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Milí spoluobčané, je tady konec velkých 
prázdnin a dovolených. Věřím, že jsme si 
všichni odpočinuli a nabrali síly do dalšího 
období tohoto roku. V současné době, kdy už 
půl roku probíhá válečný konflikt na Ukra-
jině, jsme si o to intenzivněji v srpnu připo-
mněli 54 let od invaze vojsk Varšavské smlou-
vy do tehdejšího Československa. Probíhající 
válka na Ukrajině a tlak Evropské unie vůči 
Rusku roztočily v Evropě a u nás spirálu vy-
soké míry inflace, neustále rostoucích cen 
energií a pohonných hmot. Současná situa-
ce nenechává klidným nikoho z nás a všichni 
jsme v očekávání, jak konflikt na východ od 
naší země dopadne a jak se nastalá drahota 
„zakousne“ do našich rodinných rozpočtů.

Ve dnech 23. a 24. září tohoto roku pro-
běhnou v celé České republice komunální 
volby do zastupitelstev obcí a měst. Opět po 
čtyřech letech budeme volit své zástupce do 
místních samospráv a zamýšlet se nad tím, 
co se v uplynulém období změnilo a co nás 
v dalším novém volebním období čeká. Ko-
munální volby jsou určitým mezníkem a po-
važuji za vhodné se ohlédnout za uplynulý-
mi čtyřmi lety.

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce 
chodníků v ulici Machovská, Družstevní a Ji-
ráskova. Dále bylo vybudováno veřejné par-
koviště u bytového domu č.p. 630. V osadě 
Skály byla provedena kompletní rekonstruk-
ce místní komunikace - křižovatky u skalské-
ho dvora. V ulici U Trojice vedle dětského 
hřiště vyrostla workoutová sestava a byly zde 
také instalovány venkovní posilovací stroje. 
V průběhu tohoto roku došlo k postupné vý-
měně starých výbojkových svítidel za led svět-
la v ulici Dolní, Masarykova, Mánesova, Kva-
sická, Družstevní. V ulici Skály I (okolo sení-
ku) bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

V první polovině roku 2020 proběhla opra-
va silnice II/367 a chodníku v ulici Kvasic-
ká, na kterou navázala revitalizace náměs-
tí Komenského, jejíž součástí byla oprava 
chodníku a příjezdové komunikace od poš-
ty k základní škole a u velké tělocvičny ZŠ 
bylo vybudováno velké parkoviště pro cel-
kem 45 vozidel, včetně nového veřejného 
osvětlení. Byla provedena modernizace sběr-
ného dvora. Předmětem bylo zpevnění stá-
vajících ploch dvora a nákup technického 
vybavení – kontejnerů a plechového skla-
du. V druhém pololetí roku 2020 byla pro-
vedena rekonstrukce stávajícího chodníku 
a výstavba nového chodníku v ulici Zábraní 

a kompletní rekonstrukce vnitřní části hřbi-
tova, jejíž součástí byla rekonstrukce zpevně-
ných ploch pro pěší, hospodářského objek-
tu včetně sociálního zařízení, vodovodní pří-
pojky včetně vybudování dalšího odběrního 
místa a instalace nového veřejného osvětle-
ní prostoru hřbitova. V tomto roce byl také 
rozšířen vozový park oddělení údržby a slu-
žeb obce zakoupením nového traktoru Zetor 
Proxima 100 CL. 

Na začátku roku 2021 byla zahájena vý-
stavba parkoviště pro osobní vozidla v uli-
ci Metlov, vybudován nový chodník a opra-
vena místní komunikace v ulici U Trojice 
(mezi ul. Švermova a 6. května) a provedena 
rekonstrukce stávajícího spojovacího chod-
níku mezi ulicí Švermova a 6. května. V ob-
dobí velkých prázdnin byla provedena opra-
va fasády staré budovy základní školy a bu-
dovy kulturního a informačního střediska 
na náměstí Komenského. Ve stejném obdo-
bí byla zahájena největší investiční akce to-
hoto roku: přístavba základní školy. V no-
vém objektu přístavby se nachází 3 učebny 
školní družiny pro 74 žáků a sociální zaříze-
ní. Plnohodnotný provoz školní družiny byl 
spuštěn se zahájením nového školního roku 
2022-23. Na oddělení údržby a péče o zeleň 
byl v tomto roce zakoupen traktorový návěs 
EDK 3000 a štěpkovač Laski. 

V posledním roce tohoto volebního obdo-
bí byla dokončena rekonstrukce komunika-
ce a veřejného parkoviště v ulici Sokolská, 
jejichž součástí byla také kompletní rekon-

strukce veřejného led osvětlení. Následně 
na ní navázalo provedení napojení chodníků 
v ulici Sokolská a Machovská. V období vel-
kých prázdnin bylo provedeno restaurování 
pískovcového soklu staré budovy školy. Na 
začátku srpna byla dokončena rekonstrukce 
oboustranného chodníku v ulici Mánesova 
a oprava komunikace podél nového chod-
níku v ulici Zábraní. Nadále probíhá přípra-
va dalších akcí jako je instalace elektronic-
ké úřední desky OÚ, revitalizace fotbalového 
hřiště v ulici Zábraní, oprava komunikace uli-
ce Jiráskova a rekonstrukce ulice U Trojice.

dokončení úvodníku na str. 2

Letošní prvňáčci.                                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 
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Jan Zbořil a hanácké kroje

V uplynulé období 2018 – 2022 bylo na in-
vestiční akce vynaloženo celkem 74,2 mil. Kč 
a na opravu a údržbu majetku obce 7,0 mil. 
Kč. Na dotacích se podařilo získat celkem 
13,1 mil. Kč. I přes tato vysoká čísla je naše 
obec ve slušné finanční kondici. Je schopna 
vytvářet volné finanční prostředky nejen na 
spolufinancování dotačních titulů, ale také 

samofinancovat důležité investiční záměry. 
Nabízí se však otázka, do jaké míry součas-
ná ekonomická situace ovlivní obecní roz-
počet v dalších letech. Je tady ještě hodně 
témat, která byla řešena a postupně usku-
tečňována, ale jsou nad rámec tohoto člán-
ku. Věřím však, že neunikla vaší pozornosti.

V závěru bych chtěl poděkovat všem čle-
nům zastupitelstva, členům výborů ZO, čle-

nům komisí RO, pracovníkům obecního úřa-
du a oddělení údržby a služeb, příspěvkovým 
organizacím a všem místním spolkům a sdru-
žením za spolupráci během volebního obdo-
bí 2018 – 2022.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás 
pozval ke komunálním volbám v Tlumačově, 
které se uskuteční dne 23. a 24. září 2022.

Petr Horka – starosta obce

dokončení úvodníku ze str. 1

Přednáška o J. Zbořilovi.                                                                                            Foto: KIS Tlumačov. 

Přednášející Ing. Zbyněk Žůrek.                                                                             Foto: KIS Tlumačov. 

Po celou dobu letních prázdnin probíhala 
v prostorách Kulturního a informačního stře-
diska Tlumačov výstava „Hanácké kroje v ob-
razech“. Fotografie pochází z archivu spolku 
Folklorum, autorem fotografií je Pavel Kol-
man a kroje připravovala Bronislava Millá.

Vernisáž výstavy proběhla 8. června 2022, 
předcházela jí beseda nad knihou „O Janu 

Zbořilovi“ – učiteli, kronikáři a sběrateli kro-
jů a národopisu, který působil v Tlumačově 
v I. polovině 20. století. Kurátorem výstavy 
a přednášejícím byl Ing. ZBYNĚK ŽŮREK, 
etnograf Muzea a galerie v Prostějově. Jeho 
knihu „Jan Zbořil“ si můžete zakoupit v KIS 
Tlumačov za cenu 100 Kč.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Jan Zbořil.                  Foto: KIS Tlumačov. 

17. srpna uplynulo pět smutných let 
od úmrtí pana

Jaromíra Nováka 

Za vzpomínku děkuje 
manželka s rodinou.

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 29. 6. 2022 
projednalo:

 schválilo účetní uzávěrku obce Tlu-
mačov sestavenou k 31. 12. 2021 a Závěreč-
ný účet za rok 2021 včetně zprávy auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hos-
podařením obce Tlumačov, a to bez výhrad
schválilo dotaci ve výši 100.000 Kč pro 

Římskokatolickou farnost Tlumačov a Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce č. 2022/EO/009 na první etapu 
restaurování oltářního obrazu sv. Martina 
v kostele v Tlumačově

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 15. 6. 2022                 
projednala:

 schválila přijetí neinvestiční dotace 
z Fondu Zl. kraje pro JSDH Tlumačov do 
výše 51.000 Kč poskytnuté na základě Smlou-
vy o poskytnutí dotace č. D/1267/2022/KH 
schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 2. 5. 2022
schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na byt č. 28 v DPS Tlumačov na dobu-
neurčitou
schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na pronájem části pozemku p. č. 2453/3 
o výměře 70 m2 do 31. 12. 2023
 schválil prodloužení smlouvy o vý-

půjčce na pozemek p. č. 1447/1 o výměře 
1.929 m2 do 30. 9. 2023
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ků p. č. 2436/2 a 2462/2 o výměře 12,5 m2 
za uvedených podmínek
 schválila výjimku z počtu dětí ve tří-

dách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ MŠ Tluma-
čov, p. o. pro školní rok 2022 – 2023 na po-
čet dětí 28 na třídu
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

na Zábraní v termínu 21. 6. 2022 pro DDM 
Sluníčko, středisko Tlumačov na akci „Velká 
rozlučková párty“
vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Dodávka elektronické 
úřední desky pro obec Tlumačov“ a schváli-
la jako dodavatele elektronické desky spo-
lečnost DigyDay Czech s.r.o. Ostrava, a to 
z důvodu splnění podmínek zadávacího ří-
zení a podání nejvýhodnější nabídky v cel-
kové ceně 183.200 Kč bez DPH
schválila finanční dar ve výši 10.000 Kč 

a Darovací smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z rozpočtu obce Tluma-
čov pro Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 13. 7. 2022                 
projednala:

schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byt č. 26 v DPS od 1. 8. 2022 na dobu urči-
tou 1 rok, s možností prodloužení smlouvy
schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na byt č. 12 v Domě s pečovatelskou služ-
bou na dobu neurčitou
schválila prodloužení pachtovní smlou-

vy na propachtování pozemků KN p. č. 
503/1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 o celkové výmě-
ře 8.323 m2 do 31. 7. 2023
schválila uzavření dodatku č. 3 k SOD 

ze dne 24. 7. 2020 se zpracovatelem změny 
ÚP Tlumačov společností Urbanistické stře-
disko Brno s.r.o.
schválila výpůjčku částí pozemků p. č. 

2436/2 a 2462/2 o celkové výměře 12,5 m2 
za stanovených podmínek viz. usnesení 
R7/44/06/22 ze dne 15. 6. 2022
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ků p. č. 2462/1 a p. č. 2436/3 o výměře cca 
4,5 m2 za uvedených podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ků p. č. 2462/1 a 2436/3 o výměře 11 m2 za 
uvedených podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku p. č. 2445 o výměře cca 11,5 m2 za uvede-
ných podmínek
 schválila předloženou Autorskou 

smlouvu mezi Divadlem Klauniky Brno 
a Obcí Tlumačov pro divadelní představení 
„Don Quijote de la Ancha“ dne 19. 8. 2022 
v obecním parku
 schválila od 14. 7. 2022 nový Ceník 

věcí zapůjčených mimo KONZ, věci se za-
půjčují max na 3 dny, tj. 72 hodin
schválila od 14. 7. 2022 změnu v pří-

loze č. 2 Provozního řádu Klubu obce na 
Zábraní
vzala na vědomí návrh Zprávy o uplat-

ňování zásad územního rozvoje Zl. kraje 
v uplynulém období let 2018 – 2022

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 17. 8. 2022                 
projednala:
schválila finanční dar ve výši 10.000 Kč 

a předloženou Darovací smlouvu č. 10/2022 
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpoč-
tu obce Tlumačov pro PAHOP - Zdravotní 
ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., Uher-
ské Hradiště
schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč 

a předloženou Darovací smlouvu č. 9/2022 
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpoč-
tu obce Tlumačov pro organizaci Za sklem 
o. s. Zlín
schválila Dodatek č. 2/2022 k obchod-

ní smlouvě č. P/0304054 mezi obcí Tluma-
čov a firmou Kvasar s.r.o. Zlín
vzala na vědomí návrh Územního plá-

nu Sazovice
schválila prodloužení nájemní smlouvy 

na pronájem části pozemku p. č. 2544 o vý-
měře 400 m2 do 31. 8. 2023
schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na byt č. 16 a na byt č. 19 v DPS na dobu 
neurčitou
schválila výpůjčku části pozemků p. č. 

2462/1 a p. č. 2436/3 o výměře cca 4,5 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usnese-
ní č. R8/45/07/22 ze dne 13. 7. 2022
schválila výpůjčku části pozemků p. č. 

2436/3 a p. č. 2462/1 o celkové výměře cca 
11 m2 za podmínek stanovených v záměru 
viz. usnesení R9/45/07/22 ze dne 13. 7. 2022
schválila výpůjčku pozemku p. č. 2445 

o výměře cca 11,5 m2 za podmínek stanove-
ných v záměru viz. usnesení č. R10/45/22 
ze dne 13. 7. 2022
 schválila záměr výpůjčky části po-

zemků p. č. 2436/2 a 2462/2 o výměře cca 
12,5 m2 za uvedených podmínek
 schválila pořádání akce „III. Lusita-

no festival“ Klubem chovatelů koní Lusitano 
z.s. v areálu Zemského hřebčince Tlumačov 
s. p. o. dne 10. 9. 2022 za podmínek dodrže-
ní určených veterinárních podmínek pro akci
schválila vyřazení nepotřebného a ne-

funkčního majetku z evidence ZŠ Tlumačov 
ke dni 31. 8. 2022
souhlasí s provedením změny v Rejst-

říku škol a školských zařízení - snížením po-
voleného žáků v ZŠ Tlumačov, p. o., z rejstří-
kové kapacity 600 žáků na kapacitu 300 žáků
schválila žádost o poskytnutí finanční-

ho příspěvku do výše 3.000 Kč na dopravu 
krojovaných osob a seniorů na akci „Dožínky 
Zlínského kraje“ dne 20. 8. 2022 v Kroměříži
schválila zadávací podmínky na veřej-

nou zakázku - koncesní řízení malého rozsa-
hu s názvem „Tlumačov – provozování kana-
lizace pro veřejnou potřebu 2023 – 2027“

  /
 

schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na zří-
zení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy stavby „Tlumačov, ul. Mánesova, ka-
bel NN“ na pozemcích p. č. 2462/1, 2464/2 
a 388/4 se spol. EG.D, a. s. Brno
schválilo záměr prodeje části pozem-

ku p. č. 72/3 o výměře 37 m2 za uvedených 
podmínek
 schválilo odkoupení části pozemku 

p. č. 73/2 o výměře 45 m2 za celkovou kup-
ní cenu ve výši 45.000 Kč s tím, že náklady 
spojené s prodejem pozemku uhradí obec 
Tlumačov
 stanovilo v souladu se zněním § 67 

a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění počet členů Zastupitelstva 
obce Tlumačov pro příští volební období 
2022 – 2026 na počet 15 členů
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Komunální volby Komunální volby

Kandidátní listina KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 
pro komunální volby 2022 v Tlumačově

Mezi naše priority patří:
1. HOSPODAŘENÍ OBCE
- efektivní hospodaření a správa majetku obce 
  současně s vyrovnaným rozpočtem
- podpora získávání dotací 
- navrhneme snížení daně z nemovitostí 
  a tím snížíme výdaje našim spoluobčanům

2. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
- budeme usilovat o zajištění kulturního domu 
  pro spolkovou činnost a potřeby občanů 
- dokončení rekonstrukce místního hřbitova, 
  aby představoval důstojné pietní místo s moderními prvky, 
  parkovištěm i výsadbou zeleně
- podpora realizace cyklostezek na katastru obce

3. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
- podpora rozvoje ZŠ, MŠ, DDM, sportovních a volnočasových aktivit
- podpora spolkové činnosti, klubu seniorů a udržování tradic

4. EKOLOGIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
- podpora ochrany a tvorby krajiny v souladu 
  s ekologickými požadavky, přirozené zadržování vody v krajině, 
  údržba celého katastru obce (polní cesty, obecní lesy,…)
- podpora vybudování protipovodňové hráze pro naši obec
- zvýšení třídění domovního odpadu

Vážení spoluobčané, pro nadcházející komunální volby vám před-
stavujeme kandidáty, kteří s respektem k lidem a pokorou v srd-
ci žádají o vaši důvěru.
1. Ing. Antonín Jonášek, 56 let, technik, elektroinženýr, Dolní 301
2. Jakub Zelina, 30 let, manažer kvality, Machovská 444
3. Ing. Linda Ševčíková, 43 let, vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven, 
    Kroměřížská nemocnice a.s., U Trojice 641
4. Ing. Pavla Hlaváčová, 58 let, hlavní účetní, Sportovní 787
5. Ing. Rostislav Talaš, 42 let, zahradník, Dolní 566
6. Jaroslav Machálek, 64 let, stolař, Kvasická 811
7. RNDr. Martin Fajkus, Ph.D., 48let, vysokoškolský pedagog, 
    Mánesova585
8. Bc. Petr Blahuš, 23 let, student chemie na VUT v Brně, Nádražní 372
9. Ing. Boleslav Psota, 68 let, zemědělský inženýr, Dolní 10
10. Ladislav Zifčák, 67 let, pracovník civilní bezpečnostní služby, 
      stavbyvedoucí, Dolní 244
11. Jiřina Mulidranová, 49 let, administrativní pracovnice, Metlov 502
12. Jan Hlaváč, 60 let, revizní technik elektro, Sportovní 787
13. Jiří Skopalík, 58 let, palič v Metalšrotu, Dolní 274
14. Ludmila Kvardová, 61 let, strojník vodohospodářského zařízení, 
      nám. Komenského 835
15. Lukáš Vlček, 39 let, pracovník v gumárenské výrobě, U Trojice770

 Rodina je základ naší společnosti i naší obce. Nabízíme lidský přístup při ří-
zení obce a řešení potřeb občanů naší obce. Stavíme na tradičních hodnotách.
Chcete, aby tito kandidáti byli vašimi zastupiteli? Naše kandidátka má číslo 3. 
Přijďte k volbám 23. – 24. září 2022 a dejte nám své hlasy.
 Kandidáti za KDU-ČSL Tlumačov a nezávislí kandidáti

PRO TLUMAČOV 
sdružení nezávislých kandidátů 

 
 

Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV 
zahrnuje profesně a odborně všechny oblasti a sféry, které se     

vyskytují při každodenním chodu obce – od problematiky spojené 
s dětmi a mládeží, přes investiční záležitosti, sociální sféru, 

podnikatelskou sféru, seniory, integrovaný záchranný systém a 
konče právní a legislativní problematikou. 

 
Všichni uvedení kandidáti mají zájem poskytnout naší obci své 

životní a profesní zkušenosti – nabízejí své služby… 
 

 
1. Petr Horka 55 let, starosta obce, 6. května 315 
2.  Ing. Štefan Hrtús 52 let, živnostník, Masarykova 87  
3. Mgr. Lenka Odložilíková 55 let, učitelka ZŠ, 6. května 703 
4. Stanislav Jeřábek 44 let, vedoucí výroby, Metlov 186 
5. Mgr. Markéta Vojtášková 51 let, právnička, U Vodárny 917 

6. Hana Janoštíková 62 let, ředitelka MŠ, Kvasická 471  
7. Edita Karlíková 48 let, živnostník, 6. května 590 
8. Mgr. Věra Vystrčilová 42 let, fyzioterapeutka, Sokolská 762 
9.       Otto Šnajdr 68 let, důchodce, Nivy II 802 
10. Jiří Kvasnička 49 let, zootechnik, Nivy 278 
11. Jitka Dvořáková 49, účetní, 6. května 481 
12. Marek Vlček 46 let, řidič, Nivy 934 
13. Sylva Němcová 66 let, důchodkyně, Mánesova 424 
14. Miroslav Škrabal 54 let, živnostník, Dolní 22  
15. Zdeněk Holub 50 let, živnostník, Dolní 242 
 

PRO TLUMAČOV 
sdružení nezávislých kandidátů 

 
Priority sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV 

pro volební období 2022-2026: 
 
 Podpora zdravého rozvoje dětí a mládeže – podpora ZŠ, MŠ,  

DDM, ZUŠ, sportovních a volnočasových aktivit 
 

 Podpora spolků a zájmových činností působících na území 
obce (SDH, sportovci, senioři, holubáři, včelaři, zahrádkáři, rybáři, 
myslivci atd.). 

 
 Podpora činnosti Kulturního a informačního střediska v oblasti 

vzdělávání, kulturního a společenského života a 
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých 
 

 Ve spolupráci s Povodím Moravy dokončení realizace 
protipovodňových opatření obce Tlumačov.  
 

 Revitalizace ulice Nádražní – vyřešení dopravy a parkování 
 

 Příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Skály (za bývalým 
obchodem) 

 
 Pokračování v dlouhodobém koncepčním plánování rozvoje 

obce a jeho realizace v souladu se zájmy občanů Tlumačova 
zejména v oblastech: 
- investic do obnovy infrastruktury (chodníky, místní 
komunikace, parkoviště, veřejné sportoviště) 

 - životního prostředí (výsadba a péče o zeleň, likvidace a třídění 
odpadů,…), 

 - sociální (pečovatelská služba, osobní asistence,…), 
 - ekonomické (efektivní a vyrovnané hospodaření obce, využití 

finančních dotací z národních a evropských zdrojů). 

 
 

KOMUNÁLNÍ VOLBY V OBCI TLUMAČOV KONANÉ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022 
Sdružení nezávislých kandidátů PROSPERITA 2022 

Vážení spoluobčané, představujeme vám tlumačovské kandidáty, kteří jsou v následujícím 
volebním období připraveni podílet se na rozvoji naší obce a hájit zájmy všech občanů. 

1. Mgr. Rajmund Huráň, 60 let, místostarosta, SŠ pedagog    P R O S P E R I T A    2022 
2. Bc. Lenka Řičicová, 22 let, mzdová účetní, personalistka    R – rozpočtová zodpovědnost 
3. Mgr. Martin Skácel, 45 let, státní zaměstnanec     O – občanova spokojenost 
4. Ing. Věroslav Viliš, 73 let, stavební inženýr      S – slušnost, solidnost, sociální cítění 
5. Tomáš Dědek, 34 let, kovář        P – podpora kultury, školství a sportu 
6. Ing. Michal Hric, 48 let, ekonom       E – ekonomický rozhled a zkušenost 
7. Jiří Krčma, 49 let, technik údržby       R – rozvoj obce a spolkové činnosti 
8. Jiří Štěpán, 45 let, řidič         I – individuální přístup k občanovi 
9. Renata Vitásková, 48 let, kuchařka       T – transparentní hospodaření 
10.  Josef Zlatuška, 41 let, hasič, řidič, OSVČ      A – aktivní přístup ve vedení obce 
11.  Mgr. Aleš Kouřil, 40 let, pedagog, zástupce ředitele ZŠ 
12.  Mgr. Michaela Bednaříková, 36 let, manažerka 
13.  Petra Dědková, 33 let, obchodní referentka      DĚKUJEME VÁM  
14.  Pavel Sácký, 37 let, zámečník     ZA VAŠI PODPORU 
15.  Ing. Roman Huráň, 53 let, bankovní úředník 
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Fčeličky.                                                                                                      Foto: KIS Tlumačov. 

Aerobik.                                                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Spaní v MŠ.                                                                                                         Foto: MŠ Tlumačov. 

Spaní v MŠ.                                                                                                         Foto: MŠ Tlumačov. 

Spaní v MŠ.                                                                                                         Foto: MŠ Tlumačov. 

Spaní v mateřské škole
Na pátek 1. července 2022 jsme se všichni 

moc těšili. Připravili jsme pro děti velké dob-
rodružství, spaní v mateřské škole bez mámy 
a táty s řadou aktivit.

Děti přišly ráno jako obvykle i s batůžky, 
přinesly si s sebou oblíbeného plyšáka na noc 
z domova a připravenou večeři od maminky 
v krabičce. Celé dopoledne se děti zvědavě 
vyptávaly, jak vše bude probíhat, a paní uči-
telky jim trpělivě vysvětlovaly, co nás všech-
no čeká. Po obědě si děti jen tak chvíli odpo-
činuly a o půl druhé nás autobus odvezl na 
nádraží do Otrokovic, odkud jsme odjeli vla-
kem do Zlína. Na náměstí před Zlatým jabl-
kem jsme se řádně posilnili svačinkou ze škol-
ky a vyrazili jsme do jednoho ze sálů místní-
ho multikina, abychom zhlédli filmový pří-
běh: „Tlapková patrola“. Děti nadšeně proží-
valy pohádku statečných psích hrdinů, fandi-
ly jim a povzbuzovaly je v boji proti bezpráví.

Po skončení filmu jsme navštívili KFC 
v dolních patrech Zlatého jablka, kde děti 
dostaly na talíř výborné čerstvé křupavé hra-
nolky jen tak na chuť, na kterých si moc po-
chutnaly, a mnozí z nich se hlásily ještě o pří-
davek. Když jsme uspokojili jejich mlsné ja-
zýčky, vypravili jsme se do zlínského parku, 
který je plný herních prvků pro děti. Po ces-
tě jsme však narazili na prodejní místo s to-
čenou zmrzlinou a té jsme tedy neodolali. 
Každému z dětí jsme koupili dětskou por-
ci vanilkovo-rybízové zmrzliny, která přišla 
v tomto horkém dni opravdu jako na zavola-
nou. Osvěžili jsme se a hurá na hřiště! Tam 
jsme strávili necelou hodinku při veselé hře 
a dovádění. Potom jsme se vypravili na au-
tobus, který nás přivezl zpět do Tlumačova.

Ve školce jsme se řádně opláchli po únav-
ném horkém dni a po chvilce hry a odde-
chu připravily paní učitelky dětem jejich ve-
čeři od maminek. Někdo si pochutnával na 
řízku s bramborem, někdo měl k jídlu slad-
ké palačinky, jiný tousty, no zkrátka, každý 
měl to, co mu chutná. Jídlo jsme zapili výbor-
ným ovocným čajem od kuchařek ze školní 
jídelny a další čas strávili opět ve společném 
hraní. Paní učitelky s obavou sledovaly zata-
hující se oblohu, která nás opravdu vyděsila. 
Z dálky se ozývalo hřmění a začalo drobně 
pršet. Jelikož déšť neustával, připravili jsme 
cestu za pokladem uvnitř naší dlouhé a pro-
storné chodby. Děti musely zdolávat cestu 
k pokladu přes překážkovou dráhu. Obíha-
ly slalom, klouzaly se po skluzavce, přechá-
zely lávku přes vodu, přeskakovaly a podlé-
zaly překážky v cestě, obcházely lišku, která 
se jim připletla do cesty, a pomáhaly želvě, 
rakovi, štírovi a pavoukům (gumovým) najít 
domov. To vše se událo za svitu světel z ba-
terek, které si děti donesly z domova. V cíli 
cesty jsme obdrželi návod, kterak dále po-
kračovat v hledání pokladu. Ten jsme našli 
ve třídě Hvězdiček, kde děti s baterkami hle-
daly nejprve samostatné sáčky s pokladem. 
Kdo našel, byl jeho. Pro každého byl někde 
v zákoutí poklad ukrytý. Potom jsme hleda-

li poklad společný, velký, přímo od tlapkové 
patroly. Našli jsme ho a vítězoslavně rozděli-
li svou kořist. Kromě drobných sladkých od-
měn jsme v pokladu našli také speciální míč-
ky a velký bublifuk s obrázky z filmu Tlapko-
vá patrola. Děti byly nadšené a pořád si uka-
zovaly, jaké mají na dárečcích obrázky a po-
jmenovávaly jednotlivé psí hrdiny, kteří ve 
filmu vystupovali.

Po hledání pokladu následovala večerní 
hygiena a spánek. Všechny děti usnuly, jako 
když je do vody hodí. Paní učitelky si upravi-
ly svá lože hned vedla spících dětí na matrač-
kách, aby měly všechny spáče po ruce a slyše-
ly vše, co se v noci šustne. Ranní budíček byl 

v půl osmé ráno. Paní učitelka Inka si s dět-
mi zacvičila, paní učitelka Hanka zatím při-
pravila dětem snídani.

Děkujeme maminkám za výborné bábov-
ky a jiné dobroty, které pro děti připravily. 
Všichni si na nich moc pochutnali. Potom ná-
sledovalo ranní hraní, než začali rodiče při-
cházet pro své ratolesti. Každé z dětí dosta-
lo ještě jedno překvapení. Barevné nafuko-
vací balonky na tyčce opět s obrázky tlapko-
vé patroly a jako památku na nocování v ma-
teřské škole Diplom a pochvalu za odvahu. 
Tato akce se nám vydařila na jedničku, moc 
jsme si ji všichni užili.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Odpoledne pro celou rodinu

Bublinky máme rádi.                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Klauni.                        Foto: KIS Tlumačov. 

Projížďka na koni.           Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěže.                      Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěže.                       Foto: KIS Tlumačov. 

Na sobotu 18. června 2022 přichystaly pra-
covnice Kulturního a informačního středis-
ka Tlumačov a Domu dětí a mládeže Sluníč-
ko, středisko Tlumačov, pro širokou veřejnost 
odpoledne plné soutěží, vystoupení a atrakcí.

Po zahájení akce starostou obce panem Pe-
trem Horkou následovalo hodinové vystou-
pení „Klaunů na volné noze“. Následně vy-
stoupily 4 sestavy děvčat ze soutěžního aero-
biku DDM Sluníčko – AT Tlumačov a z Ori-
entálních tanců. Odpoledne je vlastně jedi-
nou příležitostí k prezentaci nacvičených se-
stav v Tlumačově. Čas mezi jednotlivými vy-
stoupeními vyplnily svým zpěvem World Mu-
sic Band Fčeličky ze Strážnice.

Zároveň na ploše celého parku probíhaly 
soutěže pro děti, k dovádění mladé generace 
sloužil skákací hrad, mnohým karikaturista 
nakreslil obrázek nebo byl dětem namalován 
obrázek na obličej a Ranč Tlumačov nabídl 
milovníkům koní svezení na koni. 

Program pro děti skončil kolem 18. hodi-
ny, to ovšem neznamenalo, že by šly všechny 
spát. Mnohé ještě zůstaly se svými rodiči do 
22 hodin na diskotéce Františka Pospíšilíka.

Pořadatelé děkují všem dobrovolníkům za 
spolupráci, Hospodě u Hřebčína za zajiště-
ní občerstvení a s vámi všemi se těšíme na 
shledanou na dalších akcích v Tlumačově. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Máme za sebou další školní rok Jaký bude školní rok 2022/2023

Cyklokurz.                                                                                                             Foto: ZŠ Tlumačov. 

O prázdninách probíhají ve škole nejen 
opravy a údržba, ale je také čas na krátké 
ohlédnutí za nedávno skončeným školním 
rokem.

Po dvou letech covidových opatření a ome-
zení jsme společně zvládli a ukončili školní 
rok, který se alespoň trošku podobal běžné-
mu vzdělávacímu standardu. Sice jsme museli 
stále dodržovat různá omezující doporučení, 
ale nakonec se jednalo víceméně o omezení 
kontaktů mezi dětmi o přestávkách a při stra-
vování. Největší komplikací roku se nakonec 
ukázala vysoká míra nemocnosti pracovníků 
a také žáků školy. Proto bych i touto cestou 
chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za 
zvládnutí situace, kdy jsme téměř každý mě-
síc zastupovali a suplovali za některého z ne-
mocných kolegů. 

Pozitivem „postcovidového“ školního roku 
byl návrat k běžným kontaktům mezi spolužá-
ky a jejich učiteli. Nicméně hygienická ome-
zení stále zasahovala do kontaktů se žáky ji-
ných škol při soutěžích, přehlídkách a spo-
lečných kulturních a společenských akcích. 

A aby nebylo starostí dost, museli jsme 
v průběhu roku řešit i další personální kom-
plikace, které souvisely zejména se zástupy 
za paní učitelky, které se chystaly nebo zača-
ly plnit mateřské povinnosti v průběhu škol-
ního roku. Do školy nastoupila paní učitelka 
Jana Hendrychová, která zastoupila paní uči-
telku Z. Blablovou a paní učitelka Eva Hubáč-
ková, která zastoupila paní učitelku L. Meli-
chárkovou. Oběma maminkách a jejich dětem 
bychom chtěli společně popřát klidné a spo-
kojené prožití mateřské dovolené. Zastupují-
cím paním učitelkám pak to, aby se jim u nás 
ve škole líbilo a byly mezi námi spokojené. 

Se stěhováním kolegyně M. Kostovské 
souvisela i změna ve výuce výtvarné výcho-
vy a také pozice vychovatelky druhého oddě-
lení školní družiny. Zastupující slečna Vanda 
Červinková se velmi rychle adaptovala na no-
vou pozici a do budoucna s ní budeme počí-
tat zejména pro práci ve školní družině. Od 
dalšího školního roku se právě školní družina 

definitivně přesune do nových prostor, kte-
ré jsme začali připravovat a užívat již v dru-
hém pololetí roku. Od září plánujeme rozší-
ření provozu na tři oddělení školní družiny, 
takže se i kolektiv vychovatelek rozšíří o dal-
ší pracovnici.

Na ostatních pozicích zůstává kolektiv pra-
covníků školy více méně stabilizovaný. Men-
ší změny dozná kolektiv asistentů pedagogů, 
jejichž okruh se rozšíří na čtyři pracovní-
ky, a aktuálně ještě hledáme to nejvhodnější 
personální řešení nové situace. Byl bych rád, 
kdybychom i nadále v pozměněné „sestavě“ 
pracovali s elánem a v týmovém duchu, kte-
rý společnou práci ještě více zefektivňuje a je-
jich aktérům zpříjemňuje.

Školní rok, který nedávno skončil, nám při-
nesl řadu nových zkušeností. Tou nejcenněj-
ší bylo to, že jsme se všichni společně vrace-
li do normálního – běžného pracovního re-
žimu, který byl násilně poznamenaný uza-
víráním škol a náhradní distanční výukou. 
A musím přiznat, že to nebylo pro nikoho 
z nás jednoduché.

Nakonec všechno dobře dopadlo. Ve škole 
jsme uspořádali spoustu běžných aktivit a té-
měř jsme se vrátili ke standardnímu režimu. 
V rámci sportovních aktivit jsme na naší ško-
le uspořádali okresní kolo florbalové soutěže 
ČEPS Cup 2022 žáků 1. stupně, které jsme 
vyhráli a postoupili do krajského kola v Uher-
ském Brodě. Ve stejné kategorii jsme se umís-
tili na 3. místě v soutěži v malé kopané McDo-
naldś Cup v Otrokovicích. A aby výčet úspě-
chů nebyl neúplný, tak musím zmínit i velmi 
pěkné 3. místo v krajském kole soutěže ve 
vybíjené žáků 1.stupně ve Valašském Mezi-
říčí. Zjevně se nám dařilo zejména v katego-
rii mladších žáků. Určitě i proto, že ve starší 
kategorii víceméně žádné soutěže na okresní 
úrovni neproběhly. Jednou z velmi zdařilých 
soutěží, které jsme se zúčastnili, byl „Soutěžní 
den s IZS Zlínského kraje“, ve kterém úspěš-
ně „zabojovalo“ 6 členné družstvo žáků 8. r.

Vedle sportovních soutěží jsme se zúčast-
nili i soutěží dalších. V oblasti výtvarných ak-

tivit jsme se zapojili do soutěží „Čím bude-
me jezdit za 20 let“, „Bohouš a Máša mění 
svět“, „Poznej tváře klimatické změny“ a „Ži-
vot v zahradě“.

Oblast soutěží s přírodovědným zaměře-
ním byla příležitostí pro žáky technicky orien-
tované. V soutěži „Mladý chemik“ postoupili 
tři žáci do okresního kola. Víceméně všich-
ni žáci školy se zapojili do soutěže „Matema-
tický klokan“ a dvě žákyně 9. r. se zúčastni-
ly okresního kola „Ekoolympiády 2022“ ve 
Zlíně. Vedle toho je naše škola dlouhodobě 
zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ, 
v rámci kterého budujeme u žáků povědomí 
prospěšnosti třídění a nakládání s odpadem. 
Ve stejné oblasti se čtyři žáci 2. stupně školy 
zúčastnili okresního kola „Zeměpisné olym-
piády“ ve Zlíně.

Uvedené informace o zapojení naší školy 
do soutěží a olympiád potvrzuje snahu vrátit 
se k běžným aktivitám, které ke školní práci 
neodmyslitelně patří.

Díky uvedené snaze se nám podařilo uspo-
řádat řadu školních soutěží a miniprojektů. 
Za zmínku určitě stojí realizace „Školy v pří-
rodě - Koryčany 2022“ pro žáky 4. a 5. r., pře-
boru školy v přespolním běhu 2021, kurzu 
základního lyžování – „Ostružná 2022“ pro 
žáky 8. r., adaptačního pobytu pro žáky 6. r. 
ve Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi, 
školního projektu „Zdravý týden“, cyklokurzu 
„Bílé Karpaty 2022“ v Bojkovicích a dalších.

Ve školním roce 2021/2022 jsme dokonči-
li realizaci projektu „Šablony II“ a zahájili je-
jich pokračování III, které nám umožnilo ve 
škole udržet pozici školního psychologa. Ved-
le finalizace „Šablon III“ připravujeme v ná-
sledujícím roce další pokračování. I tentokrát 
zaměříme svoji pozornost zejména na stabili-
zaci pozice školního psychologa. Rozhodnutí 
věnovat nezanedbatelný objem projektových 
finančních prostředků vyplynul jednoznačně 
z potřeby mít psychologa ve škole. Částečně 
budeme pokračovat v realizaci projektových 
dnů ve škole i mimo školu. 

Součástí naplňování projektu „MAP na Ot-
rokovicku“ bylo i v tomto školním roce za-
pojení „rodilého mluvčí“ do výuky angličti-
ny. Rozhodně se jednalo o významné ožive-
ní výuky anglického jazyka, ale bohužel vel-
mi častými změnami „rodilých mluvčích“ 
tato nadstandardní vzdělávací aktivita utr-
pěla. Škola přesto zůstává v rámci zapoje-
ní do projektů velmi aktivní a snaží se vyu-
žívat různých příležitostí pro její projektový 
a vzdělávací rozvoj.

V uplynulém školním roce se nám poda-
řilo splnit základní cíl – postupně se vrátit 
„do normálu“. Jenom díky úsilí a snaze všech 
pracovníků a žáků školy se nám to podařilo. 
V následujícím školním roce budeme v našem 
úsilí pokračovat zejména v oblasti spoluprá-
ce s partnerskými školami mikroregionu Ot-
rokovicko a rovněž účastí na soutěžích a pře-
hlídkách v okrskových a okresních soutěžích.

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy

Nejlepší ocenění žáci u starosty obce.                                                                      Foto: ZŠ Tlumačov. 

Zdravý týden.                  Foto: ZŠ Tlumačov. 

Hned v úvodu nového školního roku nás 
samozřejmě čeká milá povinnost slavnostně 
přivítat prvňáčky, na které se těší nejen je-
jich třídní, paní učitelka Mgr. Hricová. Sou-
časně do kolektivu pedagogických pracovní-
ků školy přivítáme posilu přírodovědně za-
měřených předmětů na druhém stupni Ing. 
Věru Benkovičovou, vychovatelku nového 
oddělení školní družiny a vyučující výchov-
ných předmětů paní Lenku Bílkovou a paní 
asistentku Mgr. Helenu Poštolkovou. Přeje-
me novým kolegyním, aby se ve škole cítily 

dobře a bez komplikací se zapojily do práce.
Z již přesně naplánovaných akcí školního 

roku 2022/2023 bych připomněla Soutěžní 
den s IZS, kdy družstva žáků 8. ročníků mezi 
sebou soutěží v pohybových, vědomostních 
a naučných aktivitách spojených s ochranou 
zdraví a života občanů. Žáci druhého stup-
ně budou mít možnost se zúčastnit dějepis-
né exkurze do Osvětimi a v průběhu 1. po-
loletí bychom rádi navázali užší spolupráci 
s Experimentáriem Střední průmyslové školy 
Otrokovice. Žáci pátého ročníku se zúčastní 
akce Dětská policie. Rádi bychom také všech-
ny pozvali k účasti na celostátní akci Ukliď-
me Česko, ke které se po loňské dobré zku-
šenosti naše škola opět připojí. Bližší infor-
mace o termínu a místu konání (nejspíše 17. 
září) budou zveřejněny v 1. zářijovém týdnu 
na webových stránkách školy. Do celoroč-
ního plánu práce školy bude zahrnut Adap-
tační pobyt pro žáky 6.A a 6.B s novými tříd-
ními učitelkami, přebor školy v přespolním 
běhu, Mikuláš a vánoční program (např. Vá-
noční koledování), dlouho očekávaná Akade-
mie školy, kurz základního lyžování, školní 
ples ve spolupráci s SRPDŠ, Zdravý týden, 
cyklokurz, školní výlety a exkurze. Dle mo-
mentální nabídky bychom se účastnili soutě-
ží znalostních, dovednostních i sportovních. 

V podzimních měsících provede Česká 
školní inspekce testování tělesné zdatnos-
ti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. 

ročníků středních škol. Testování bude rea-
lizováno prostřednictvím sady motorických 
testů – skok daleký z místa, leh-sed, běh 4 × 
10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Ško-
la tak získá cenné a důležité údaje týkajících 
se žáků, s nimiž bude pak možno dále peda-
gogicky a tělovýchovně pracovat. Údaje také 
pomohou v kontextu sledování dopadů pan-
demie nemoci covid-19. 

V září dokončíme projektovým dnem 
mimo školu aktivity projektu „Šablony III“, 
v podzimních měsících bychom chtěli pokra-
čovat se šablonami z Operačního programu 
Jan Amos Komenský (OP JAK). Ty jsou ur-
čeny především na podporu personálních po-
zic, které díky tomu mohou plynule navázat 
na předešlé projekty a zároveň budou sloužit 
jako pilotní projekt pro zajištění jejich pře-
chodu do financování ze státního rozpočtu, 
na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělává-
ní. Pro naši školu to znamená velmi dobrou 
příležitost pro pokračování činnosti školní-
ho psychologa, kterou momentálně zastává 
Mgr. Andrea Novosadová. Již na úvod škol-
ního roku připravila aktivity ve spolupráci 
s Unií Kompas – Šlikr, dále pak vyzkoušíme 
aktivitu Etické dílny. Z projektových příleži-

tostí budeme dále využívat projekt „Ovoce, 
zelenina a mléko do škol“. 

V neposlední řadě bych zmínila neleh-
ký úkol pro všechny pedagogické pracovní-
ky – revizi školního vzdělávacího programu, 
na které budeme pracovat po celý školní rok 
tak, abychom od září 2023 byli připraveni 
učit dle revidovaného ŠVP Škola zdravého 
životního stylu. Nová podoba Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělá-
vání totiž přináší řadu změn. Dochází k za-
členění nové klíčové kompetence – digitál-
ní – a nového vzdělávacího oboru informa-
tika. Informatika se zaměřuje především na 
rozvoj informatického myšlení a na porozu-
mění základním principům digitálních tech-
nologií. K tomu se škola musí vybavit perso-
nálně i materiálně – vybrat vhodné pomůcky 
a nové vzdělávací materiály, také zrevidovat 
obsah učiva ve všech ostatních předmětech 
a implementovat v daleko větší míře digitál-
ní kompetence do všech výukových oblastí. 

Závěrem bych chtěla popřát všem pedago-
gickým i nepedagogickým pracovníkům ško-
ly klidný a úspěšný školní rok 2022/2023.

RNDr. Martina Zakopalová, 
zástupkyně ředitele školy

Škola začíná ......                                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 
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Závěr školního roku v knihovně

Lovci perel.                       Foto: KIS Tlumačov. 

Malí čtenáři.                                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovské pivní slavnosti

Dospělácké soutěže.                                                                                             Foto: KIS Tlumačov. 

Setkání heligonkářů.  Foto: KIS Tlumačov. 

Malá čtenářka.                Foto: KIS Tlumačov. 

Malí čtenáři.                                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 

V průběhu školního roku se naše knihov-
na zapojila do projektu s názvem „Lovci pe-
rel“. Jedná se o celoroční projekt pro děti, 
jenž motivuje k četbě knížek, učí pracovat 
s textem a informacemi, především je však 
atraktivním trávením volného času a zába-
vou pro děti. A jak vše funguje?

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou 
na hřbetu označeny samolepkou s perlou. 
Čtenář po výběru knihy obdrží hrací kartu 
s otázkami. Cílem je přečíst knihu a odpo-
vědět na otázky související s jejím obsahem, 
což podporuje čtení s porozuměním a umož-
ňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Na-
víc hrací karty obsahují dobrovolné otázky, 
které vedou k zamyšlení a vyjádření vlastní-
ho názoru. Za každou přečtenou knihu zís-
kává čtenář perlu, kterou si nalepí na kartič-
ku se svým jménem. Na konci roku je z kaž-

dého ročníku vyhodnocen žák s největším 
počtem perel na kartičce, který dostane hez-
kou odměnu.

Této soutěže se zúčastnilo šest dětí ze třetí 
třídy, kde s velkým náskokem zvítězila s po-
čtem 31 přečtených knih Eliška Horáková. 
Z druhé třídy to byla Karolína Slováková 
s počtem 6 knih, ze čtvrté třídy Valerie Ho-
renská, která přečetla jednu knihu. Eliška 
si za své vítězství přála knihy o psech. Toto 
skromné přání se jí vyplnilo hned čtyřikrát. 
Knihu dostali i výherci z druhé a čtvrté tří-
dy. Každý žák, který se této soutěže zúčast-
nil, dostal podle počtu přečtených knih po-
ukazy na zmrzlinu, co kniha, to porce zmrz-
liny. Příští školní rok bude soutěž „Lovci pe-
rel“ pokračovat a věříme, že se zapojí více 
žáků ze všech ročníků.

Na závěr školního roku jsme v knihovně 

připravili již tradiční akci „Pasování prvňáč-
ků na malé čtenáře“. Celkem 15 dětí společ-
ně s paní učitelkou Lenkou Odložilíkovou na-
vštívilo knihovnu, kde všichni dokázali paní 
knihovnici, že umí číst a psát a zaslouží si tak 
titul „Malý čtenář“. Společně s dětmi jsme 
„vařili“ knihu, kterou si mohl odnést kaž-
dý prvňáček na památku domů. Vyplňovali 
jsme křížovky, povídali si, jak to v knihovně 
chodí a jak se máme chovat ke knihám. Za-
mířili jsme i do říše pohádek a pomohli na-
jít postavičkám věci, které poztrácely a kte-
ré k nim patří. Děti hádaly pohádkové dvo-
jice a přitom popisovaly, co jim maminka 
doma čte před spaním. Příjemně strávené 
dopoledne v knihovně jsme zakončili kon-
zumací zmrzliny.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Setkání heligonkářů.  Foto: KIS Tlumačov. 

Tři nejlepší ženy.          Foto: KIS Tlumačov. 

Dětské soutěže.            Foto: KIS Tlumačov.  Heligonkáři.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

Po dvouleté pauze uspořádali letos členo-
vé S. K. Tlumačov za podpory Obce Tluma-
čov Pivní slavnosti a 5. ročník setkání heli-
gonkářů.

Za horkého letního počasí v sobotu 
23. července 2022 se obecní park ocitl v ob-
ležení místních občanů i přespolních ná-
vštěvníků. Na letošních pivních slavnostech 
ochutnávali dospělí zlatavý mok ze 14 dru-
hů sudových piv.

Součástí programu je již pátým rokem Se-
tkání heligonkářů. V odpoledních hodinách 
se předvedlo bezmála 50 účinkujících ve 23 
vystoupeních. Všichni nejenže na heligonku 
hráli, ale i zpívali, někdy i tančili.

Čas mezi 17. – 20. hodinou patřil soutě-
žím pro děti i dospělé. Děti soutěžily v chů-
zi v krabičkách od kapesníků, s kelímkem 
naplněným vodou a s balonkem přidržova-
ným nohama. Také si zkusily pomocí kolíč-
ku přemísťovat chlupaté bambulky z jedné 
misky do druhé.

Poté přišla řada na soutěže pro dospělé: 
kdo nejrychleji vypije ½ litru piva a kdo nej-
déle udrží v natažené ruce vodou naplně-
ný tuplák. Pro zajímavost: vítěze a druhého 
v pořadí ve výdrži držení tupláku dělily pou-

hé 2 vteřiny. Následovala soutěž, a to v hodu 
medicinbalem v kategorii muži a ženy. Sou-
těž o tzv. „plechovou hubu“, kdy se pojída-
ly opravdu hodně pálivé papričky, se konala 
až za tmy, zhruba ve 22 hodin.

Děti odpoledne dováděly na skákacím hra-
du a měly možnost se také projet na konících 
z Ranče Tlumačov nebo si nechat profesio-
nálně pomalovat obličej nebo „zvěčnit“ od 
karikaturisty. Už tradičně byly všechny atrak-
ce pro děti zdarma.

K jídlu byly přichystány na místě připravo-
vané speciality, a to guláš, živáňská pečeně, 
klobásky na grilu, cigára z udírny, brambo-
ráky, grilovaný hermelín a další a dětmi ob-
líbené párky v rohlíku.

Večer a noc patřily hudebnímu seskupení 
Infinity. V jejich podání písničky známých 
interpretů a skupin nenechaly nikoho dlou-
ho sedět, parket byl stále plný tanečníků.

Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov ve-
lice děkuje všem návštěvníkům a samozřej-
mě i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na úspěšném průběhu Tlumačovských piv-
ních slavností.

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov
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Šmoulí prázdniny.                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

Příměstský tábor „Šmoulí prázdniny“

Tajuplný karneval.                                                                                           Foto: DDM Sluníčko. 

Bludišťák.                   Foto: DDM Sluníčko. 

Putování s Bludišťákem a Tajuplný karneval

Bludišťák.                   Foto: DDM Sluníčko. 

Bludišťák.                                                                                                   Foto: DDM Sluníčko. 

Bludišťák.                   Foto: DDM Sluníčko. 

Tak jako každý rok, tak i letos v DDM Tlu-
mačov během letních prázdnin probíhalo ně-
kolik příměstských táborů.

Od 25. 7. do 29. 7. 2022 probíhal tábor 
s názvem: Putování s Bludišťákem. Děti 
během tohoto týdne vyráběly bludišťácké 
piškvorky, táborová trička, malovaly na ka-
mínky a upekly si vlastního perníkového Blu-
dišťáka. Vyzkoušely si horolezeckou doved-
nost, tajnou kódovačku, hledaly poklad a ne-
chyběly ani kvízy a hádanky. Ve středu jsme 
s dětmi vyrazili na výlet a kam jinam než do 
zrcadlového bludiště v Kroměříži. Děti celý 
týden společně bojovaly o zlatého Bludišťá-
ka, ale protože všechny děti byly velmi šikov-
né, tak jsme se rozhodli, že každé dítě si za-
slouží svého zlatého Bludišťaka, kterého si 
odneslo domů na památku na zmiňovaný 
příměstský tábor.

Další tábor probíhal od 8. 8. do 12. 8. 2022 
pod názvem: Tajuplný karneval. Každý den 
byl zaměřen na jiné téma a díky tomu děti za-
žily každý den nové dobrodružství. V pondělí 
byl indiánský den, kde si děti vyrobily indián-
skou čelenku a pak společně hledaly zatoula-
ného medvěda. Úspěšný den nemohly zakon-

čit jinak než indiánským tanečkem. Úterní 
den byl plný čarodějnického dobrodružství, 
kde si děti vytvořily strašidelnou čarodějnic-
kou masku. Uvařily z tajných bylinkových 
přísad lektvar. Ve středu jsme opět s dětmi 
vyrazili na výlet a tento den se nesl v téma-

tu hasičský den. Vzhledem k tomu, že jedna 
z vedoucích tábora byla dobrovolná hasič-
ka, zařídila nám úžasný výlet do napajedel-
ské hasičárny, kde nás čekali dobrovolní ha-
siči, kteří nám ukázali jejich nový vůz. Před-
stavili nám hasičskou techniku a předved-
li, jak funguje. Největší zážitek pro děti byl 
ten, že mohly prozkoumat auto a vyzkoušet 
si termokameru. Hasiči si pro děti připravili 
i spoustu soutěží. Děti si vyzkoušely samot-
né hašení, tzv. stříkání z proudnice na terč. 
Děti to velmi bavilo a byl to pro ně nezapo-
menutelný zážitek. Ve čtvrtek se děti promě-
nily v detektivy a během dne si vyrobily de-
tektivní brýle a detektivní lupu. Což nemů-
že žádnému detektivovi chybět. Tábor jsme 
nemohli ukončit jinak než Tajuplným kar-
nevalem. V pátek na sebe děti vzaly podo-
bu různých příšerek, pirátů, kočiček a dal-
ších postaviček. Každý den naši malí tábor-
níci samozřejmě sportovali, dováděli a užili 
spoustu zábavy.

Děti byly úžasné. Moc se těším na příš-
tí rok, že si opět tábor společně užijeme .

Radka Bezdíčková, 
DDM Sluníčko Tlumačov

Šmoulí prázdniny.                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

Šmoulí prázdniny.                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

Šmoulí prázdniny.         Foto: DDM Sluníčko. 

Šmoulí prázdniny.         Foto: DDM Sluníčko. 

Šmoulí prázdniny.         Foto: DDM Sluníčko. 

V srpnu se v DDM Sluníčko, středisko Tlu-
mačov, sešlo 30 malých modrých šmoulů, 
aby zažili společné prázdninové dobrodruž-
ství. První den jsme se seznámili s různými 
šmouly ze šmoulí vesničky, zjistili jsme, co 
mají rádi a co je pro ně typické. Víme nyní, 
že Fešák nosí pořád zrcátko, Koumák brýle, 
Farmář hrábě atd. Všichni nás přijali mezi 
sebe a požádali o hledání šmorůvek, které 
jim někdo ukradl. Nebylo to vůbec jednodu-
ché, protože jsme museli splnit různé překáž-
ky a úkoly. Za odměnu jsme se pak vypravi-
li do Napajedel do kina. Další den nás čekal 
šmoulí branný den. Všichni šmoulové před-
vedli své nejlepší sportovní výkony. Padlo 

plno rekordů, které byly po zásluze oceně-
ny. Po skvělých sportovních výkonech na-
šich šmoulů a ukončení branného dne jsme 
si všimli, že je taťka Šmoula nemocen. Naka-
zil se neznámou nemocí. Taťka Šmoula po-
třeboval vědět, o jakou nemoc se jedná, aby 
si mohl připravit léčivý lektvar. Hned jsme 
se do toho pustili. Nemoc jsme společně ob-
jevili a lektvar se mohl začít vyrábět. Nastal 
však problém. K výrobě lektvaru chyběla dů-
ležitá ingredience. Pustili jsme se opět do hle-
dání. Zase nás čekala nelehká cesta plná ná-
strah a úkolů. Společně jsme vše zvládli a tať-
ka Šmoula se uzdravil a mohl s námi vyrazit 
na výlet do Dětského světa v Kroměříži, kde 

jsme se pořádně vyřádili. Taťka Šmoula nás 
všechny pochválil a vyhlásil poslední den 
„Oslavy modrého měsíce“. Ráno jsme zašli 
do šmoulí vesnice, kde jsme získávali podpi-
sy od přítomných šmoulů, pak jsme zjistili, 
že život je jen náhoda a štěstí je velmi vrtka-
vé. Taťka Šmoula pro nás za odměnu připra-
vil les plný dárků. Na závěr proběhla šmou-
lí párty, kde jsme si společně zazpívali naši 
šmoulí táborovou píseň, která se stala velmi 
oblíbenou. Budeme se těšit opět na viděnou 
příští rok. Hanka, Ráďa, Miloš. 

Bc. Hlobilová Hana
vedoucí oddělení Tlumačov 
DDM Sluníčko Otrokovice
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Příměstský tábor „Zpátky do Hollywoodu“ Tradiční letní turnaje na obecních sportovištích v roce 2022 

Účastníci turnaje BEACH cup 2022.                                                                                                                                            Foto: Mgr. R. Huráň. 

I v letošním roce se v letních měsících na 
obecních sportovištích konaly tradiční turna-
je v tenisových čtyřhrách a v plážovém volej-
bale. V letošním teplém a suchém létě měly 
červencové a srpnové akce jednoho společ-
ného jmenovatele - všechny byly v den koná-
ní ovlivněny častými a vytrvalými dešťovými 
přeháňkami. Přesto se podařilo všechny plá-
nované akce uskutečnit a všechny uspořáda-
né turnaje znají své vítěze. Pro úplnost uvá-
dím výsledky pěti turnajů, které se v letoš-
ní letní sezoně na sportovištích obce Tluma-
čov uskutečnily: 

První turnaj v mužské tenisové čtyřhře 
„O pohár obce Tlumačov, V. ročník“ se usku-
tečnil jako jediný za velkého tepla v sobotu 
25. června 2022 na obou tenisových kurtech 
u fotbalového hřiště. Turnaje se zúčastnilo 9 
mužských deblových týmů, které byly rozdě-
leny do dvou skupin a následně po vyřazova-
cích čtvrtfinálových a semifinálových bojích 
do finále postoupily deblové páry: P. Skácel 
a Milan Urban proti M. Vlčkovi a Vl. Jarošo-
vi. Vítězství, po vyrovnaném a napínavém fi-
nálovém boji, si odnesli a putovní pohár pro 
rok 2022 získali Marek Vlček a Laďa Jaroš, 
druhé místo patřilo Petru Skácelovi a Mila-
novi Urbanovi, na třetím místě se umístili po-
ražení semifinalisté Michal Hric a Jirka Krč-
ma a čtvrté místo patřilo také poraženým se-
mifinalistům – dvojici Romanu a Rajmundu 
Huráňovým. Turnaj prokázal u všech zúčast-
něných vysokou herní kvalitu, bojovnost, vy-
rovnanost a sportovního ducha.

Druhým turnajem letošní sezóny byl 
16. července 2022 „Pohodový letní turnaj 

v plážovém volejbale, V. ročník“, zúčastnilo 
se ho 5 přihlášených tříčlenných mix druž-
stev (2 muži a jedna žena). Protože se jednalo 
o přípravný turnaj, všechna družstva se utka-
la systémem každý s každým do tabulky. Po 
celý průběh turnaje zde panovala velmi dob-
rá nálada a pohoda. Vítězem turnaje se stal 
tým ve složení Mira Pavlík, Petra Huráňová 
a Patrik Mouka. Pohodový turnaj sloužil jako 
přípravný turnaj pro mistrovské klání beach 
cupu Tlumačov, který byl naplánován na so-
botu 6. srpna 2022.

Třetí turnaj letošní sezóny byl prestižní 
„Turnaj smíšených družstev - mixů - v teniso-
vé čtyřhře, III. ročník“, který se konal dne 
30. července 2022 na tenisových kurtech 
u hřiště kopané. Tohoto turnaje se zúčast-
nilo 5 smíšených tenisových párů, které se 
utkaly systémem „každý s každým“ do ko-
nečné tabulky, která určila pořadí. Vítězem 
se stal pár Petra Huráňová a Patrik Mouka, 
kteří bez porážky obsadili první místo, dru-
hé místo vybojovali Jirka Krčma a Markéta 
Mařáková, na třetím místě se umístili Michal 
a Lenka Hricovi.

Čtvrtým turnajem těchto prázdnin byl 
6. srpna 2022 dlouhodobě očekávaný a s na-
pětím účastníky vyhlížený prestižní mistrov-
ský turnaj v plážovém volejbale „BEACH 
CUP TLUMAČOV, V. ročník“. Přihlášeno 
bylo 9 týmů, v tradičním mix složení (2 muži 
+ 1 žena). U každého týmu byla od úvodní-
ho utkání vidět touha po vítězství a dobrém 
umístění. Týmy byly rozděleny do dvou sku-
pin, z nichž první čtyři týmy z každé skupiny 
postoupili do čtvrtfinále. Vítězové čtvrtfinálo-

vých zápasů dále do semifinále, vítězní semi-
finalisté hráli velké finále o 1. místo, poraže-
ní semifinalisté o 3. místo. Celkem bylo ode-
hráno během turnaje 23 utkání a každý zápas 
měl svou neopakovatelnou atmosféru – bojov-
nost, napětí a obrovskou snahu každého týmu 
vyhrát, a to vše v duchu „fair play“ a respektu 
k soupeři. Celkovým vítězem turnaje se stal 
tým NÁVŠTĚVNÍCI ve složení Petra Hurá-
ňová, Mira Pavlík a Patrik Mouka, druhé mís-
to obsadil tým PALMA ve složení Alča Mi-
chalčíková, Marek Otevřel a Petr Hložek, tře-
tí skončil tým ZKUSME BEDNU ve složení 
Martina a Martin Krkoškovi a Radek Štětkář. 

Poslední akcí letošní letní turnajové sezóny 
byl „Turnaj v tenisové čtyřhře žen, 2. ročník,“ 
který se uskutečnil v sobotu 27. srpna 2022. 
Za účasti 3 týmů se odehrál velmi vyrovnaný 
a kvalitní tenisový turnaj žen, kde bylo k vidě-
ní mnoho hezkých tenisových momentů. Vy-
rovnané boje určily následující konečné po-
řadí – na prvním místě se umístily Jana Ma-
chovská a Sylva Duchoňová, na druhém mís-
tě byl tým ve složení Reneta Vitásková a Rad-
ka Jančová, na třetím místě se umístily Len-
ka Hricová a Šárka Vlčková.

Na tomto místě si dovolím poděkovat 
všem, kteří se již několik let podílejí na zdár-
ném průběhu všech letních turnajů – hlavní-
mu organizátorovi KIS Tlumačov, hospůd-
ce Na hřišti, paní Haně Gajdůškové - správci 
sportoviště a v neposlední řadě všem aktiv-
ním účastníkům – sportovcům amatérům, 
kteří se nebojácně a s odvahou zúčastňují 
všech turnajů. 

 Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Mladí umělci se vrátili zpět do Hollywoo-
du. Herci a herečky z širokého okolí se sjeli 
opět o prázdninách k nám do DDM Sluníč-
ko. Na ekonomickém oddělení s nimi byla se-
psána pracovní smlouva a byli rozděleni do 
různých nahrávacích studií. První den jsme 
se dostali do nahrávací místnosti, kde se to-
čila soutěž „Máme rádi Česko“. Naše týmy 
byly vybrány a pustily se do soutěžení. Čekala 
je spousta filmových kvízů, které účastníkům 
pořádně zamotaly hlavy. Dále jsme se podíva-
li na natáčení příběhu „Hledá se Nemo“. Zde 
jsme museli rozdělit rybičky z moře a dávat 
přitom pozor na žraloky, kteří tam kroužili. 
Také jsme se zapojili do hledání Nema a zjiš-
ťovali jeho adresu. Jeden den jsme se vypravili 
do Zlína na výstavu animace a také si zde vy-
zkoušeli animaci s papírem. Další výlet byl do 
Napajedel, kde se nám věnovali profesionální 
animátoři a ti nás naučili zase animaci s plas-
telínou. Při dalším nahrávání jsme se zapoji-
li do šmoulího příběhu a pomáhali Mlsouno-
vi sesbírat ingredience k výrobě šmoulózních 
dobrot. Proběhla také velká pátrací akce, kde 
jsme lovili padouchy u Mimoňů. Také jsme se 
zúčastnili soutěže Československo má talent, 

což byla velká show, při které jsme se všich-
ni pořádně bavili. Byl to skvělý týden a těší-
me se na všechny opět za rok. Vedoucí Han-
ka, Haňa, Míša.             Bc. Hlobilová Hana

vedoucí oddělení Tlumačov
DDM Sluníčko Otrokovice

Hollywood.                                                                                                 Foto: DDM Sluníčko. 
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Nabídka pro děti ze ZŠ
Aerobiková přípravka
Atletika
Angličtina hrou
Divadelní svět
Mlsný jazýček
Eko recykláček
DIY Kreativní tvoření
Fantazy klub
Florbal
Kondiční cvičení
Keramika
Tvořínek
Mixík
Mažoretky
Orientální tance
Průzkumník přírody
Rybářský klub
Sedmikráska
Soutěžní aerobik AT Tlumačov
Sporťák
Vlakový modelář 
+ modelář historických lodí
Žabičky I. 
Žabičky II.

Nabídka rodinných aktivit
Baby studio - Čiperkové
Cvičení rodičů s dětmi - Cvrčci

Nabídka pro dospělé
Aerobik „Megaveloši“
Keramika pro dospělé

Kompletní nabídku všech středisek nalez-
nete na webových stránkách ddmslunicko.cz, 
kde také naleznete informace k online při-
hlašování do kroužků. Časy, kdy budou jed-
notlivé kroužky probíhat, průběžně aktuali-
zujeme, sledujte proto naše webové stránky. 

Nabídka kroužků 
DDM Sluníčko
pro tento školní rok
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