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Slovo starosty

Z dnešního čísla
2 Petr Horka starostou

Kniha Tlumačov 2008 - 20223
Nejlepšı́ guláš7
Sobota plná zážitků9

10 Nastal vánočnı́ čas

MS má novou skluzavku11
12 Adaptačnı́ pobyt ZS

Soutěž v aerobiku14Děti při programu na rozsvícení stromku.                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Vážení spoluobčané,
ve dnech 23. a 24. září proběhly v celé 

České republice komunální volby, kde jsme 
volili své zástupce do vedení místních samo-
správ. Nově zvolené zastupitelstvo naší obce, 
které se vytvořilo na základě výsledků komu-
nálních voleb, na svém ustavujícím zasedání 
dne 19. října zvolilo své nejužší vedení – sta-
rostu, místostarostu a členy rady obce. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem obča-
nům, kteří přišli k volbám a projevili pro-
střednictvím hlasovacích lístků svou vůli 
a podporu všem nově zvoleným zastupite-
lům obce Tlumačov. Zároveň bych si dovolil 
poděkovat za důvěru a naděje vložené do mé 
osoby jako starosty. Svojí aktivitou v novém 
volebním období 2022 - 2026 bych chtěl na-
vázat na práci v uplynulém období. Myslím, 
že se hodně věcí podařilo uskutečnit a vybu-
dovat, ale zůstaly i nevyřešené, které se bu-
deme snažit v novém volebním období na-
plnit a zrealizovat. 

Současná doba je psychicky velmi nároč-
ná, je potřebné se zastavit a pokusit se za-
pomenout na aktuální problémy. Takovým 
malým, ale krásným zastavením je období 
adventu, čas Vánoc, čas, kdy jsme si bližší 
jako nikdy a snažíme se zapomenout na běž-
né starosti všedního života. Vůně vánočního 
stolu a vánočního stromku jsou pro nás ne-
zapomenutelné, asi proto se na Vánoce tak 
těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dob-
rém jídle a hezkých dárcích, ale i o setkání 

se svými blízkými, se kterými se během celé-
ho roku tak často nevidíme. Těšme se z ma-
ličkostí a každého upřímného slova a úsmě-
vu. Prožijme tuto vánoční atmosféru šťastně, 
láskyplně a pokojně. 

Po vánočních svátcích přichází doba oče-
kávání Nového roku. Je to období plánování, 
předsevzetí a určení si nových cílů, které by-
chom během nastávajícího roku chtěli usku-
tečnit v osobním i pracovním životě. Je to 
ovšem i čas ohlédnutí se zpět a vyhodnoce-
ní toho, co jsme prožili, co se nám podařilo 
uskutečnit nebo co jsme nestihli udělat. Při 
svém hodnocení zjistíme, že nás postihly dny 
naplněné trápením a nezdarem, ale také dny 
dobré, veselé, radostné a šťastné. A na těch 
pozitivních základech je potřeba dále stavět, 
rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, 
které nám život přináší.

Letos jsme si závěr roku připomněli uspo-
řádáním adventního jarmarku na náměstíčku, 
a to po dvouletém půstu. Jarmark byl spojený 
s tradičním rozsvícením vánočního stromku 
v Tlumačově. Tato společenská událost, kte-
rou bychom mohli považovat v naší obci již 
za tradiční, byla a je příležitostí ke krátkému 
zastavení, setkání s přáteli při horkém svařá-
ku či čaji, anebo k poslechu koled v podání 
našich nejmenších. Ve mně a doufám, že i ve 
vás tato akce vždy navodí pocit vánoční atmo-
sféry, kterou si přeneseme do našich domovů.

V závěru mého příspěvku bych chtěl po-
děkovat všem pracovníkům obecního úřa-
du, obecnímu zastupitelstvu, členům výborů 
a komisím za odvedenou práci v roce 2022.

Petr Horka, starosta obce

Dovolte mi, abych 
Vám svým jménem po-
přál klidné, pohodové 
a veselé vánoční svátky. 
Do nového roku 2023 
přeji Vám a Vašim rodi-
nám, příbuzným a blíz-
kým hlavně hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenos-
ti. Přeji Vám hodně ro-
dinných, pracovních 
a osobních úspěchů.

Petr Horka, 
starosta obce
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Pan Petr Horka byl zvolen starostou obce Tlumačov
Vážení občané, milí přátelé,

máme tady nové volební období 2022 - 
2026 a s ním i nově zvolené zastupitelstvo. 
Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří 
v září přišli k volbám, zvláště pak těm, kteří 
při letošních komunálních volbách podpořili 
kandidáty KDU-ČSL. 

Od 17. listopadu 1989 uplynulo již 33 let, 
kdy se díky studentům nastartoval proces, je-
hož výsledkem byla obnova demokracie a svo-
body v naší vlasti. Jedním z požadavků studen-
tů byly i „svobodné volby“. První svobodné vol-
by po roce 1989 proběhly v červnu 1990. Teh-
dy jsme si mnozí mysleli, že vše je již pevně za-
kotveno v mysli spoluobčanů i zákonech a že 
svoboda a demokracie tu prostě jsou a není 
potřeba o ně nijak pečovat. Dnes s odstupem 
více než třiceti let si naopak myslím, že svobo-
da i demokracie je křehká květina, o kterou je 
nutné stále pečovat. Volební účast 40 % při po-
sledních komunálních volbách vypovídá o ma-
lém zájmu lidí o tento „svátek demokracie“. 

V lednu příštího roku nás čekají prezident-
ské volby. Miloš Zeman, který často otáčel 

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
svou hlavu na východ směrem k Rusku nebo 
Číně skončí a bude nahrazen novou hlavou 
státu. Potřebujeme prezidenta, který neroz-
děluje občany, ctí ústavní zvyklosti a evrop-
ské hodnoty a zná naše pozice v rámci mezi-
národního i evropského uspořádání. O tom, 
kdo se stane naším prezidentem, rozhodnou 
občané. Osobně bych si přál, aby to byl prezi-
dent Masarykova a Havlova stylu, prostě člo-
věk, který se nebojí a nekrade, jak říkal prezi-
dent Masaryk, a zároveň věří, že pravda a lás-
ka zvítězí nad lží a nenávistí, jak říkal prezi-
dent Havel. Nenechme se ovládnout popu-
listy a zastrašit těžkou energetickou a ekono-
mickou situací. V lednu 2023 přijďte k vol-
bám a podpořte svým hlasem kandidáta nebo 
kandidátku, pro kterého je svoboda i demo-
kracie hodnotou, kterou žije a kterou prosa-
zuje, a ne pouhou frází, kterou se ohání při 
volebních kampaních.

Buďte stále dobré mysli, přeji vám i va-
šim blízkým krásný advent, radostné Vánoce 
a v novém roce 2023 vše dobré.  

Ing. Antonín Jonášek, zastupitel obce

Rekonstrukce chodníku v ulici Mánesova
V souladu se schváleným rozpočtem obce 

Tlumačov bylo počátkem roku 2020 zahá-
jeno zpracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení na akci „Re-
konstrukce chodníku podél silnice III. třídy 
v obci Tlumačov – ul. Mánesova“ s tím, že 
stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno 
dne 26. 8. 2020.

V listopadu 2021 byla zveřejněna 10. vý-
zva MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná do-
pravní infrastruktura V. Zastupitelstvo obce 
Tlumačov na svém jednání dne 8. 12. 2021 
schválilo podání žádosti o dotaci na před-
mětnou akci v rámci této výzvy. Podaná žá-
dost byla úspěšná a poskytovatelem bylo roz-
hodnuto o přidělení dotace na výše uvede-
nou stavbu. Projekt je u poskytovatele dota-
ce veden pod registračním číslem CZ.06.4.
59/0.0/0.0/16_038/0017120.

Na základě výběrového řízení byla, jako 
zhotovitel akce, v březnu 2022 radou obce 
vybrána společnost SWIETELSKY stavební 
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MO-

RAVA Brno. Stavební práce pak byly realizo-
vány v termínu od 2. 5. 2022 do 31. 7. 2022.

Provedení samotné stavby obsahovalo 
komplexní rekonstrukci dvou úseků chodní-
ků v ul. Mánesova o celkové ploše cca 1014 
m2 s vybudováním dvou míst pro přecházení 
a s novou částí chodníku komunikačně pro-
pojenou na již dříve realizovaný chodník v ul. 
Zábraní. Předmětem projektu je rekonstruk-
ce chodníků v ulici Mánesova podél komu-
nikace č. III/43826 v obci Tlumačov s cílem 
maximálně zvýšit bezpečnost osob pohybují-
cích se v řešeném území.

Celková výše nákladů na celou akci činí 
3.816.639,52 Kč, z čehož výše dotace je 
572.783,12 Kč. Rozdílová částka ve výši 
3.243.856,40 Kč bude financována z rozpoč-
tu obce. Tento projekt je spolufinancován Ev-
ropskou unií – Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu.

Michal Veselský, 
vedoucí oddělení výstavby a majetku

Kniha „Tlumačov 
2008 - 2022“

V půlce měsíce září realizovala obec Tlu-
mačov ze schváleného rozpočtu na rok 2022 
instalaci nové elektronické úřední desky. Do-
kumenty úřední desky tak jsou občanům, 
v souladu s platnou legislativou, nově posky-
továny skrze desku digitální. Úřední deska 
s papírovými dokumenty se stane minulostí.

Digitální úřední deska, kterou dodal vítěz 
výběrového řízení firma DigiDay Czech s.r.o. 
Ostrava (www.uredni-deska.eu), byla poříze-
na za celkovou částku 221 672 Kč, vč. DPH. 
Úřední deska, která je umístěna před budo-
vou OÚ Tlumačov na ulici Nádražní, je jed-
ním z moderních způsobů komunikace s ob-
čany. Její výhodou je přímé napojení na we-
bové stránky obce, čímž odpadá nepraktic-
ké vyvěšování papírových dokumentů. Des-
ka umožňuje mimo jiné vyvěšení dokumen-
tů bez omezení počtu stran, nebo vyvěšová-
ní mapových či jiných rozsáhlých příloh, což 
na „kamenné“ desce v plné míře nebylo mož-
né. Dokumenty na elektronické úřední des-
ce jsou automaticky aktualizovány a vyvěšo-
vány a je možno si je pomocí QR kódu stáh-

Fyzickou úřední desku 
nahradila deska digitální

nout do mobilního zařízení k pozdějšímu 
prostudování. Nemalým přínosem digitální 
desky je také úspora při tisku těchto doku-
mentů a také úspora času v porovnání s ad-
ministrací klasické kamenné úřední desky.

Nová elektronická úřední deska slouží zá-
roveň i jako informační kiosek, ve kterém je 
možno nalézt kromě povinných dokumen-
tů úřední desky také další informace o obci, 
kalendář akcí, aktuality, obecní zpravodaj 
a kompletní webové stránky naší obce. Ob-
sluha digitální desky je uživatelsky velmi jed-
noduchá, dotykové ovládání je intuitivní a je 
přizpůsobeno také invalidním osobám, a to 
za každého počasí v kterékoliv denní době. 
Občané mohou také využít hlasové čtení do-
kumentu.

Elektronická úřední deska je prvním vi-
ditelným krokem v pokračující elektroniza-
ci agend obecního úřadu a úzce souvisí také 
s povinností veřejné správy – a tedy i naše-
ho úřadu – zavádět v následujících letech na 
svých úřadech elektronickou spisovou služ-
bu.                 Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Starostou obce Tlumačov pro nad-
cházející volební období byl zvolen pan 
Petr Horka. Rozhodlo o tom nově zvo-
lené zastupitelstvo obce Tlumačov na 
svém ustavujícím zasedání, které se ko-
nalo ve středu 19. 10. 2022 v sále KIS 
Tlumačov.

Na post místostarosty obce byl zvo-
len Mgr. Rajmund Huráň a pětičlen-
nou Radu obce Tlumačov doplní zvo-

lení zastupitelé Ing. Štefan Hrtús, Mgr. 
Markéta Vojtášková a pan Stanislav Je-
řábek. Funkci předsedy kontrolního vý-
boru bude vykonávat Mgr. Aleš Kouřil 
a předsedkyni finančního výboru Mgr. 
Věra Vystrčilová. V dalším programu 
ustavujícího zasedání zastupitelstva byli 
mimo jiné zvoleni také zástupci do Škol-
ské rady ZŠ Tlumačov, kterými se stali 
Mgr. Aleš Kouřil a paní Edita Karlíková.

Seznam zastupitelů  volební strana   pref. hlasy

Petr Horka   Pro Tlumačov – SNK  510
Mgr. Lenka Odložilíková  Pro Tlumačov – SNK  481
Hana Janoštíková  Pro Tlumačov – SNK  467
Ing. Štefan Hrtús  Pro Tlumačov – SNK  450
Stanislav Jeřábek  Pro Tlumačov – SNK  388
Mgr. Markéta Vojtášková  Pro Tlumačov – SNK  397
Edita Karlíková   Pro Tlumačov – SNK  357
Mgr. Věra Vystrčilová  Pro Tlumačov – SNK  405
Otto Šnajdr   Pro Tlumačov – SNK  376
Jiří Kvasnička   Pro Tlumačov – SNK  394
Ing. Rostislav Talaš  KDU – ČSL   174
Ing. Antonín Jonášek  KDU – ČSL   159
Mgr. Rajmund Huráň  Prosperita 2022 – SNK  254
Mgr. Aleš Kouřil  Prosperita 2022 – SNK  198
Bc. Lenka Řičicová  Prosperita 2022 – SNK  191

ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO 2022 - 2026

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlu-
mačov obdržela v závěru letošního roku úče-
lovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínské-
ho kraje, za kterou si jednotka pořídila vyba-
vení pro zvýšení své akceschopnosti.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
50 038,- Kč byla využita na nákup 4 kusů 
analogovodigitálních přenosných radiosta-
nic Motorola, 2 kusů ručních svítilen a pře-
nosného záchranného a zásahového žebříku 
pro hasiče. Nově pořízené vybavení podstat-
ně zlepší vybavenost naší jednotky, zejména 
dorozumívací radiostanice přispějí k opera-
tivnějšímu a efektivnějšímu vzájemnému spo-
jení členů jednotky a spojení s ostatními slož-
kami při zásazích a řešení krizových situací.

Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Dotace 
ze Zlínského kraje 
pro JSDH Tlumačov

Dne 1. prosince uplynul rok,
co nás navždy opustil pan 

Josef Vejmělek.
Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomínejte s námi.

Manželka Marie a dcera Daniela.

V našich srdcích budeš navždy.

Na konci tohoto roku vydala obec Tluma-
čov barevnou publikaci s názvem „Tluma-
čov 2008 - 2022“. Kniha plná fotografií ma-
puje dění a rozvoj naší obce za uplynulých 
15 let. V knize najdete nejen fakta zazname-

naná v každém roce očima kronikářů obce, 
ale také souhrn investičních akcí, přehled 
kulturních a sportovních událostí, představí 
se vám rovněž školská zařízení, spolky, orga-
nizace a podnikatelské subjekty, které v obci 
působí. Jako bonus obsahuje kniha historic-
ké okénko, ve kterém jsou přehledně zpraco-
vány významné návštěvy Tlumačova, drob-
né tlumačovské sakrální stavby a tlumačov-
ské hospody.

Knihu si můžete zakoupit v Kulturním 
a informační středisku Tlumačov za cenu 
299 Kč.

P.F. 2023
Občanům Tlumačova a čtenářům 

Tlumačovských novinek přeji klidné 
prožití vánočních svátků, které jsou 
neodmyslitelně spojeny s odpočin-
kem, pohodou, dodržováním tradic, 
rozzářeným vánočním stromečkem 
a setkáváním se s rodinou a přáteli. 
Užijte si těchto neopakovatelných 
okamžiků plných porozumění, štěs-
tí a lásky.

Do nového roku mi, vážení spo-
luobčané, dovolte, abych vám po-
přál pevné zdraví, osobní i pracovní 
úspěchy a aby se vám splnila všech-
na vaše přání a představy, se který-
mi do roku 2023 s nadějí vstupujete.

 Mgr. Rajmund Huráň, 
místostarosta
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 21. 9. 2022                 
projednala:

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne         
10. 10. 2022 projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém ustavujícím zasedá-
ní dne 19. 10. 2022 projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 1. 11. 2022                 
projednala:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 23. 11. 2022                 
projednala:

 schválila předložený Pořadník 
č. 30/2022 na obsazení obecních bytů dle 
Zásad hospodaření s bytovým fondem v ma-
jetku obce Tlumačov
v souladu s § 102, ods. 2, písmeno h) 

zákona č. 128/2000 /Sb. Zrušila s účinnos-
tí od 23. 9. 2022 komisi zemědělskou a ŽP 
a komisi stavební, dopravní a rozvoje obce
schválilo Přílohu č. 2/7 Smlouvy o od-

běru obalových a dalších druhů odpadů 
č. 525 ze dne 29. 7. 2022 uzavřenou se spol. 
Sběrné suroviny UH, s.r.o. 
schválila uzavření dodatků ke smlou-

vám o poskytování tiskových služeb č. 1528 
ze dne 19. 10. 2015, č. 1707 ze dne 31. 3. 2017 
a 1711 ze dne 26. 4. 2017 se spol. Embex s.r.o. 
Valašské Meziříčí
 schválila předložený dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014 se spol. 
DERATEX, s.r.o. Zlín - Lužkovice
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo ze dne 23. 5. 2022 se spol. F.R.Z. 
agency s.r.o. Brno
schválila prodejní cenu knihy „Tluma-

čov 2008 – 2022“ ve výši 299,- Kč/ks
 schválila ZŠ Tlumačov, p. o. realiza-

ci projektu OP JAK, výzva č. 02 22 002 Ša-
blony pro MŠ a ZŠ I. s názvem „Šablony I. 
– ZŠ Tlumačov – Personální podpora, pro-
fesní rozvoj pedagogů a inovativní vzdělá-
vání žáků“
schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku p. č. 2446/2 o výměře cca 80 m2 za uve-
dených podmínek
schválila výpůjčku části pozemků p. č. 

2436/2 a 2462/2 o celkové výměře 12,5 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usnese-
ní č. R13/46/08/22 ze dne 17. 8. 2022
schválila pronájem nebytových prostor 

v budově na nám. Komenského č. p. 65 pro 
cvičení Chi – Kung a základy tajči za cenu 
100 Kč + DPH za hodinu na období 3. 10. 
2022 – 31. 5. 2023
 schválila zadávací dokumentaci, se-

znam oslovených uchazečů a způsob uveřej-
nění veřejné zakázky malého rozsahu „Opra-
va komunikace ul. Jiráskova, Tlumačov“
 schválila příkazníka, spol. INp ser-

vis s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkaz-
ce – obec Tlumačov, k administraci zadáva-
cího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 
komunikace ul. Jiráskova, Tlumačov“
 vzala na vědomí podanou nabídku 

spol. Vodárna Zlín, a.s. na provozovatele vo-
dohospodářské infrastruktury ve vlastnictví 
obce Tlumačov

 vzala na vědomí podanou cenovou 
nabídku uchazeče o veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Oprava komunikace ulice Ji-
ráskova, Tlumačov“ a schválila výběr nabíd-
ky uchazeče spol. PORR a.s. Praha z důvo-
du splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nabídky s celkovou nabídkovou cenou 
1.641.937, 65 bez DPH

schválilo program ustavujícího jedná-
ní, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 ověřilo platnost volby členů zastupi-

telstva obce a schválilo Jednací řád ZO Tlu-
mačov v přeloženém znění
 stanovilo v souladu s ustanovením 

§ 84 odst.2, písm. N) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
počet členů Rady obce na 5 a počet dlouho-
době uvolněných členů Zastupitelstva obce 
Tlumačov na 1, a to pro funkci starosty obce
 stanovilo tajnou volbu starosty, mís-

tostarosty a dalších členů RO a schválilo řád 
pro průběh tajného hlasování
zvolilo starostou obce pana Petra Hor-

ku a místostarostou obce pana Mgr. Rajmun-
da Huráně, za členy RO byli zvoleni Ing. Šte-
fan Hrtús, Mgr. Markéta Vojtášková a pan 
Stanislav Jeřábek
 zřídilo v souladu s § 84 odst. 2, 

písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb. pro vo-
lební období 2022 až 2026 kontrolní výbor 
a do funkce předsedy jmenovalo Mgr. Ale-
še Kouřila a dále zřídilo finanční výbor a do 
funkce předsedy jmenovalo Mgr. Věru Vy-
strčilovou
 stanovilo v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů výši měsíčních 
odměn neuvolněným členům ZO Tlumačov 
na volební období 2022 až 2026
 schválilo poskytnutí příspěvku z roz-

počtu obce na úhradu zvýšených nákladů na 
úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi 
a členům ZO obce pověřeným k přijímání 
projevu vůle snoubenců při vstupu do man-
želství a při zastupování obce na veřejných 
občanských obřadech a uvolněnému členo-
vi ZO obce za podmínek stanovené vnitřní 
směrnicí OÚ Tlumačov nebo Statutem soci-
álního fondu obce Tlumačov
 stanovilo v souladu s § 84 odst.2 

písm. v) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů výši peněžitého 

plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
ZO, za výkon funkce členů výborů ZO a ko-
misí RO pro volební období 2022 až 2026
 delegovalo v souladu se zákonem 

128/2000 Sb. o obcích místostarostu obce 
Tlumačov Mgr. Rajmunda Huráně jako zá-
stupce obce do orgánů MAS Jižní Haná pro 
volební období 2022 až 2026
 v souladu s § 6 odst.5 písm. f) záko-

na 183/2006 o územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po-
věřuje člena ZO obce Tlumačov pana Petra 
Horku, jako určeného zastupitele, k zastu-
pování obce Tlumačov ve věcech pořizová-
ní a projednávání územního plánu obce Tlu-
mačov a jeho změn ve volebním období 2022 
až 2026 a zároveň deleguje Petra Horku, sta-
rostu obce, jako zástupce obce Tlumačov na 
řádné a mimořádné valné hromady společ-
nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., kte-
ré se budou konat v období od 1. 11. 2022 
do 30. 11. 2026
 schválilo do školské rady ZŠ Tluma-

čov, p. o. jako zástupce zřizovatele paní Edi-
tu Karlíkovou a Mgr. Aleše Kouřila
schválilo paní Marii Vejmělkovou pro 

funkci přísedící pro Okresní soud ve Zlíně
 schválilo na místo funkce obřadníka 

členku ZO Mgr. Lenku Odložilíkovou, která 
může zastupovat starostu nebo místostarostu 
při občanských obřadech a jiných význam-
ných příležitostech a užívat závěsný znak

schválila Jednací řád RO Tlumačov
stanovila pro uzavírání sňatečných ob-

řadů každou sobotu, mimo státních svátků, 
od 10.00 do 12.00 hod. a stanovila místo pro 
konání sňatečných obřadů – obřadní síň tlu-
mačovské radnice
schválila prodloužení nájemních smluv 

na buňky v Domě služeb za účelem provozo-
vání činností do 31. 12. 2023 – buňku č. 8, 
9 za účelem provozování kadeřnictví, buň-
ku č. 7 za účelem provozování kadeřnictví, 
buňku č. 6 za účelem provozování pedikúry 
a manikúry, buňku č. 4, 5 za účelem prode-
je vína a dárkového zboží, buňku č. 1, 2 za 
účelem prodeje oděvů a obuvi
 schválila Plán inventur pro rok 2022 

a příkaz k provedení inventarizace majetku 
p.o. MŠ a ZŠ Tlumačov k datu 31. 12. 2022
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce na Zábraní v termínu 16. 11. 2022 pro 
ČMSCH poštovních holubů MS Tlumačov 
pro konání Výroční schůze 
 schválila výpůjčku části pozem-

ku 2446/2 o výměře cca 80 m2 za podmí-
nek stanovených v záměru viz. usnesení č. 
R11/47/09/22 ze dne 21. 9. 2022

 schválila uzavření dohody o právu 
stavebníka provést stavbu „Parkoviště v uli-
ci Metlov, Tlumačov“ na částech pozemků 
p. č. st. 411, 527, 528 a 529 o celkové výmě-
ře cca 60 m2

schválila uzavření dohody o právu sta-
vebníka provést stavbu Novostavba RD – Tlu-
mačov“ na části pozemku p. č. 2453/3 o cel-
kové výměře cca 80 m2

vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ 
Tlumačov, p. o. Mgr. Roberta Podlase o jeho 
zvolení a nástupu do uvolněné veřejné funk-
ce a informaci o stanoveném zástupci ředi-
tele ZŠ Tlumačov, p. o., kterým je jmenová-
na RNDr. Martina Zakopalová
 pověřila starostu obce Petra Horku 

podpisem akceptačního protokolu a násled-
ně podpisem smlouvy na dodávku elektři-
ny se společností Innogy Energie, s.r.o. Pra-
ha 10 na rok 2023
zřídila redakční radu Tlumačovských 

novinek pro volební období 2022 až 2026 ve 
složení Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Dagmar 
Šimková a paní Renáta Nelešovská a jmenuje 
místostarostu Mgr. Rajmunda Huráně před-
sedou redakční rady TN

schválila uzavření předložené smlou-
vy o pachtu a provozování kanalizace v obci 
Tlumačov se společností Vodárna Zlín a.s.
 schválila uzavření smlouvy o dílo 41 

S 2022 na servis výtahů v objektech DPS 
a KIS se spol. Boďa – Výtahy Zlín
jmenovala paní RNDr. Martinu Zako-

palovou ředitelkou Základní školy Tluma-
čov, p. o. od 24. 11. 2022 do doby jmenová-
ní ředitele, který bude vybrán v konkurzním 
řízení a na základě konkurzního řízení obcí 
jmenován na dobu určitou po dobu výkonu 
veřejné funkce ředitele Mgr. Roberta Podla-
se a schválila jmenované ředitelce ZŠ Tluma-
čov, p. o. platový výměr 
schválila rozpočet zřízených příspěv-

kových organizací Základní škola Tluma-
čov a Mateřská škola Tlumačov na rok 2023
schválila Střednědobý výhled rozpoč-

tu na roky 2024 a 2025 MŠ Tlumačov, p. o. 
a ZŠ Tlumačov, p. o. v předloženém znění
 schválila úpravu pojištění, a to na-

výšením pojistné částky u souboru budov 
na 359 020 000 Kč, u pojištění věcí movi-
tých na 10 689 000 Kč a navýšení ročního 
pojistného na 74 054 Kč a pověřuje staros-
tu obce podpisem změny pojistné smlouvy 
č. C555009007 s Allianz pojišťovnou a. s. 
s platností od 1. 1. 2023
schválila bezplatnou výpůjčku Klubu 

obce na Zábraní ve dnech 9. – 11. 12. 2022 
pro Myslivecké sdružení Hék na akci hon 
na drobnou zvěř
 schválila v souladu s Vnitřním plato-

vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec 
Tlumačov, mimořádnou finanční odměnu ře-
ditelce MŠ Tlumačov, p. o. a řediteli ZŠ Tlu-
mačov p. o. v předložené výši
schválila ZŠ Tlumačov čerpání finanč-

ních prostředků zřizovatele na náklady spo-
jené s realizací Operačního programu J. A. 
Komenský – šablony I. v období říjen, listo-
pad a prosinec do výše 90.000 Kč
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7 KIS Tlumačov

Setkání s dobrovolníky.                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Železný Zekon měl úspěch.     Foto: KIS Tlumačov. 

Vítězové Poháru starosty tým S. K. Tlumačov.                                                          Foto: KIS Tlumačov. 

Setkání s dobrovolníky.                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

„Vůně smažené cibulky je cítit až na Ma-
chovské ulici,“ řekla nám krátce po osmé 
hodině v sobotu 17. září obyvatelka naší 
obce. A podle dalšího občana prý až na Zá-
braní. Takto začal 4. ročník Gulášfestu Tlu-
mačov 2022. 

Zahájen byl za chladného podzimního po-
časí starostou obce panem Petrem Horkou 
a za pořadatele vedoucí KIS Tlumačov Re-
nátou Nelešovskou.

Ještě ve středu před akcí bylo přihlášeno 
osm družstev, ovšem jedno družstvo se z per-
sonálních důvodů odhlásilo. 

Do 14.00 hodin, kdy začínala degustace, 
museli soutěžící nejen uvařit guláš, ale při-
pravit a nachystat doplňkový prodej, nazdo-
bit stánek a obléct se do kostýmů. Všichni to 

Nejlepší guláš uvařili fotbalisté 
a Kluci z hor

zvládli na jedničku, takže návštěvníci měli 
co hodnotit. Kvalitu gulášů hodnotila také 
porota ve složení: Mgr. Rajmund Huráň, 
místostarosta obce, Martin Skácel (kuchař 
z obce Karolín), Ladislava Šoltysová (před-
sedkyně Klubu seniorů Tlumačov), Ladisla-
va Vránová (matrikářka obce) a moderátor 
akce Pavel Dočkal ze Sazovic.

Ochutnávku zpestřila tlumačovská hudeb-
ní skupina „Nic moc“ a hodinovým vystou-
pením přispěl i Železný Zekon. Bavili se jak 
dospělí, tak i děti.

Po 17.00 hodině byly vyhlášeny výsled-
ky. Je nutné zdůraznit, že hodnocení poroty 
i návštěvníků se lišilo minimálně. To může-
te ostatně posoudit sami.

Výsledky:
Pohár starosty obce za nejlepší guláš
1. S. K. Tlumačov – Fotbalový guláš
2. Kluci z hor – Guláš z hovězího krku
3. Opuštění námořníci – Pekelné jazyky
4. Hratelní – Žratelný
5. Myslivecké sdružení Hék – Srnčí guláš
6. Jelimani – Dančí guláš
7. Dream Team – Guláš pro Kleopatru

Cena návštěvníků
1. Kluci z hor – Guláš z hovězího krku
2. S.K.Tlumačov – Fotbalový guláš
3. Hratelní – Žratelný
4. Opuštění námořníci – Pekelné jazyky
5. Myslivecké sdružení Hék – Srnčí guláš 
a Jelimani – Dančí guláš
6. Dream Team – Guláš pro Kleopatru

Program po vyhlášení výsledků a uděle-
ní cen pokračoval do 22.00 hodiny diskoté-
kou. Děkujeme soutěžícím i všem, kteří tlu-
mačovský Gulášfest navštívili, a tím podpo-
řili tuto gastronomickou akci.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov Hratelní vařili Žratelný guláš.   Foto: ZŠ Tlumačov. 

Myslivci Hék.               Foto: KIS Tlumačov. 

Opuštění námořníci.       Foto: KIS Tlumačov. 

První říjnový týden patří celostátní akci 
„Týden knihoven“. V tomto týdnu připra-
vila místní knihovna další díl cestovatelské 
přednášky Aleny a Jiřího Márových, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 6. října v 17 ho-
din, v budově kulturního a informačního 
střediska.

S cestovateli Alenou a Jirkou Márovými 
jsme se vypravili poznávat Střední Ameriku. 
Seznámili jsme se s informacemi, jak v Gua-
temale a Mexiku zkoumali historii mayské ci-
vilizace, šplhali na vrcholky pyramid, navště-
vovali zdejší tržnice i místní obyvatele. Do-
zvěděli jsme se, v čem spočívá pracovní ná-

Beseda s Jiřím a Alenou Márovými
plň hřbitovních šamanů a zažili dokonce vý-
buch sopky. Zavítali jsme s nimi do divoké 
přírody, podzemních jeskyní zvaných ceno-
tes a v Karibském moři plavali se želvami. 
Promítané fotografie a videoukázky dopro-
vodili humorným i dramatickým komentá-
řem. Po obou zemích putovali na vlastní pěst, 
jezdili místní dopravou i pronajatým autem. 
Prozradili nám, jak je tento způsob cestová-
ní ve Střední Americe bezpečný.

Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných 
knih a dokumentárních filmů z různých kou-
tů světa.                           Petra Šimoníková, 

kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Ve středeční podvečer 16. listopadu 2022 
se v sále Kulturního a informačního stře-
diska Tlumačov konalo setkání vedení obce 
s dobrovolníky, kteří pomáhají na akcích 
obce.

Dobrovolníci jsou občané Tlumačova, kte-
ří se rozhodli nezištně (bez nároku na odmě-
nu) věnovat svůj volný čas pomoci při akcích 
pořádané obcí Tlumačov, přesněji její orga-
nizační složkou Kulturním a informačním 
střediskem. Během uplynulých 4 let se do 
dobrovolnické činnosti zapojilo bezmála 30 
dospělých a dětí. U všech víme, že kdykoliv 
je požádáme o pomoc, tak nás neodmítnou.

Vedení obce se setkalo s dobrovolníky
Starosta obce pan Petr Horka, místosta-

rosta Mgr. Rajmund Huráň, tajemník obce 
Ing. Jan Rýdel a vedoucí KIS Tlumačov Re-
náta Nelešovská poděkovali těmto lidem za 
jejich ochotu udělat něco pro druhé, pro svo-
ji obec, spoluobčany. Setkání proběhlo v přá-
telské a neformální atmosféře. Dobrovolní-
ci měli příležitost poznat se navzájem, po-
povídat si a obohatit se o zkušenosti a zážit-
ky ze své práce.

Pokud máte zájem, můžete řady dobrovol-
níků rozšířit. Stačí jen dát o sobě vědět pra-
covnicím KIS Tlumačov.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Tříkráloví koledníci se k vám opět chysta-
jí. Po letech, ve kterých nás provázela různá 
omezení a mimořádná opatření, můžou naši 
koledníci zavítat opět k vám, do vašich do-
movů. Těšíme se na společné setkání s pís-
ní na rtu a úsměvem ve tváři a doufáme, že 
vám přineseme trochu radosti v této neleh-
ké době. S koledníky se můžete setkat v so-
botu 7. ledna od 10 do 15 hodin. 

„Letos bychom rádi zavítali opravdu do 
všech míst ve městě. K tomu je ale zapotře-
bí většího počtu koledníků,“ uvedl za organi-
zátory Jan Žalčík, koordinátor sbírky. „Proto 
uvítáme vaši pomoc i v tomto směru. Máte 
doma šikovné děti, které by se mohly do naší 
sbírky zapojit? Dejte nám vědět. Uvítáme po-
mocníky i z řad dospělých, kteří by fungova-
li jako vedoucí skupinky. Přidejte se k nám, 
čeká vás den plný zážitků a dobrý pocit z vy-
konání správné věci,“ doplnil Žalčík.

A k čemu je tato sbírka určená?
„Velká část sbírky bude využita přímo na 

potřeby naší otrokovické Charity. Například 
v loňském roce jsme díky vaší štědrosti v na-
šem Charitním domově pro seniory mohli 
uskutečnit nákup nového signalizačního za-
řízení sestra – pacient, dále jsme našim pe-
čovatelkám zakoupili nové hygienické vozí-
ky. Pro náš elektromobil, který využívá služ-
ba Terénní program Samaritán, jsme mohli 
zbudovat vlastní nabíjecí zařízení. Mimo to 
jsme pomohli několika lidem z Otrokovic 
a okolí, kterým jsme díky příspěvku ze sbír-
ky mohli pomoci v řešení jejich obtížných si-
tuací,“ vysvětlil závěrem Žalčík.

I letos chceme pomáhat tam, kde bude 
třeba. Bez vaší pomoci se ale neobejdeme.

Děkujeme, že pomáháte s námi, každá ko-
runa pomáhá!

Další informace pro média:  
Vladana Trvajová, Fundraiser
@ vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz
tel: +420 731 619 771
Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Jan Žalčík, Pastorační asistent 
@ jan.zalcik@otrokovice.charita.cz
tel: +420 734 684 878

Tříkrálová koleda 
zazní letos naplno!

Zaměstnanc i  obce 
a obecního úřadu Tlu-
mačov přejí všem obča-
nům klidné prožití vá-
nočních svátků a šťastný 
nový rok 2023.
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Setkání na náměstíčku.                                                                                            Foto: KIS Tlumačov. 

Den otevřených dveří v DDM Sluníčku.                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

Bílá paní čekala na své příznivce.     Foto: DDM Sluníčko.  Den otevřených dveří v DDM Sluníčku.                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

Účastník lampionového průvodu.    Foto: DDM Sluníčko. 

Lampionový hrdina.      Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 12. listopadu 2022 za finanční 
podpory obce Tlumačov a spolupráce s KIS 
Tlumačov proběhla akce s názvem „Den 
otevřených dveří v DDM Sluníčko ukonče-
ný lampionovým průvodem“. Akce začala 
v DDM Tlumačov. V každé místnosti bylo 
pro přítomné něco připraveno. V herně na 
ně čekala ukázka kroužku Fantazy klub a ma-
lování na obličej, kde se děti měnily v motýl-
ky, zvířátka nebo různé příšerky. V zrcadlov-
ce byly ukázky kroužku Mažoretky, Sedmi-
krásky a Orientální tance. Děti i dospělí se 
rovnou zapojili a vyzkoušeli si různé činnos-
ti. Ve výtvarce byly dvě ukázky, a to kroužku 
Keramika a DIY kreativní tvoření. První byla 
ukázka keramického kroužku, kde si z tvrd-
noucí hmoty mohli přítomní vytvořit různé 
tvary, jako např. lístky, šneky, hvězdy, kytič-
ky atd. Vyzkoušeli si vytvořit různé detaily 
do již vymodelovaných výrobků z tvrdnoucí 
hmoty. Dále se ve výtvarce tvořily svícny po-
mocí tupovací metody. Svícny se zdobily růz-

Sobota plná zážitků
nými materiály. V tělocvičně byly připraveny  
hry, opičí dráha, prohazovadla a spousta dal-
ších aktivit. Pro zpestření byl připraven ská-
kací hrad a vystoupení Dva v kruhu s work-
shopem. Následně se z DDM přešlo ke KIS 
Tlumačov, kde se chystal lampionový prů-
vod. Při hudbě z rozhlasu jsme společně pro-
šli obcí Tlumačov a zastavili se u čtyř stano-
višť, kde na nás čekaly strašidelné postavič-
ky. U prvního stanoviště nás polekal kostli-
vec. U druhého stanoviště jsme potkali Ježi-
babu a u třetího stanoviště na nás čekal sám 
Lucifer. Na posledním stanovišti nás vyhlí-
žela Bílá paní. S postavičkami se děti mohly 
vyfotit a za jejich statečnost byly děti odmě-
něni sladkostí. Po ukončení průvodu se šly 
děti se svými rodiči podívat na kroužek vla-
kových modelářů. Teplý čaj a tatranka s pro-
mítáním pohádky v sále KIS byly sladkou teč-
kou za sobotní akcí. Děkujeme, že jste přišili.

Radka Bezdíčková, 
DDM Sluníčko Tlumačov

Jedna ze soutěží.                                                                                                             Foto: KK Hulín. 

Naše seniorky.                     Foto: KK Hulín. 

Jako každý rok, tak i letos se konaly Hry 
seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Tento-
krát se akce konala v pátek 9. září v Hulíně.

Senioři soutěžili v Hulíně

V neděli 13. listopadu 2022 se konala 
v kostele sv. Martina slavnostní mše, po které 
jsme na náměstíčku přivítali po tříleté pauze, 
z důvodu pandemie Covid19, studenty z Ar-
cibiskupského gymnázia Kroměříž. Opět se 
jim podařilo roztančit malé i velké diváky. 
Občané se zahřáli svařeným vínem, děti ča-

Martinské hody
jem. K zakousnutí se podávalo cukroví a také 
koláčky. Děkujeme Farnosti v Tlumačově za 
spolupráci při přípravě i průběhu akce.

V tento den Martin na bílém koni přijel, 
ale nepřinesl nám sníh. Ten začal padat až 
po pěti dnech 18. listopadu 2022.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Samotnému soutěžení předcházelo slav-
nostní zahájení na náměstí Míru. Všechny 
přítomné pozdravili starostové Hulína, Kva-

sic, Tlumačova a starostka Chropyně. Poté 
se všichni přesunuli do sálu městského kul-
turního centra.

Zde již začalo soupeření mezi seniory. Sou-
těžilo osm družstev v těchto disciplínách: 1. 
Skládání dílků na plato od vajec (tetris), 2. 
Céčka, 3. Obruč, 4. Rozbalování bonbonů 
pomocí kuchyňských chňapek, 5. Hledání 
pingpongových míčků v krabici se skartova-
ným papírem, 6. Nasávání lentilek brčkem, 
7. Kreslící řetěz, 8. Bollo Ball.

Naši obec reprezentovaly samé ženy: druž-
stvo Tlumačov1: Libuše Škrabalová, Marie 
Ešlerová, Marie Mamicová, Ludmila Řezní-
ková a Marie Strouhalová. Tlumačov2: Alena 
Hozová. Marie Jadrníčková, Květoslava Šop-
fová, Dana Kotlabová a Helena Zaoralová.

I když se při vyhlašování výsledků senior-
ky neumístily na předních místech, nemají 
se vůbec za co stydět. Každou disciplínu pl-
nily s velkým úsilím a nadšením.

Jejich chvíle přišla po obědě. Tehdy ženy 
zatančily letkis na židlích. Měly velký úspěch 
a byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem.

Pak už následovala volná zábava a odjezd 
domů. Příští rok bude Hry seniorů Mikrore-
gionu Jižní Haná hostit Chropyně.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výsledky:
1/ Chropyně 1 – 488 b; 2/ Hulín 1 – 455 b; 

3/ Kvasice 1 – 404 b; 4/ Chropyně 2 – 398 b; 
5/ Tlumačov 2 – 394 b; 6/ Hulín 2 – 385 b; 
7/ Tlumačov 1 – 349 b; 8/ Kvasice 2 – 263 b
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Agiliti v MŠ.                       Foto: MŠ Tlumačov. 

Nová skluzavka.                                                                                               Foto: MŠ Tlumačov. 

Vánoční čas nastal i v naší obci

Vystoupení dětí MŠ.                                                                                             Foto: KIS Tlumačov. 

Adventní jarmark.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

V pátek 16. 9. 2022 se šest žáků osmé-
ho ročníku zúčastnilo 2. ročníku Soutěžní-
ho dne s IZS v Otrokovicích na Štěrkovišti.

Žáci společně i samostatně plnili 17 úko-
lů, které pro ně na táborové základně DDM 
Sluníčko Otrokovice připravila Armáda ČR, 
celní správa, městská policie, státní policie, 
Besip, hasičský záchranný sbor, Dobrovolní 
hasiči Otrokovice, zdravotnická záchranná 
služba a studenti Střední zdravotnické školy. 
Žáci všechny náročné úkoly splnili, zakusi-
li trochu adrenalinu a stresu, překonali sami 
sebe a někteří obětovali i ponožky. Záchra-

Soutěžní den s integrovaným 
záchranným systémem

náři žáky chválili při dvou simulacích ošet-
ření zraněné osoby.

Žáci si vyzkoušeli práci příslušníků IZS 
a také se dozvěděli spoustu zajímavých in-
formací. Většinu získaných poznatků mohou 
využít v praktickém životě. Byl to náročný 
den, děti byly unavené, ale přesto spokojené.

Celkem soutěžilo 13 vyrovnaných týmů 
a naši žáci se umístili na velmi pěkném 4. 
místě.

Všechny žáky chválím a děkuji jim za vzor-
nou reprezentaci naší školy.
Mgr. Tereza Jurášková, učitelka ZŠ Tlumačov

V pondělí 14. 11. 2022 jsme se konečně do-
čkali. Na návštěvu k nám zavítal pejsek Kovy 
se svou majitelkou i cvičitelkou v jedné oso-
bě – paní Popelovou. Ta nám předvedla, co 
všechno lze pejska naučit.

Děti s nadšením pozorovaly, jak Kovy ská-
če přes překážky, prolézá úzkým tunelem, 
nosí své paničce pohozené hračky, a dokon-
ce umí i tancovat. Příkazy jako sedni, leh-
ni, zůstaň, běž atd., plnil pejsek na jedničku 
a byl za to náležitě odměněn, protože piškot-
ky pro něj byly vždy připraveny.

Děti si mohly také pejska pohladit, což 
s povděkem přijal. Děkujeme za zajímavou 
podívanou a budeme se těšit možná někdy 
zase příště na shledanou.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Agiliti s pejskem 
v mateřské škole

V půlce září jsme doufali, že nám sluníčko 
ještě ukáže svou usměvavou tvář, aby si děti 
mohly užít nového herního prvku na školní 
zahradě – skluzavky do svahu s podestou. 
V zadní části zahrady máme totiž mírný ko-
peček, který je plně využíván při zimním bo-
bování a sáňkování. Některé děti sváděl ten-
to kopeček i k válení sudů, ale to jsme z bez-
pečnostního hlediska zakázali, aby nedošlo 
k nežádoucímu úrazu. Proto jsme objednali 
pro děti tuto skluzavku, která bude v jarních 
i letních měsících plně sloužit pro jejich po-
hybové aktivity.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Na zahradě máme 
novou skluzavkuV sobotu 26. listopadu, den před první ad-

ventní nedělí, se od 14.00 hodin po dvouleté 
pauze uskutečnil na náměstíčku v Tlumačově 
adventní jarmark. U stánků bylo z čeho vybí-
rat a každý určitě utratil nějaký ten penízek.

Zhruba po hodině od zahájení začal na 
pódiu program plný koled a vánočních pís-
niček v podání dětí z mateřské školy a žáků 
základní školy. Poté zaplnili jeviště čerti s an-
děly v hodinové Čertovské show.

Důležitým bodem programu se stal křest 
nové knihy „Tlumačov 2008 – 2022“. Kniha 
mapuje uplynulých 15 let života v obci. Re-
dakční tým ve složení starosta obce Petr Hor-
ka, místostarosta Mgr. Rajmund Huráň, ta-
jemník Ing. Jan Rýdel a Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov, společně s kmotrem 
knihy panem Věroslavem Vilišem připili kni-
ze, aby v ní čtenáři našli to, co je zajímá, aby 
je čtení obohatilo a aby se ke knize vraceli 
i v budoucnu. 

Krátce po 16. hodině zavítal mezi děti Mi-
kuláš s andělem a čertem. Ty děti, které před-
nesly básničku, Mikuláš odměnil, ale na ty 
zlobivé si „posvítil“ čert. 

Pak už nastal čas splnit ten nejdůležitější 
úkol tohoto dne – rozsvítit vánoční strom. 
Po odpočítání starosty a dětí se strom roz-
zářil do všech stran. 

Tradičně jsme pouštěli balónky s přáníčky 
k nebi, k Ježíškovi. Také jsme se zapojili do 
projektu Krabice od bot. Akce má za cíl po-
těšit děti z chudších rodin v České republi-
ce. Od 15.00 – 17.00 hodin byl zpřístupněn 
tlumačovský kostel. 

O bohaté občerstvení se postarala restau-
race Schodky a místní hasiči.

Děkuji všem za pomoc při realizaci akce 
a zvu nejen občany Tlumačova na novoroční 
ohňostroj, který se uskuteční v neděli 1. led-
na 2023 na náměstí Komenského. 

Pracovnice Kulturního a informačního 
střediska vám přejí krásné a šťastné Vánoce. 
Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční chví-
le Vánoc, ale také všechny dny nového roku 
2023. R. Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Návštěvníci vánoční akce.                                                                                    Foto: KIS Tlumačov. Mikuláš s čertem.        Foto: KIS Tlumačov.  Soutěžní den s IZS.            Foto: ZŠ Tlumačov. Soutěžní den s IZS.            Foto: ZŠ Tlumačov. 

Soutěžní den s IZS.            Foto: ZŠ Tlumačov. Soutěžní den s IZS.            Foto: ZŠ Tlumačov. 
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Čertoviny.                                                                                                   Foto: DDM Sluníčko. Adaptační pobyt.                                                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Adaptační pobyt.                   Foto: ZŠ Tlumačov. 

Exkurzi si žáci užili.                                                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Adaptační pobyt.                   Foto: ZŠ Tlumačov. 

Čertoviny.                   Foto: DDM Sluníčko. 

Úspěšná děvčata z aerobiku.   Foto: DDM Sluníčko. 

Adaptační pobyt.                                                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

V úterý 8. listopadu se žáci 9. ročníku pod 
vedením paní učitelky Benkovičové zúčastni-
li exkurze do Experimentária na Střední prů-
myslové škole v Otrokovicích. Žáci se rozdě-
lili na dvě skupiny. První skupina vyzkouše-
la pokusy s chemickými látkami v laborato-
ři. Druhá skupina se vydala prozkoumat díl-
ny s obráběcími stroji, dále si také vyzkouše-
la práci s mikroskopem a s laserovými paprs-
ky. Mimo to se dozvěděli, jak složité je fun-
gování lidského těla. 
Mgr. Tereza Jurášková, učitelka ZŠ Tlumačov

Exkurze 
do Experimentária

Náš společný adapťák se uskutečnil v pen-
zionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi 
ve dnech 18. – 20. 10., i když přesné určení 
času je zde opravdu relativní. My jsme jím 
totiž cestovali. 

Žáci si v dobrodružných aktivitách vyzkou-
šeli, jak je těžké napravit historické událos-
ti, které dnes již bereme jako samozřejmost. 
Např. nechali vymřít dinosaury, zahráli si na 
lovce mamutů, rozšifrovali Caesarův dopis, 

Adaptační pobyt 6. A a 6. B aneb Cestujeme časem
stavěli sochy na Karlově mostě, prošli indián-
ským rituálem přátelství aj. Přes válečné kon-
flikty a překonání „železné opony“ se dostali 
až k pandemické situaci, kterou společně hra-
vě vyřešili a dostali se zpět do současnosti.

Kromě bojovky jsme si užili spoustu le-
grace také při dalších stmelovacích aktivi-
tách, vyšli jsme si na procházku do nedale-
kého Uherského Ostrohu, kde jsme navštívili 
podzemní expozici zámku, a naopak jsme se 

ocitli v budoucnosti na planetě jednorožců.
Děkuji všem žákům za vzorné chování 

a zapojení se do všech aktivit. Poděková-
ní patří také paní učitelce Juráškové a paní 
psycholožce Novosadové za velkou podpo-
ru. Někdy jsme museli všichni maličko vy-
stoupit ze své komfortní zóny, ale věřím, že 
to našim třídním kolektivům velmi prospě-
lo. Vstříc příjemně prožitým čtyřem letům!
Mgr. Tereza Šimoníková, učitelka ZŠ Tlumačov

Čertoviny.                   Foto: DDM Sluníčko. 

Úspěšná děvčata z aerobiku.   Foto: DDM Sluníčko. 

V neděli 4. 12. se konala v tělocvičně DDM 
Sluníčko nová akce nazvaná „Čertoviny“. 
Z tělocvičny se na chvíli stalo peklo, kde na 
trůně seděl Lucifer obklopen několika svými 
čerty. Pekelná atmosféra byla doplněna pekel-
nou hudbou a barevnými světly, kterou nám 
pouštěl DJ Ivan Valouch. Při příchodu se kaž-
dý přítomný musel zapsat do knihy hříchů 
pod dohledem čertů a nechat zde svůj otisk 
prstu. V pekle se na vše pořádně dohlíží a nic 
se neodpouští. Strach a obavy byly znát, ale 
postupem času všichni zjistili, že čertíci jsou 
hodní. Plnilo se několik úkolů a ti nejodváž-
nější se pustili například do prolézání stracho-

Čertoviny
vým pytlem, přikládání pod kotlem nebo trhá-
ní chlupů Luciferovi. Vše bylo zpestřeno čer-
tovskými tanečky a diskotékou. Nálada byla 
skvělá, nikdo pak neměl žádnou obavu a zís-
kal spoustu sladkostí. Na závěr všichni pří-
tomní získali od Lucifera čertovské vysvěd-
čení se samými jedničkami a mohli se s ním 
na trůně vyfotit. Děkujeme za finanční pod-
poru obci Tlumačov a všem, kteří se na akci 
podíleli. Také velké poděkování patří restau-
raci Černý kůň, která připravila pro všechny 
přítomné pestrý bufet.

Bc. Hlobilová Hana, vedoucí oddělení 
Tlumačov – DDM Sluníčko Otrokovice

Některá naše děvčata z aerobikového klu-
bu se zúčastnila soutěží jednotlivců během 
měsíce listopadu a prosince. V letošním roce, 
i když se na tento typ soutěže přímo neza-
měřujeme, se nám velmi daří a děvčata získa-
la několik předních umístění. Mezi nejmen-
šími soutěžícími v kategorii do 5 let získala 
6. místo Viktorka Vaňková v Uherském Hra-
dišti a v kategorii do 6 let Beatka Zeťková 
také v Uherském Hradišti, kde děvčata cvi-
čila v kategorii hobby, což je kategorie pro 
začínající děti. V kategorii do 6 let se umísti-
la hned na několika předních pozicích naše 
soutěžící Elianka Hrabalová, která získala 
v Tlumačově 6. místo, v Uherském Hradišti 
4. místo a v Olomouci 3. místo. V kategorii 
9 – 10 let získala Natálka Gerychová v Uher-
ském Hradišti 1. místo, ve Zlíně 1. místo + 
Cenu sympatie a v Olomouci 4. místo. Amy 
Venter 4. místo na soutěži ve Staré Turé na 
Slovensku. V kategorii 11 – 13 nás reprezen-
tovala Kristina Meisenbichler ve Zlíně, kde 
získala 6. místo + Cenu sympatie a také Be-

Úspěchy děvčat

atka Bartíková, která se zúčastnila několi-
ka soutěží a získávala vždy přední umístění: 
v Tlumačově 3. místo, v Uherském Hradišti 
1. místo, v Otrokovicích 4. místo, v Olomou-
ci 2. místo a v Uherském Ostrohu 2. místo. 
Velká gratulace a pochvala patří všem soutě-

žícím. Přejeme jim spoustu úspěchů ve finá-
le, které se bude konat v lednu. 

Bc. Hlobilová Hana, 
vedoucí oddělení Tlumačov – DDM 

Sluníčko Otrokovice
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Soutěž v aerobiku.                                                                                             Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž v aerobiku.                                                                                             Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž v aerobiku.         Foto: DDM Sluníčko. 

Po třech letech se k nám do Tlumačova 
vrátila soutěž v aerobiku jednotlivců, což je 
cvičení podle lektora, který dětem předcvi-
čuje připravenu choreografii pro danou vě-
kovou kategorii. Opět se rozezněla hudba 
v tělocvičně a zaplnilo celé parkoviště před 
ní. Na ploše se pohybovaly krásné načesané 
soutěžící v pestrých kostýmech, které se sje-
ly z celé Moravy a letos poprvé i ze Sloven-
ska. Na správnost provedení dohlížela 5člen-
ná porota, která se skládala z trenérů a lek-
torů aerobiku. Porota vybírala počet soutěží-
cích, kteří postoupili do dalších semifinálo-
vých a pak finálových kol. Ve finálovém kole 
bylo vybráno 6 nejlepších cvičenců, kteří byli 
oceněni krásnými dárky od sponzorů a part-
nerů akce. Kategorie byly rozděleny podle 
věku do 6 let, 7 - 8 let, 9 – 10 let, 11 – 13 let, 
14 – 17 let a 18 a více. Také byla soutěž roz-
dělena podle výkonnosti na komerční aero-
bik neprofi a profesionální profi. Náš Aero-
bik team Tlumačov zde měl také své zastou-
pení. Tánička, Elenka, Beatka Z., Vikorka, 
Karolínka, Sárinka, Sofinka Z., Elianka, Ve-
runka, Sofinka D., Amálka, Natálka, Kačen-
ka, Eliška, Dianka, Amy, Natálka G., Kačen-
ka a Beatka B. 

Pro některá děvčata to byla úplně první 
účast na závodech. I tak se jim velmi daři-
lo. Několik postupů do semifinále, několik 
do finále a také umístění mezi nejlepšími. 
V kategorii neprofi do 6 let získala 6. místo 
Elianka Hrabalová ze 49 soutěžících a v ka-
tegorii 11 – 13 let 3. místo Betka Bartíková 
z 50 soutěžících. Děkujeme všem děvčatům 
za vzornou reprezentaci a přejeme spoustu 
úspěchů při dalších závodech. Nyní se začí-
nají naše týmy připravovat na soutěže sku-
pin, na které všechny srdečně zveme. Sou-
těž v aerobiku „O pohár starosty obce Tlu-
mačov“ se bude konat v sobotu 13. května 
2023 v Městské hale Otrokovice. 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům 
soutěže jednotlivců za podporu,a to obci Tlu-
mačov, městu Otrokovice, Kairo plus.cz, Za-
hradnictví Talaš, České průmyslové zdravot-
ní pojišťovně, Síťi 21 a Noventis. Děkujeme, 
že podporujete mladé sportovce a díky vám 
můžeme ocenit všechny přítomné účastní-
ky za jejich píli a snahu. Moc si vaší podpo-
ry vážíme.                     Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí oddělení Tlumačov - DDM Sluníčko 

Otrokovice

Soutěž v aerobiku jednotlivců opět v Tlumačově

Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v novém roce

přejí všem občanům Tlumačova 
zahrádkáři
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