braly si místa na matracích, které byly roz-
místěny po celé knihovně. Pak jsme se pustili 
do oblíbeného tvoření. Tentokrát jsme tvoři-
li velikonoční košík a skládanku „noc a den“. 
Když měli všichni svůj výtvor hotový, přesu-
nuli jsme se do dětské herny, kde se děti do-
slova „vyřádily“. Po hodině pohybu už všem 
nocležníkům vyhládlo a s chutí se pustili do 
večeře. Zbaštit tři párky v rohlíku a na to si 
dát zmrzlinu, nebyl pro některé žádný pro-
blém. Po večeři se děti převlékly do pyžama 
a šly sledovat promítanou pohádku. Tento-
krát jsme zvolili novinku Encanto. Po skon-
čení promítání padly děti únavou na matra-
ci a na dobrou noc jim paní knihovnice ješ-
tě četla pohádky.

Ráno o půl sedmé už se na nás hrnuly 
otázky: „Paní knihovnice, co budeme dělat?“ 
Když zazněla odpověď: „Snídat,“ tak se všich-
ni rozběhli ke stolu, kde byly už nachystány 
koláče, které napekly maminky. Moc za ně 

Noc s Andersenem děkujeme. Po snídani jsme si zahráli hry, jako 
třeba živé pexeso, hra na výměnu, slovní fot-
bal. Nakonec jsme se dětmi nechali přemlu-
vit a šli si ještě na chvíli hrát do herny, kde si 
pro ně postupně přicházeli rodiče.

Noc s Andersenem je jednou z akcí, pomo-
cí které české knihovny svádí boj o zájem dětí 

a dětské čtenářství v konkurenci populárněj-
ších médií. Cesta, jak přivést děti ke knize 
a četbě existuje, je docela jednoduchá – dát 
jim osobní příklad a ukázat, že číst je veliké 
dobrodružství.

Petra Šimoníková, kulturní pracovnice 
a knihovnice KIS Tlumačov
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né. Roku 1926 byla cementárna napojena na 
středomoravské elektrárny v Přerově. V roce 
1905 bylo postaveno skladiště na 1200 vago-
nů slínku, tj. cement rozemletý a nerozemle-
tý. Skladiště na cement se skládalo ze tří sil, 
kde pod každým byl šnekový podavač a kde 
se cement plnil do dřevěných sudů o obsa-
hu 2 q. To bylo později zrušeno a cement se 
balil do jutových pytlů o obsahu 50 kg a poz-
ději pak do pytlů papírových.

Ruční práce byla těžká, a proto v roce 1941 
bylo započato s pracemi na postavení nové-
ho balícího stroje. Práce však byly dokonče-
ny až v roce 1946. Po 20 letech byla balička 
vyměněna za výkonnější. V roce 1905 byla za-
koupena úzkokolejná benzínová lokomotiva 
vyrobená firmou „Langer – Wolf –Original 
Otto“ na odvoz hlíny a hlušiny při odkrývání 
vápence v lomě. V roce 1880 – 1910 bývala 
v lomu cihelna, kde se pálily cihly. Byly pou-
žity v roce 1888 při stavbě domu č. 290, v to-
várně, a také pro další stavby. V roce 1898 
byla z těchto cihel postavena dělnická kolo-
nie u Trojice. U brány při vstupu do sběrného 
dvora komunálního odpadu stojí pilíř posta-
vený z těchto cihel. Více jak po 130 letech je 
téměř nepoškozený, což svědčí o kvalitě teh-
dejších cihel. V roce 1950 byl poprvé v lomu 
použit lanový bagr, čímž přestalo těžké ruč-
ní nakládání vápence do vozíků. V roce 1912 
byla zakoupena starší parní lokomotiva firmy 
„Emil Kesler“ – rok výroby 1884 NO 2312, 
které se říkalo zubačka, protože měla v mi-
nulosti ozubený náhon. Po opravě a rekon-
strukci byla dána do provozu jako náhradní. 
Jezdila ještě v roce 1951. Roku 1954 byla 
dána do provozu jako náhradní parní loko-
motiva „Škoda Plzeň“. Všechny tři lokomo-
tivy zakoupené továrnou jezdily po úzkoko-
lejné dráze z cementárny do lomu, která ved-
la v místech dnešní panelové komunikace.

150 let založení bývalé cementárny

Cementárna (tehdy ještě vápenice) byla po-
stavena v roce 1872 hrabětem Seilernem ved-
le železniční dráhy nedaleko nádraží. Vápe-
nice bývala původně v Kurovicích, kde se od 
dávných dob pálilo vápno primitivním způso-
bem, podobně jako dřevěné uhlí v milířích. 
Z vápencové skály tvořící výšinu vznikla část 
zvaná Křemenná v katastru obce Kurovice. 
Hrabě Seilern dal v 60. letech 19. století po-
stavit v Kurovicích pec, instalovat parní stroj 
a drtič se zařízením na prosévání vypáleného 
vápna. Pálením vápencových slínů při teplotě 
800 – 1200oC obsahujících 75 – 80 % CaCO3 
vznikalo tzv. hydraulické vápno. Z vápenco-
vého ložiska u Kurovic mělo vynikající vlast-
nosti a tato moravská varianta románského 
cementu byla známá pod názvem kurovina.

Kurovina se vozila volskými povozy k tlu-
mačovskému nádraží, kde byla ukládána do 
pronajatých stodol a dle potřeby rozvážena 
po železnici. Roku 1870 byl pověřen správ-
cem podniku zkušený odborník Robert Schil-
har. V té době byl velkým konkurentem ku-
roviny portlandský cement. Hrabě Seilern 
se snažil konkurovat zvýšenou výrobou ku-
roviny a také se zabýval tím, zda by se z ku-
rovského vápence dal vyrobit cement. Zru-
šil vápenku v Kurovicích, koupil v Tluma-
čově pozemek o výměře 1,5 hektaru a s ba-
ronem Kleinem Wisenbergem a ředitelem 
chropyňského cukrovaru Scholzem utvořil 
společnost a postavil vápenku.

Byla to malá továrna, která se skládala 
z kotloviny, strojovny, dvou pecí, mlýnice 
a skladiště. K dopravě vápence z kurovické-
ho lomu byla zřízena koňská dráha. V době 
velkého hospodářského úpadku, kdy se za-
pomnělo na projekt kanálu Dunajsko – oder-
ského, do něhož hrabě Seinler kladl velké na-
děje na odbyt kuroviny, se zdálo, že továrna 
zanikne. V kritické době tehdejší ředitel Ro-
bert Schilhar spolu s chemikem Ing. Adol-

fem Utzem, rodákem z Kremže, začali pro-
vádět pokusy s kurovickým vápencem, jestli 
by se přece jen nedal vyrobit cement, což se 
jim po dlouhé řadě pokusů podařilo.

Vápenec se musel rozemlít, zhotovily se 
z něho cihly, které se musely vysušit, a pak 
se při teplotě 1400°C pálily. Rozemletý prá-
šek se nazýval cementem. Tímto objevem na-
stal nový růst továrny. Byly postaveny tři pece 
systému Schneider a lis na cihly. Mletí se 
provádělo na stávajících mlecích zařízeních 
na výrobu kuroviny. V roce 1888 dosavadní 
společníci, baron Klein a ředitel Scholz, vy-
stoupili ze společnosti, takže hrabě Seilern 
se stal jediným vlastníkem továrny. V témže 
roce byla postavena budova č. 290 pro ředi-
tele, dále laboratoř a kanceláře. Budova sto-

jí dodnes a slouží jako bytový dům. V roce 
1890 nastoupil do továrny technicky znalý 
Ing. František Melhuba, za jehož působení 
doznala továrna značných změn. Byl ředite-
lem po odchodu Roberta Schilhara od roku 
1911 do roku 1932. Po roce 1890 byla továr-
na rozšířena o kolny na skládku suroviny, 
novou strojovnu s parním strojem o výkonu 
500 koňských sil, dále byla postavena dvo-
jitá Dichchova pec, celé mlecí zařízení o 4 
kulových mlýnech a dva surovinové mlýny. 
Pro dopravu vápence z lomu byla zakoupena 
parní lokomotiva od firmy „Kraus Linz“ NO 
2689. Byla také postavena sušárna a výtopna 
pro lokomotivu. V roce 1894 – 96, po zbou-
rání Schneiderových pecí, byla na jejich mís-
tě postavena druhá dvojitá Dichchova pec. 
Poslední Dichchova pec byla postavena až 
v roce 1911. V roce 1905 si dal Ing. Fr. Mel-
huba patentovat zvláštní způsob vysušování 
cementových cihel, čímž se ušetřilo značné 
množství uhlí. Výroba a poptávka cementu 
byla příčinou toho, že staré nepotřebné su-
šárny byly zbourány a místo bylo použito 
na stavbu nové strojovny - s parním strojem 
„Wolf“, mlýnem „Lohner“, sušírnami, drti-
čem a lisovnami. Pro tento účel bylo nutno 
skladiště suroviny (kolnu) postavenou v roce 
1892 rozebrat a postavit o celou její šíři vý-
chodním směrem k dnešní ulici na Zábraní.

V roce 1879 byla zkonstruována železniční 
vlečka směrem od vlakového nádraží v délce 
405 m. Vlečka je zachována dodnes. V roce 
1892 byla také vybudována vodní nádrž pro 
chlazení parního kondenzátu a další potřeby 
pro výrobu. Nádrž je dochována dodnes a na-
chází se vedle sběrného dvora komunálního 
odpadu. Na dalším zlepšení podniku se stále 
pracovalo. V roce 1905 byl zakoupen parní 
stroj pro dynamo, protože dosavadní osvět-
lení továrny z roku 1894 bylo již nedostateč-

150 let založení bývalé cementárny

Další změna nastala před rokem 1960, kdy 
byl zrušen odvoz lokomotivou a začal odvoz 
auty Tatra111 ve vlastní režii až do roku 1963, 
kdy převzal dopravu podnik ČSAD. Dvojité 
Dichchovy pece byly v provozu až do roku 
1930, kdy byla postavená nová šachtová pec 
systému „Andreas“. V letech 1947 – 1950 
byly komíny starých pecí zbourány, takže 
zůstaly jen budovy. Ty byly zbourány v roce 
1974. Pec „Andreas“ sloužila s menšími i vět-
šími opravami až do ukončení výroby.

Původní dvě pece z roku 1872, tzv. „malé 
pece,“ byly po delší přestávce dány do pro-
vozu v roce 1945. Později byl zřízen nový vý-
tah, ale těžká ruční práce zůstala. Proto byl 
v roce 1965 provoz na těchto pecích ukon-
čen a roku 1970 byly pece zbourány. Místo 
po zbouraných pecích bylo použito na sklád-
ku strusky. Mletí kuroviny, později cementu, 
se dělo na malých kulových mlýnech. Poně-
vadž se vyrábělo stále více a zařízení nesta-
čila, byl postaven nový mlýn „Lohner“. Byl 
v provozu po větší generálce v roce 1970 až 

V roce 1944 byl postaven kladivový drtič od 
firmy „První brněnská“. Drtič sloužil až do 
ukončení provozu výroby.

Ředitelé a vedoucí cementárny
Prvním ředitelem továrny byl od roku 1872 

– 1911 Robert Schilhar. Od roku 1911 – 1932 
Ing. František Melhuba. 1932 - 1945 Ing. Wi-
libald Melhuba (syn Fr. Melhuby). Po ukon-
čení 2. sv. války byl vedoucím jmenován po-
kladník Arnošt Matoušek. V roce 1947 při-
šel z Ostravy Jaroslav Jetman. Na chvíli pak 
opět ujal řízení Arnošt Matoušek. 

Asi po dobu jednoho roku ho nahradil An-
tonín Kebler. Další dva roky zde působil Jan 
Churý. Pak nastoupil Alois Jurčík a po něm 
Leontýn Pěgřimoč z Hranic. Nějaký čas vedl 
továrnu ekonom Jaroslav Skalička a dále pak 
Pavel Boruta. Naděžda Bednaříková, jako je-
diná žena v historii továrny vedla závod až 
do ukončení výroby.

Mistři údržby se také podíleli na provo-
zu cementárny.

První zámečnická dílna byla postavena zá-
roveň se stavbou továrny. V roce 1909 byla 
postavena nová dílna (dnes je v této budově 
stanoviště údržby obce). První mistry údrž-
by neznáme. Až v roce 1890 přišel z Čech 
Karel Handschuch. Mistroval do roku 1932. 
Po něm nastoupil jeho syn František Hands-
chuch. Od roku 1940 – 1945 přešel ze Štěpá-
nova Adolf Haitz, který vedl údržbu do roku 
1945. Od roku 1945 do roku 1957 mistroval 
dlouholetý zaměstnavatel továrny Josef Sta-
něk. Pak nastoupil Zdeněk Dittmer a půso-
bil zde až do roku 1973. Posledním vedou-
cím údržby byl Vladimír Macák z Břestu.

Existenci cementárny ovlivnily dva mezní-
ky, a to rok 1949, kdy se přestal vyrábět ce-
ment a vyráběla se jen kurovina, a rok 1998, 
kdy byla oficiálně ukončena těžba v lomu, 
a tím ukončen provoz továrny.

Vlastimil Hrubý, U Trojice 326, Tlumačov

Výstava fotografií.
KIS Tlumačov ve spolupráci s panem 

Vlastimilem Vlčkem Vás zve od 1. 9. do 
31. 10. na výstavu fotografií k 150 letům 
založení bývalé cementárny

1874 Pohled na kruhové pece a mlýn. Vlevo stojí správce továrny Robert Schilhar.

1895 Lokomotiva Kraus před budovou cihelny v lomu.

1898 Pohled do továrny od východní brány. V popředí se dnes nachází část sběrného dvora.

1905 Parní stroj. Setrvačník, jímž bylo pomocí lan kanálovými rozvody poháněny mlýny, drtič, výtahy k pecím a postupně další zařízení.

do ukončení vý-
roby. V roce 1953 
byl postaven dru-
hý mlýn od f ir-
my „Škoda Plzeň 
– Robur“. V roce 
1947 bylo prove-
deno přidávání 
strusky do mletí 
a za tím účelem 
byla později po-
stavena u mlýnice 
dvě plechová sila. 
Od roku 1960 se 
začal také přidá-
vat popílek a tak-
též bylo u mlýni-
ce postaveno silo. 
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Jarní lyžovačka v Jeseníkách
Vzhledem k epidemiologické situaci v loň-

ském roce se žáci osmého ročníku vydali na 
kurz základního lyžování až letos. To však 
nezměnilo nic na tom, že si pobyt v Ostruž-
né náramně užili.

Počasí nám přálo a nebe bylo bez mráčků. 
Sněhové podmínky sice nebyly úplně na jed-
ničku, ale díky mrazivým nocím a každoden-
ní úpravě sjezdovky jsme nevynechali ani je-
den den lyžování.

Zázemí nám poskytl areál JONAS Park, 
který svou lokalitou přispěl k prožití skvě-
lých pěti dnů.

Sešla se zde parta velmi kvalitních lyžařů 
a z původních začátečníků se stali pokroči-
lejší, kteří v půlce kurzu běžně sjížděli i čer-
venou sjezdovku.

Volné chvíle trávili žáci zaslouženým od-
počinkem a společenskými hrami.

Po skvěle stráveném týdnu jsme se ve zdra-
ví vrátili se zážitky, na které budeme dlou-
ho vzpomínat.

Touto cestou bych chtěla poděkovat žákům 
za odhodlání, se kterým se pouštěli do spor-
tovních i dalších aktivit, a dále také za jejich 
příkladné chování. Děkuji také instruktorům 
LVK Mgr. Trojkové, p. Dobešovi a Mgr. Pod-
lasovi za podporu v přípravě a realizaci kur-
zu, a především také zřizovateli za poskytnu-
tí finanční podpory a také za dopravu zava-
zadel na místo i zpět, kdy jsme byli vděčni 
za spolupráci se SDH Tlumačov.

Mgr. Tereza Šimoníková, 
ZŠ Tlumačov Lyžovačka v Jeseníkách.        Foto: ZŠ Tlumačov. 

V pondělí 25. dubna vyrazili žáci 4. a 5. 
ročníku na školu v přírodě. Naší cílovou de-
stinací bylo Hipocentrum v Koryčanech.

Náš každodenní program se skládal ze 
čtyř částí. První částí byl ekologický pro-
gram, o který se starala paní Lída. Společ-
ně s ní jsme se seznamovali s faunou a flo-
rou místního ekosystému – nejen teoretic-
ky, ale i prakticky prostřednictvím práce 
v terénu v zámecké zahradě. Druhou částí 
byl program kovbojský, kterým nás provázel 
Freďák, kovboj a ošetřovatel koní, který nás 
naučil lasovat, vázat speciální uzly a vyrá-
bět náramky z kůže. Dále jsme si vyzkouše-
li házet noži a sekyrami na terč a také střílet 
z luku a z praku. Dokonce jsme se podívali 
i na Fredovu základnu, zvanou Liberta, kde 
jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky. Třetí 
částí společného programu byly předvečer-
ní aktivity, při kterých jsme poměřili své síly 
hlavně v oblasti sportu. Čekala nás sportovní 
olympiáda a soutěže v přehazované. Posled-
ní částí byla večerní zábava v podobě týmo-
vé soutěže na motiv hry Máme rádi Česko, 
diskotéka, klání v deskových hrách a v ne-
poslední řadě také stezka odvahy. Výjimkou 
v našem stálém programu byl čtvrteční den, 
kdy jsme se vydali na dlouhou túru na zříce-
ninu Cimburk. Večer jsme se seznámili s po-

Škola v přírodě – Koryčany 2022
věstmi místního kraje a nakreslili jsme k nim 
krásné ilustrace.

Všem se nám v Koryčanech moc líbilo, 
proto velmi děkujeme majitelům Hipocen-
tra za zprostředkování parádní školy v pří-

rodě. Rovněž děkujeme všem sponzorům 
a SRPDŠ, kteří poskytli buď finanční, nebo 
materiální příspěvky na odměny do soutěží.

Za kolektiv zúčastněných pedagogů 
Mgr. T. Jurášková

Mňam špekáčky.                                                                                            Foto: ZŠ Tlumačov. 

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 uspořádali uči-
telé ZŠ Mánesova Otrokovice na hřišti SAB 
SK Baťov okrskové kolo soutěže nejmladší-
ho žactva v malé žákovské kopané McDo-
nald´s Cup 2022.

Po dohodě s trenérem žáků panem P. Kar-
líkem jsme letos přihlásili „starší žáky“ 4. a 5. 
třídy ve složení: Tomáš Vystrčil, Kamil Bilík 
(5.r.), Mirek Karlík, Míša Dvořáková (4.r.) 
a ze třetí třídy Míša Bielik, Danek Matulík, 
Radek Vavruša a Patrik Ventluka.

Chlapci sehráli velmi kvalitní turnaj, ve 

McDonald´s Cup 2022
kterém 2x vyhráli a 2x velmi těsně prohrá-
li. Všichni podali velmi dobré herní výkony 
a jenom o malý kousek jim unikla možnost 
bojovat o postup. Ten si nakonec vybojovalo 
družstvo ZŠ Otrokovice Trávníky.

ZŠ Tlumačov: 1. ZŠ Napajedla (8 : 1)
ZŠ Tlumačov: 2. ZŠ Napajedla (3 : 1)
ZŠ Tlumačov: ZŠ Otrokovice Trávníky (1 : 2)
ZŠ Tlumačov: ZŠ Otrokovice Mánesova 
(1 : 2)

Se ziskem 6 bodů skončili kluci na 3. mís-

tě a „bronzové“ medaile pro ně byly útěchou 
za velmi těsné prohry s chlapeckými družstvy 
z otrokovických škol. Třetí místo je o to cen-
nější, že v našem školním družstvu byli vlast-
ně „jen“ 4 hráči ze 4. a 5. třídy. Ostatní byli 
mladší, ale všichni hráli na 100% a zaslouží 
si naši velkou pochvalu. Současně bych chtěl 
poděkovat i trenérům žáků a zejména panu 
P. Karlíkovi za přípravu a podporu školního 
fotbalového družstva nejen na turnaji.

Klukům ke třetímu místu gratuluji a přeji 
další úspěšné zápasy a turnaje!

Mgr. Robert Podlas, ředitel ZŠ Tlumačov

V sobotu 26. března 2022 pořádal Dům 
dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odlouče-
né pracoviště Tlumačov ve spolupráci s KIS 
Tlumačov, SDH Tlumačov a Kurovickým 

Putování se Sluníčkem
lomem novou turistickou akci „Putování se 
Sluníčkem“. Akce byla původně v plánu již 
před dvěma lety, ale z důvodu epidemiologic-
ké situace nám její konání nebylo umožně-

no a akce musela být přesunuta. Vzhledem 
k tomu, že to byla akce nová, jsme netrpěli-
vě čekali, jaký bude zájem z řad veřejnosti. 
Krásné, teplé, slunečné počasí však nalákalo 
spoustu účastníků, kteří trávili tento sobotní 
den právě s námi.

Akce byla zahájena v KIS Tlumačov, kde 
každý obdržel mapu s plánem cesty a tajen-
kou. Trasa byla zpestřena o úkoly s otázka-
mi nejen pro děti, ale také pro dospělé. Cel-
kem 10 úkolů přivedlo účastníky až do cíle, 
který byl v Kurovickém lomu. Zde za správ-
né vyplnění tajenky a splnění úkolů, každý 
obdržel sladkou odměnu a také putovní tu-
ristickou vizitku, která byla připravena spe-
ciálně pro tuto akci. Správná odpověď byla 
„Chřapáč bělonohý“, což je mimořádný hřib, 
který se zde v Kurovickém lomu ještě před 
dvěma lety vyskytoval.

Po příchodu do cíle si zde mohl každý 
účastník tento slunečný den trávit po svém. 
Připravena byla spousta aktivit pro děti, tvoři-
vá dílnička nebo odpočinkové stolečky s des-
kovými hrami. Kdo měl zájem, mohl si pod 

profesionálním dohledem tlumačovských ha-
sičů opékat špekáčky u ohniště, nebo si za-
koupit občerstvení v Domácím bistru. At-
mosféra v lomu byla skvělá. Připadalo nám, 
jako by se zde zastavil čas. Nikdo nikam ne-
spěchal, všichni relaxovali a užívali si krás-
ného teplého slunečného počasí. Kurovický 
lom je nádherným místem pro tento typ čin-
nosti. Roku 1997 byl vyhlášen přírodní pa-
mátkou a je místem, kde se nachází množ-
ství vzácných živočichů a zvláštních rostlin.

Jsme rádi, že na akci dorazila velká řada 
účastníků nejen z Tlumačova, ale také z ji-
ných koutů ČR. Velké poděkování patří pořa-
datelům, spolupořadatelům a všem, kteří se 
jakkoliv na akci podíleli. Děkujeme a bude-
me se těšit v příštím roce, že se opět na akci 
„Putování se Sluníčkem“ potkáme.

Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

Putování se Sluníčkem.                                                                                Foto: DDM Sluníčko. 

Putování se Sluníčkem.  Foto: KIS Tlumačov. 
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MŠ Tlumačov a DDM Sluníčko  DDM Sluníčko

Činnost DDM Sluníčko probíhala v tom-
to školním roce již v normálním režimu. Pro 
děti, mládež i dospělé byla připravena spous-
ta zajímavých kroužků s různým zaměřením: 
kroužky sportovní, výtvarné i jazykové. Jsme 
rádi a velmi si toho vážíme, že naše středis-
ko Tlumačov navštěvují nejen zájemci z Tlu-
mačova, ale sjíždějí se i lidé z širokého okolí. 
Děkujeme hlavně všem našim vedoucím za 
velmi obětavou a skvělou práci s dětmi, kte-
rou vykonávají ve svém volném čase. Velmi 
si toho vážíme a těšíme se opět na společ-
né setkávání v roce 2022/2023. V letošním 
roce proběhla v úterý 21. 6. 2022 pro všech-
ny kroužky a jejich členy „Velká rozlučková 
párty“ v prostorách Klubu obce na Zábraní 

Ukončení školního roku na Sluníčku
v Tlumačově. Chceme stále zpestřovat na-
bídky kroužků a činností, proto rádi přivítá-
me do našich řad nové kolegy externisty. Vás, 
kteří byste chtěli trávit svůj volný čas s dětmi 
a mládeží a předávat jim cenné rady a zku-
šenosti. Máte-li zájem stát se členem naše-
ho týmu a máte-li nějaké nápady nebo děláte 
něco, co byste mohli předávat a naučit ostat-
ní, velmi rádi vás přivítáme. Nabídka krouž-
ků bude zveřejněna během srpna a pak začne 
opět online přihlašování přes stránky DDM. 
Vše bude zveřejněno na stránkách Sluníčka, 
proto je bedlivě sledujte. Těšíme se na vás, 
jak to společně zase rozjedeme. 

Bc. Hana Hlobilová 
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

The Beatles - 1. místo v kategorii 11 - 13 let.                                                Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 14. 5. 2022 se uskutečnil po dvou-
leté pauze 16. ročník soutěže v aerobiku sku-
pinových choreografií „O pohár starosty 
obce Tlumačov“. Všichni jsme se na tento 
okamžik moc těšili a netrpělivě očekávali, 
jak to všechno dopadne. Tento ročník se vy-
značoval hned několika změnami. První změ-
na se týkala prostředí, protože soutěž probí-
hala jinde než v minulých letech. Tentokrát 
jsme soutěž přesunuli do městské sportovní 
haly, a byla to skvělá volba. Je zde velké zá-
zemí pro mladé sportovce nejen na převléká-
ní, ale také jim byl vyhrazen prostor k trénin-
ku, který jim byl umožněn rozdělením haly. 
Pro všechny byl připraven bufet s dobrotami, 
který zajišťoval p. Páleník z Lanáčku, a také 
parkování před halou proběhlo bez kompli-
kací, a to díky tlumačovským hasičům, kteří 
korigovali dopravu, za což velmi děkujeme. 
Další změnou v tomto ročníku bylo rozděle-
ní soutěže na technickou a estetickou část. 
Technická část, na kterou se sjela technic-
ká družstva, se konala v dopoledním bloku 
a estetická část, kde jsou týmy spíše zaměře-
né na show, se konala v odpoledním bloku. 
Na 16. ročníku soutěže nechyběla opět skvě-
lá porota, která se této akce účastní již něko-
lik let. Jsou to opravdoví profesionálové ve 
svém oboru. David Holzer a Hanka Kynycho-
vá navíc předávali cenné rady v podobě mlu-
veného komentáře ihned po docvičení týmu. 
Jsou to velmi zajímavé informace pro soutě-
žící, trenéry, ale také pro přítomné diváky. 

Byl to skvělý pocit vidět opět tolik energie, 
úsměvů, radosti, soustředění a přátelství. Do-
jela k nám spousta družstev z celé ČR a také 
letos poprvé ze SR. K vidění bylo 52 soutě-
žících choreografií, za které patří dík hlav-
ně trenérům, kteří se dětem věnují naplno. 
Hala bouřila, hudba hrála a soutěžící ze sebe 
vydávali ty nejlepší výkony. Všem patří velká 
pochvala za to, že se nevzdali a opět se k to-
muto krásnému sportu vrátili, a to po dvou-
leté pauze, kdy nám nebylo umožněno soutě-
žit. Byl to úžasný sportovní i estetický zážitek 
a již nyní se těšíme na 17. ročník této soutěže.

Velké poděkování patří všem sponzorům 
akce, kteří ji podpořili, a tím bylo umožně-
no ocenit všechny soutěžící nejen na mís-
tech nejvyšších. Děkujeme Zlínskému kra-
ji, Obci Tlumačov, Městu Otrokovice, Čes-
ké průmyslové zdravotní pojišťovně, firmě 
Elektro Zlín, Dermacol, květiny Talaš, Alfa-
soft, Kairo plus, DM, Teplárna Otrokovice, 
Emco, FOR JOB, Vinařství Rochúz a Síť 21. 
Děkujeme, že podporujete mladé talentova-
né sportovce. Vaší podpory si velmi vážíme. 
Děkujeme také všem pořadatelům a pomoc-
níkům akce. Doufáme, že se setkáme ještě 
ve větším počtu soutěžících při dalším roč-
níku. Také jako trenér DDM Sluníčko - AT 
Tlumačov se těším, že přivítáme v našich řa-
dách nové tváře a nové talenty, kteří s námi 
budou prožívat takovou skvělou atmosféru 
na závodech, jakou jsme si užili my. A jak 
to všechno dopadlo: 

Soutěž „O pohár starosty obce Tlumačov“ je zpět
Kategorie Technika – dopolední blok - 

Technika do 7 let: 1. místo Rebelky, Sport 
Academy B2M Uherské Hradiště; 2. místo 
Motýlci, Sportovní klub P+K Zlín; 3. místo 
Tlapková patrola, AK COCO Otrokovice 
 

Technika 8 – 10 let: 1. místo Car race,  
Aerobik Centrum Kyjov; 2. místo Hey baby, 
Sportovní klub P+K Zlín; 3. místo Little mix, 
Sport Academy B2M Uherské Hradiště

Technika 11 – 13 let: 1. místo Friends, 
Sportovní klub P+K Zlín; 2. místo Girls, 
Sport Academy B2M Uherské Hradiště; 
3. místo Rock Team, B.A.Z. Centrum Hra-
dec Králové

Technika 14 a více let: 1. místo Golden 
hits, Sport Academy B2M Uherské Hra-
diště; 2. místo Bon Jovi, Sportovní klub 
P+K Zlín; 3. místo Wonder Woman, Aero-
bic Centrum Kyjov

Kategorie Estetika – odpolední blok - Ka-

tegorie do 7 let: 1. místo Harry Potter, K.I.S. 
Intensive Hodonín; 2. místo Zoubky jako 
perličky, DDM Sluníčko – AT Tlumačov; 
3. místo Cirkus, Aerobic Centrum Kyjov 
 

Kategorie 8 – 10 let 1. místo Na divokém 
západě, Aerobic Centrum Kyjov; 2. místo 
Vítejte v šapitó, DDM Sluníčko – AT Tluma-
čov, 3. místo Čardášové srdce, K.I.S. Inten-
sive Hodonín

Kategorie 11 – 13 let 1. místo The Bea-
tles, DDM Sluníčko – AT Tlumačov; 2. mís-
to Show, B.A.Z. Centrum Hradec Králové; 
3. místo 1 za všechny, všichni za jednoho, 
K.I.S. Intensive Hodonín

Kategorie 14 a více let 1. místo Discopří-
běh, Sport Academy B2M Uherské Hradiš-
tě; 2. místo Hallo Bierfest!, K.I.S. Intensive 
Hodonín; 3. místo Muž se železnou maskou, 
1. AC Uherský Brod      

Bc. Hana Hlobilová
 vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko 
Tlumačov, vyhlásilo výtvarnou soutěž na 
téma: „Domácí mazlíček“. Práce mohly být 
zpracovány prostřednictvím kresby, koláže, 
malby …. Do soutěže se mohly zapojit děti od 
nejmenších až po žáky základní školy. Bylo 
přijato celkem 722 prací, které byly násled-
ně rozděleny do šesti kategorií. Po uzávěrce 
zvolená porota ohodnotila výkresy a rozhod-
la o vítězích soutěže. 

Všechny práce byly velmi krásně prove-
deny. Byla zde k vidění spousta zajímavých 
technik, což jste mohli sami posoudit na vý-
stavě, která probíhala od 2. 5. do 31. 5. 2022 
v prostorách KIS v Tlumačově. Ceny byly ví-
tězům předány na vernisáži 2. 5. 2022. 

Děkujeme všem za účast a ještě jednou 
gratulujeme vítězům.

Radka Bezdíčková, 
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Výtvarná soutěž na téma 
„Domácí mazlíček“

Básničky a písničky pro maminky.                                                                Foto: MŠ Tlumačov. 

Předávání cen mladým malířům.        Foto: DDM Sluníčko. 

Po dvou letech covidových opatření jsme 
konečně mohli pro maminky připravit tradič-
ní besídku k jejich svátku. Zvány byly nejen 

Besídky pro maminky v mateřské škole
ony, ale také babičky, tatínkové a ostatní čle-
nové rodin. První květnový týden proběhly 
všechny besídky v každé ze tří tříd zvlášť, aby 
si je naši návštěvníci řádně užili. Pro mnohé 
děti to byla první příležitost ukázat se před 
tak velkým publikem, zažehnat ostych a před-
vést, co všechno pro maminky připravily.

Básničky střídaly tanečky, tanečky zase 
písničky, písničky dramatizace pohádky 
„O Palečkovi“. Myslím si, že se bylo na co 
dívat. Zvláště básničky věnované přímo na-
šim maminkám měly velký ohlas a úspěch. 

I ty slzičky se u nich často objevily, protože 
vystoupení jejich dětí bylo velmi milé, do-
jemné a emotivní.

Na závěr vystoupení byly maminkám pře-
dány dárečky, které si pro ně děti připravi-
ly. Krásně malované kytičky v květináčích 
budou jistě krásnou dekorační ozdobou 
ve všech domácnostech, nikdy nezvadnou 
a vždy budou připomínat společně stráve-
né odpoledne v mateřské škole u příležitos-
ti svátku všech maminek.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Konečně se rozvolnila pravidla protiepide-
miologických opatření a my jsme téměř po 
dvou letech mohli opět obnovit své aktivity. 
Proto jsme se mohli sejít v mateřské škole 
s rodiči a dětmi na společném jarním tvoře-
ní. Na šesti stanovištích si děti mohly vyro-
bit dekorační předměty zaměřené k blížící-
mu se jaru a velikonočním svátkům. Nechy-
bělo papírové kuřátko ve vajíčku, krásná jarní 
kytička jako zápich do květináče, velikonoč-
ní vajíčko na zavěšení, veselý ptáček s prou-
tím ani zajíčci vyrobení na papírové roličce.

Děti se zaujetím tvořily, některým pomá-
hali jejich rodiče, či babička s dědečkem. 
Paní učitelky působily v roli poradců a tak-
též pomohly tam, kde bylo potřeba. Společ-
ně jsme strávili příjemné odpoledne, rodiče 
si snad alespoň na chvíli vydechli u kávy či 
čaje a u společných aktivit se svými ratolest-
mi. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na 
další společné akce s Vámi.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Tvoření rodičů 
s dětmi

Jarní tvoření.                 Foto: MŠ Tlumačov. 
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V září jsme se po dvouletém odloučení se-
tkali v kroužku soutěžního aerobiku. Bylo to 
v menším počtu než v minulých letech, ale po-
dařilo se nám sestavit tři soutěžní týmy. Sezó-
na byla nejistá, ale odhodlání velké. Začal pra-
videlný kolotoč. Výběr hudby, příprava chore-
ografií a kostýmů, nácvik kroků, přesunů a při-
dání pohybů paží s pomůckou i bez. Z týmů 
se stala skvělá parta, která se stále zlepšova-
la. Byla radost s děvčaty pracovat. Trápily nás 
nemoci i úrazy, ale nic nezměnilo to, že vše 
chceme dotáhnout do zdárného konce. Tré-
nink dělá mistry, proto se pravidelně schází-
me 1x týdně v tělocvičně, kde vše rozebíráme, 
řešíme a zkoušíme. Soutěžní sezóna se velmi 
rychle přibližovala. Nervozita stoupala, ale my 
pracovaly dál. Navýšení tréninku, společné 
jednodenní soustředění a máme hotovo. Kos-
týmy doladěny, sestavy docvičeny a můžeme 
na první závody. Netušíme, jak se bude sesta-
va líbit, jak jsou na tom jiné týmy, zda uspěje-
me? Jdeme to zkusit a uvidíme. Hlavně si to 
pořádně užijeme, to byl náš cíl. První závody 

Soutěžní sezóna 2022 - Aerobik team Tlumačov
a hned první úspěchy. Děvčata zvládla pre-
miéru velmi dobře a všechny tři naše týmy si 
odvážely krásné medaile. Nálada byla výbor-
ná. Jsme opět na vrcholu, a to díky velké píli 
a hlavně díky děvčatům, která jsou skvělá. Dal-
ší týden, další závody. Nová porota, nové pro-
středí, nové zkušenosti. Vše prožíváme společ-
ně, a to nejen děti a trenéři, ale také rodiče, 
kteří jsou velkou oporou týmu. Někdy slzy ra-
dosti, někdy slzy zklamání. Emoce se projevu-
jí na každých závodech. Jsme jeden tým a dr-
žíme spolu v každé situaci. Společně se pod-
porujeme, společně se radujeme. 

Nejmladší děvčata se sestavou „Zoubky 
jako perličky“ získala 1 x 1. místo, 3 x 2. mís-
to, 3 x 3. místo + navíc Cenu poroty za kos-
tým. Mladší děvčata nacvičila sestavu „Vítej-
te v šapitó“ a vybojovala 3 x 1. místo, 2 x 2. 
místo a 2 x 3. místo + Cenu Absolutní vítěz 
přehlídky. Střední skupina děvčat získala 5 x 
1. místo, 2 x 2. místo a 2 x 3. místo. Výbor-
nými výsledky se všechny naše týmy probojo-
valy do nejlepší TOP 10 ve svých kategoriích 

v rámci soutěže Aerobic Tour. Zoubky jako 
perličky skončily ve finále na 3. místě a staly 
se druhým vícemistrem ve své kategorii do 7 
let. Děvčata se sestavou Vítejte v šapitó získa-
la 2. místo a stala se vícemistry ve své katego-
rii 8 - 10 let. Děvčata ze střední skupiny se se-
stavou „The Beatles“ se taktéž probojovala do 
TOP 10, získala 2. místo a stala se vícemistry 
v kategorii 11 - 13 let. 

Byla to skvělá sezóna, která velmi rychle 
utekla, ale stála za to. Již nyní se těšíme na 
příští rok, na nové sestavy, nové nácviky, nové 
radosti i starosti. Rádi přivítáme nové členy do 
našeho aerobikového týmu AT Tlumačov. Dě-
kuji trenérkám Rádi Zaoralové, Diance Hor-
kové a Terezce Vyoralové za pevné nervy jak 
při trénincích, tak při vyhlašování výsledků 
na závodech. Je to vždy napětí až do samot-
ného konce. Také děkuji Haničce Hlobilové za 
trenérské konzultace na dálku a ještě jednou 
všem za podporu. Těšíme se v září na viděnou. 

Bc. Hlobilová Hana
vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

Tlumačovský aerobik.                                                                                                                                                                  Foto: DDM Sluníčko. 

Po dvouleté pauze, způsobené pandemií 
COVID-19 a s tím spojenými omezeními, 
se nám, Stolním tenistům Tlumačov, podaři-
lo na začátku března uspořádat tradiční tur-
naj amatérské ligy okolních obcí ve stolním 
tenise za účasti obcí Zlína, Kvasic, Napaje-
del, Komárova, Salaše, Oldřichovic, Spyti-
hněvi a Karlovic. 

Jako již tradičně, a to díky podpoře obce 
Tlumačov a sponzorů, lze náš turnaj v rámci 
amatérské ligy okolních obcí označit za tur-
naj finálový a nejlépe připravený. Za tuto vý-
raznou podporu při přípravách tohoto spor-
tovního klání děkují všem zmíněným amatér-
ští stolní tenisté Tlumačov. 

Vítězem turnaje se stal domácí hráč Jan 
Mareš, který ve finálovém utkání jednoznač-
ně porazil hráče Salaše Jiřího Schmidta. 

Tradiční turnaj amatérské ligy v Tlumačově v roce 2022
V klání o třetí místo byl nakonec úspěšněj-
ší náš Jiří Krčma ml., který také jednoznač-
ně porazil kvasického hráče Josefa Chluda. 
V rámci tohoto turnaje se podařilo uspořá-
dat také turnaj ve čtyřhrách, který byl kon-
cipován na základě náhodného výběru dvo-
jic, což velmi podpořilo přátelskou atmo-
sféru a utužilo vzájemné vztahy mezi všemi 
zúčastněnými. Zde se podařilo vyhrát dvoji-
ci Rapant, Schmidt.                  Michal Hric

Předávání cen.                                                                                             Foto: S. K. Tlumačov. 

V sobotu dne 28. května 2022 uspořá-
dal S.K. Tlumačov již 5. ročník fotbalové-
ho turnaje přípravek a žáků. V této souvis-
losti je možné již tuto akci označit jako tra-
diční, vždyť v průběhu těchto pěti let se tur-
naje zúčastnilo již více jak tisíc malých fot-
balistů a fotbalistek. Za největší úspěch po-
važuji to, že se pořadatelům ze S.K. Tluma-
čov podařilo v každém roce turnaj uskuteč-
nit, a to i v nelehkých časech covidové pan-
demie. V příštím roce 2023 bychom se jako 
pořadatelé chtěli vrátit k původnímu datu 
pořádání, které připadá vždy na 8. květen. 

Letošní turnaj se konal ve třech katego-
riích, a to mladší přípravky (hráči r. 2013 
a ml.), dále v kategorii starší přípravky (ur-
čeno pro hráče r. 2011 a ml.) a v kategorii 
mladších žáků (hráči r. 2009 a ml.). Ve všech 
kategoriích se turnaje celkem zúčastnilo 16 
mužstev, kdy všechny zúčastněné týmy před-
vedly pěkné fotbalové výkony plné nasazení 
a zapálení pro kopanou ve snaze dosáhnout 
co nejlepšího výsledku týmu. Po skončení 
všech utkání, která měla v jednotlivých ka-
tegoriích vysokou úroveň, bylo výsledky sta-
noveno následující pořadí. V kategorii mladší 
přípravky 1. místo Sokol Jaroslavice, 2. mís-
to FK Chropyně, 3. místo SK Baťov 1931, 
ve starší přípravce se podařilo obhájit vítěz-
ství z roku 2021 týmu FK Fryšták, na dru-
hém místě skončil SK Kostelec, 3. místo SK 
Baťov 1931. V kategorii mladších žáků bylo 
toto pořadí: 1. místo S. K. Tlumačov, 2. mís-
to Sokol Tečovice, 3. místo SK Kostelec. Do-
mácímu týmu mladších žáků se pod vedením 
trenérů Červenky a Machovského podařilo 
poprvé na domácím turnaji zvítězit. Chlap-
cům tímto moc blahopřejeme. 

Celá akce se velmi vydařila, zúčastnilo se jí 
více jak 200 dětí, které si turnaj krásně užily 
jak na fotbalovém hřišti při hře, tak i mimo 
zápasy, kdy velký úspěch, nejenom u dětí, 
měly pekařské a cukrářské výtvory maminek 
našich malých fotbalistů. 

Turnaj mladých fotbalistů
Na závěr bych chtěl poděkovat všem čle-

nům a činovníkům SK Tlumačov, kteří se 
podíleli na bezchybné organizaci celé akce, 
dále pak trenérům jednotlivých mužstev, 
kteří se u nás v Tlumačově starají o výcho-

vu nové generace fotbalistů (p. Cigánek, p. 
Vlček, p. Machovský, p. Červenka a p. Ostr-
čilík) a samozřejmě obci Tlumačov za vše-
strannou podporu této akce. 

Za S.K. Tlumačov Pavel Karlík

Fotbalový turnaj.                                                                                             Foto: S. K. Tlumačov. 

Zleva: Josef Chlud (Kvasice), Jiří Krčma ml., 
Jan Mareš (oba Tlumačov) a Jiří Schmidt (Sa-
laš).                                       Foto: M. Hric. 

Jako každý rok i letos DDM Sluníčko Tlu-
mačov během letních prázdnin pořádá pří-
městské tábory. Děti můžete přihlásit na:

PUTOVÁNÍ S BLUDIŠŤÁKEM
Termín: 25. - 29. 7. 2022 středisko Tlu-

mačov
Máš rád dynamické, vědomostní a zábav-

né soutěže a chceš získat zlatého Bludišťá-

Nabídka příměstských táborů
ka? Tak pojď putovat s naším Bludišťákem 
a zažít spoustu dobrodružství. 

Budou na tebe čekat výlety, soutěže, po-
hybové a vědomostní hry, kreativní tvoření 
a další aktivity.

 TAJUPLNÝ KARNEVAL
Termín: 8. 8. - 12. 8. 2022
Roztoč to s námi na našem příměstském 

táboře. Co nás na táboře čeká? 
Sportování v tělocvičně nebo v přírodě. 

Výlety, kreativní tvoření, pohybové soutěže, 
vědomostní hry a spoustu dalšího. Ukonče-
ní našeho tábora nemůže být jinak než úžas-
ným karnevalem.

 
V případě dotazů volejte nebo pište na:
         Radka Bezdíčková - tel.: 734 235 960, 
         bezdickova@ddmslunicko.cz
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S. K. Tlumačov a KIS Tlumačov


