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Můj úvodník do Tlumačovských novinek 
vznikl poslední den velkých prázdnin. Uply-
nulé dva letní měsíce a zejména srpen se vy-
značoval velkým množstvím velmi horkých 
a tropických dní a nocí, s téměř úplnou ab-
sencí srážek. Toto počasí příliš nepřálo ně-
kterým plodinám na polích našich zeměděl-
ců a i my jsme bojovali se suchem na svých 
soukromých zahrádkách. Trend prázdnino-
vého počasí naopak vyhovoval dětem a nám 
dospělým, kteří jsme v tomto období čerpa-
li svou zaslouženou dovolenou. Jistě jsme si 
všichni užili spoustu sluníčka a prožili jsme 
hodně krásných zážitků zejména u vody. Dů-
ležité bylo hlavně si odpočinout a načerpat 
nové síly, abychom mohli v další části tohoto 
roku řešit nové úkoly ve škole a zaměstnání. 

Období letních dní nám všem v Tlumačově 
zpestřil bohatý program kulturně-společen-
ských akcí pořádaných Obcí, místními spolky 
a organizacemi. V polovině června se parku 
na ul. Sokolské uskutečnila akce „Odpoled-
ne pro celou rodinu“ pořádaná ve spolupráci 
Obce Tlumačov a DDM Tlumačov. Jak už se 
stalo zvykem na úvod prázdnin, pořádal S.K. 
Tlumačov-oddíl kopané tradiční venkovní ta-
neční zábavu v prostorách zpevněné asfalto-
vé plochy vedle fotbalového areálu.

11. července 2015 oslavil spolek SDH 
v Tlumačově 130. výročí založení sboru. Jed-
nalo se o celodenní akci, která začala shro-
mážděním u hasičské zbrojnice a průvodem 
k budově ZŠ Tlumačov. Zde se konala slav-
nostní výroční schůze za účasti pozvaných 
hostů. Po společném obědě následoval od-

Konec prázdnin a dovolených, nástup podzimu
polední program na ul. Nádražní pro veřej-
nost s ukázkou historické a současné hasič-
ské techniky. Odpolední blok oslav pokra-
čoval společným posezením na náměstíčku 
při poslechu a tanci dechové hudby. V pro-
storách hasičské zbrojnice byla pro občany 
k nahlédnutí výstava zaměřená na historii 
spolku SDH v Tlumačově. Závěr oslav ob-
starala taneční zábava v restauraci na křižo-
vatce. Ještě jednou přeji do dalších let spol-
ku SDH v Tlumačově hodně zdraví a úspě-
chů v jejich další činnosti. 

První srpnový den se uskutečnily v parku 
na ul. Sokolské historicky první Pivní slav-
nosti, pořádané ve spolupráci s oddílem ko-
pané S.K. Tlumačov, Obcí Tlumačov a SDH 
Tlumačov. Program pivních slavností byl na-
staven pro všechny věkové kategorie, tedy pro 
celou rodinu, spojený samozřejmě s ochut-
návkou pivního moku okolních mini pivo-
varů. Myslím, že akce měla hojnou účast 
a je dobrým základem pro organizátory do 
let příštích.

Následující víkend, zejména neděle, pat-
řila Zemskému hřebčinci Tlumačov u příle-
žitosti oslav 90. výročí jeho založení. Neděl-
ní dopolední program začal kočárových prů-
vodem od budovy obecního úřadu do areálu 
hřebčince. Další program už probíhal v are-
álu hřebčince až do pozdních odpoledních 
hodin. Oslavy proběhly v duchu velkého zá-
jmu široké veřejnosti. Blahopřeji zemskému 
hřebčinci v Tlumačově k výročí a do dalších 
let přeji hodně úspěchů v jeho práci.

Jak je vidět z výčtu kulturně-společenských 

akcí, bylo z čeho v uplynulém období vybí-
rat. Všem pořadatelům děkuji za organizaci 
těchto akcí a do dalších let jim přeji hodně 
spokojených návštěvníků. 

V průběhu letních prázdnin došlo k realiza-
ci plánovaných investic. Byl dokončen a zko-
laudován sjezd do technického areálu z ul. 
Zábraní vč. průmyslové automatické brány. 
Proběhla rekonstrukce chodníku okolo budo-
vy č. p. 90 – kolem restaurace „Schodky“. Ko-
laudace této akce proběhla první týden v září. 
V krátkém termínu velkých prázdnin bylo zre-
alizováno rozšíření mateřské školy o třetí tří-
du v rámci budovy ZŠ Tlumačov. Nové pro-
story školky jsou zkolaudovány a kladně byla 
také vyřízena žádost o navýšení kapacity MŠ 
u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru 
školství, mládeže a sportu. Od 1. 9. 2015 bude 
možno navštěvovat mateřskou školu v Tluma-
čově celkem 74 dětí. V září začnou práce na 
rekonstrukci pomníku obětem 1. světové vál-
ky (pomník TGM naproti ZŠ) a na vybudo-
vání dětského hřiště u Trojice. Začátkem říj-
na proběhnou kolaudace na obě akce. V pod-
zimních měsících dojde k rekonstrukci chod-
níků kolem komunikace I/55. Rozsah prací 
bude upřesněn v průběhu měsíce října, na zá-
kladě sdělení výsledků II. kola žádostí o do-
taci ze Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry. Prioritní investicí je i nadále stavba proti-
povodňové ochranné hráze „Morava, Tluma-
čov – ochranná hráz“. Obec Tlumačov i na-
dále úzce spolupracuje s investorem akce Po-
vodím Moravy, s.p.. Na svém zasedání zastu-
pitelstvo dne 17. 6. 2015 přijalo usnesení, kde 
schválilo realizaci a zájem uskutečnit tuto ve-
řejně prospěšnou stavbu. 

Závěrem mi dovolte, abych popřál našim 
školákům úspěšný vstup do nového školního 
roku 2015/2016 a Vám občanům ať se daří 
plnit svoje plány a cíle v posledním čtvrtle-
tí tohoto roku.

Petr Horka, starosta Obce Tlumačov
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Z radnice Ze života obce

Nová třída MŠ.                                                                                             Foto: MŠ Tlumačov. 

Nová třída MŠ.             Foto: MŠ Tlumačov. 

Nová třída MŠ.                                                                                             Foto: MŠ Tlumačov. 

Nová třída Mateřské školy v Tlumačově je 
hotová. Od posledních červnových dnů až té-
měř do konce srpna jsem den po dni sledo-
vala, jak se teď už bývalá třída školní druži-
ny ZŠ Tlumačov mění v moderní prostory ur-
čené pro nové, nejmladší školáčky Mateřské 
školy Tlumačov. Chvílemi jsem měla obavy, 
jestli se to všechno zvládne stihnout včas. Vše 
se nakonec ke spokojenosti nás všech poda-
řilo a poslední srpnový týden probíhal už ve 
znamení dokončovacích prací – montáže ná-
bytku, voskování linolea, vybavení třídy hrač-
kami, dekoracemi a vším potřebným pro to, 
abychom pro naše děti vytvořili příjemné, 
pohodové prostředí, ve kterém se budou cítit 
dobře. V pátek 28. srpna v pokročilých večer-
ních hodinách jsme s kolegyní Inkou koneč-
ně odložili útěrky, háčky, hřebíčky a kladív-
ka a se zálibou si prohlédli naši zbrusu novou 
třídu, která splňuje veškerá kritéria pro ozna-
čení moderní třída MŠ. Svědčí o tom i reak-
ce rodičů nových dětí, které budou od 1.září 
2015 tuto třídu navštěvovat. Sešli jsme se to-
tiž společně v mateřské škole na informativ-
ní schůzce, která byla zakončena právě pro-
hlídkou nových prostor MŠ. Rodiče nešetři-
li slovy chvály a v očích některých maminek 
se dokonce objevily i slzičky dojetí. Doufá-
me, že i nové děti, které do třídy zanedlou-
ho vkročí, budou spokojené a budou se tady 
cítit jako doma. K tomu snad přispějí i nové 
paní učitelky, které byly vybrány z řádného 
červnového konkurzního řízení.

V nových prostorách určených pro potřeby 
mateřské školy se nachází šatna pro děti, ze 
které se přímo vchází do třídy zařízené no-
vým moderním nábytkem a hračkami. Ten-
to prostor je rozdělen na menší hrací cent-
ra. Svůj koutek s kadeřnictvím, kuchyňkou, 
sedací soupravou, kočárky a hračkami tady 
najdou děvčata, kluci si určitě vyhrají na do-
pravním koberci a ze široké nabídky malých 
i velkých autíček či vláčkodráhy si jistě vybe-
rou tu svou oblíbenou hračku. Mezi moder-
ními stolečky s kovovými nožkami a plasto-
vými barevnými židličkami děti najdou na-
bídku různých didaktických hraček, které po-
slouží nejen ke hře, ale také k výchovně vzdě-
lávací práci a k hravému učení. V rohu třídy 
je připraven koutek výtvarný, kde najdeme 
veškeré potřebné vybavení pro tvořivé prá-
ce dětí ať už s barvami, pastelkami, voskov-
kami, plastelínou, nůžkami a jinými pomůc-
kami, které jsou pro děti připraveny. Ze tří-
dy se dál vchází do umývárny, kde mají děti 
k dispozici kromě klasického hygienického 
zařízení také sprchový kout. 

K pobytu venku budou děti z nové třídy vy-
užívat především naši prostornou školní za-
hradu s vybavením, kde je pro všechny do-
statek místa. Na stravu budou děti docházet 
do nedaleké školní jídelny, kde je pro ně při-
chystán samostatný koutek se stejnými ba-
revnými stoly a židličkami.

Pro Vás všechny, kteří se už k zápisu do 

Představujeme Vám novou třídu mateřské školy
naší mateřské školy nechystáte a nemáte 
možnost nahlédnout do těchto nových pro-
stor je připravena fotogalérie s fotkami, abys-
te se také vy mohli podívat, jak to v naší nové 

třídě vypadá. Posuďte sami, jak se nám ten-
to počin, který vznikl v plodné spolupráci 
s Obcí Tlumačov, povedl. 

 Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Rekonstrukce OÚ.        Foto: OÚ Tlumačov. 

Na základě poskytnuté dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí a Státního 
fondu životního prostředí ČR, která byla po-
tvrzena rozhodnutím o přidělení dotace vy-
daným již koncem roku 2014, a v souladu se 
schváleným rozpočtem obce Tlumačov pro 
rok 2015, proběhla dle smlouvy o dílo v termí-
nu od 5. 1. 2015 do 15. 5. 2015 realizace stav-
by „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“. 

Dodavatelem stavby byla společnost EN-
VIA systém, s.r.o. Kroměříž. 

Hlavní část stavebních prací spočívala ve 
výměně oken, dveří, zateplení sklepa a budo-
vy obecního úřadu tak, aby objekt splňoval 
současné stavební a tepelně technické normy 
navazující na podmínky programu vyhlášené-
ho SFŽP v rámci hospodaření s energiemi.

Celkové náklady na realizaci této akce byly 
2.204.071,- Kč. 

Podíl EU a SFŽP na uznatelných nákla-
dech byl 90% a činil částku ve výši 1.145.120,-
Kč. 

Podíl obce Tlumačov se skládal z 10% uzna-
telných nákladů, vypočtené 5ti leté úspory 
provozních nákladů na energie a neuznatel-

Úspora energie budovy 
Obecního úřadu Tlumačov

ných nákladů a celkem činil 1.058.951,- Kč. 
V souvislosti s přidělenou dotací SFŽP na 

provedení stavebních úprav objektu obecního 
úřadu byly do rozpočtu na rok 2015 zařazeny 
i finanční prostředky na podstatné akce, které 
navázaly a doplnily na tyto stavební úpravy. 
Jednalo se zejména o:

1. úpravu zdroje tepla a ústředního topení 
za 681.699,- Kč

2. rekonstrukci jímací soustavy - hromo-
svodu za 36.003,- Kč

3. úprava hlavního vstupu do objektu OÚ 
za 40.690,- Kč

4. vybudování bezbariérového vstupu do 
objektu OÚ ve dvorní části za 112.260,- Kč

Po realizaci všech výše uvedených staveb-
ních úprav lze předpokládat, že v následují-
cím období bude dosaženo zejména úspor 
energií (plyn, elektřina) a dále pak, že se vy-
řešil dlouholetý problém v přístupu imobil-
ním osobám a matkám s kočárky a tím se 
zvýší komfort přístupu pro širokou veřejnost 
do objektu obecního úřadu.

Michal Veselský, vedoucí oddělení výstavby 
a majetku OÚ Tlumačov

V návaznosti na dokončenou akci „Úspo-
ra energie budovy OÚ Tlumačov“ upozor-
ňujeme občany, že z důvodu zkvalitnění slu-
žeb obecního úřadu, byly v rámci realizace 
výše uvedené akce provedeny stavební úpra-
vy spočívající ve vybudování bezbariérového 
vstupu do objektu obecního úřadu.

Tato stavební úprava vyřešila dlouholetý 
problém v přístupu imobilním osobám a mat-
kám s kočárky na obecní úřad. Bezbariérový 

Bezbariérový vstup 
do budovy Obecního úřadu

vstup se nachází ve dvorní části objektu obec-
ního úřadu a je přístupný přes „náměstíčko“ 
z ulice Nádražní a Masarykovy. 

Pro vstup do budovy je nutné použít insta-
lovaný zvonek, kterým bude přivolán jeden 
z přítomných pracovníků obecního úřadu. 
S tímto pracovníkem může občan svou zále-
žitost dále projednat.

Michal Veselský, vedoucí oddělení výstavby 
a majetku OÚ Tlumačov

Naši jubilanti červenec – září 2015
Olga Petříčková, Marie Gahurová, Václav 
Crla, Emilie Stratilová, Drahomíra Hašo-
vá, Libuše Buršíková, Miroslav Škrabal, Iva-
na Chludová, Jitka Fialová, Ján Melichá-
rek, Věra Polášková, Oldřich Rudolf, Mila-
da Fialková, Jarmila Musilová, Miloslav Fial-
ka, Marie Pivodová, František Uličný a Vác-
lav Kluďák.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti
Julie Sirná, Ester Zlámalová, Tomáš Berger, 
Leontýna Lacigová a Radim Vančo.

Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem pře-
jeme hodně zdraví a štěstí.

Úmrtí
Elvíra Hrdinová, Marie Gahurová, Jindřich 
Filák, Vladimír Galatík a Bohumil Krajča.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Ladislava Vránová, matrikářka

V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňo-
vány významné životní události občanů Tlu-
mačova. Pokud nechcete tyto informace, kte-
ré se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na 
matriku osobně nebo telefonicky na tel. číslo 
577 444 219

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Rada obce: 30. září, 21. října, 25. listo-
padu (standardní začátky v 16.30 hod.) 
v kanceláři starosty obce v objektu OÚ, 
Nádražní 440.

Zastupitelstvo obce: 4. listopadu, 16. pro-
since (standardní začátky v 17.00 hod.) 
v objektu KIS, nám. Komenského 170.

Termíny řádných zasedání 
orgánů obce Tlumačov 
v II. pololetí 2015

V říjnu vyjde mimořádné číslo 
Tlumačovských novinek

Rada obce Tlumačov schvá-
lila vydání mimořádného čísla 
Tlumačovských novinek aktuál-
ně věnovanému podání informa-
cí občanům obce o problemati-
ce historie a současnosti proti-
povodňové ochrany obce a všech 
aktivit, projektů, snah a událos-
tí s touto problematikou souvi-
sejících v horizontu let 1997 až 
2015. Toto číslo bude koncem 
října 2015 distribuováno obča-
nům do schránek bezplatně.

V souladu s vyčleněním finančních pro-
středků v rozpočtu obce na rok 2015, bylo 
koncem června započato se stavebními úpra-
vami dnes již bývalých prostor školní druži-
ny v základní škole v Tlumačově. Akce nes-
la název „Stavební úpravy pro změnu užívá-
ní ze školní družiny na MŠ - ZŠ Tlumačov“.

Hlavním cílem této akce bylo rozšíření ka-
pacity MŠ Tlumačov. Po dokončení staveb-
ních prací vznikla třetí třída mateřské školy 
pro 18 dětí. Od 1. 9. 2015 může navštěvovat 
mateřskou školu v Tlumačově celkem 74 dětí. 

V rámci stavebních úprav bylo vybudo-
váno nové sociální zařízení a šatna pro MŠ 
a šatna pro 1. třídu ZŠ. Tyto nové místnosti 
vznikly v místě původních 3 šaten základní 
školy. Ve všech místnostech nové třídy MŠ 
byly sníženy podhledy vybavené novými sví-
tidly v parametrech splňující hygienické nor-
my pro osvětlení jednotlivých prostor. 

Dodavatelem stavby byla na základě vý-
běrového řízení odsouhlaseného radou obce 
společnost JOPEK Servis, s.r.o. Tečovice.

Stavební úpravy ZŠ Tlumačov 
– nová třída mateřské školy

Plánované stavební úpravy byly úspěšně 
ukončeny vydáním kolaudačního souhlasu 
dne 26. 8. 2015. 

Celkové náklady na realizaci stavebních 
úprav včetně zpracování projektové doku-
mentace činily 795.292,- Kč. 

Vnitřní vybavení nové třídy mateřské školy 
– kompletní nábytek, hračky, koberec a ostat-
ním potřebný materiál a pomůcky, bylo poří-
zeno v celkové hodnotě 330.000,- Kč. 

Michal Veselský, 
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Bezbarierový vstup do OÚ.    Foto: OÚ Tlumačov. 
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Z radnice Z radnice

Dvě otázky pro zastupitele
Vážení občané Tlumačova, na podzim minulého roku jste si zvolili nové Zastupitelstvo obce. 

V minulých a v tomto vydání Tlumačovských novinek naleznete odpovědi zástupců obce na 2 stej-
né otázky redakční rady. To, jak odpovídali, Vám jistě hodně napoví o jejich plánech a vizích na 
jejich čtyřleté funkční období. 

Otázky:
1. S jakými plány - záměry, jak zlepšit život v Tlumačově, jdete do současného volebního období?
2. Myslíte si, že se občané Tlumačova dostatečně zajímají o veřejné dění v obci? Pokud ne, máte 
„recept“, jak u nich zvýšit zájem o věci veřejné?

Ing. Antonín Jonášek
Vážení spoluobčané, dříve než odpovím 

na položené otázky, rád bych poděkoval 
všem, kteří volili kandidátku KDU - ČSL, 
ale samozřejmě i těm, kteří mi dali svůj pre-
ferenční hlas. 

1. Mé plány jsou neměnné a svým způso-
bem jsou obsaženy v Programu rozvoje obce 
Tlumačov. Zmíním alespoň tři, které pova-
žuji za nejdůležitější:

a) součinnost a následná realizace protipo-
vodňové ochrany obce Tlumačov, b) realiza-
ce kulturního a společenského sálu, c) opra-
va chodníků a komunikací v obci. Za samo-
zřejmost považuji uskutečňování všech plá-
novaných akcí s maximálním využitím dotač-
ních titulů ať již národních nebo evropských 
během rozpočtového období 2014 - 2020, ale 
také vyrovnaný rozpočet, kdy se obec chová 
efektivně a ekonomicky. Dlouhodobě zastá-
vám názor, že při realizaci každého díla je 
nutné brát v úvahu nejen investiční, ale i pro-
vozní náklady, které každá stavba potřebuje 
na svou údržbu každým rokem. 

2. Srovnám-li volby v roce 1994 a ty loň-
ské, tak před dvaceti lety bylo na třech kan-
didátních listinách 20 kandidátů do 9- ti člen-
ného zastupitelstva a volební účast byla 63 %. 
V roce 2014 bylo na 7 kandidátních listinách 
101 kandidátů do 15-ti členného zastupitel-
stva a volební účast 45 %. Pro mne z toho vy-
plývá závěr, že více lidí chce být v zastupi-
telstvu, ale méně lidí je připraveno nést zod-
povědnost za své rozhodnutí a jít k volbám. 
Je docela smutné, že více než polovině voli-
čů nezáleží na výsledku voleb do obecního 
zastupitelstva, tedy rozhodovacího orgánu, 

který je jim nejblíže a mohou se na jeho čin-
nosti podílet i mimo volby. Je to škoda, ale 
lék na to není. Člověk buď zodpovědnost za 
věci veřejné cítí a jde k volbám nebo ji ne-
cítí, případně je znechucen volební kampa-
ní a na volby rezignuje. Poslední komunální 
volby v Tlumačově se díky negativní kampa-
ni ČSSD přiblížily „velkým městům“, neboť 
autoři volebního letáku upřednostnili očer-
ňování ostatních kandidátů. Domnívám se, 
že se občané zajímají o věci veřejné, pokud 
se jich nějakým způsobem dotýkají, příp. při 
historických událostech jako v srpnu 1968, či 
v listopadu 1989. Jak ovšem plyne čas, zájem 
klesá. V normalizačních letech promlouval 
k lidem díky svým písním Karel Kryl. Dovo-
lím si uvést citaci z informačního letáku vý-
stavy v Kroměříži, která je mu věnována: „Na 
podlaze z hrubě opracovaných prken najde-
te pět básní – Víra, Pravda, Pokora, Krása 
a Štěstí. Teprve když po nich přejdete, uvě-
domíte si, že jsou to nejvyšší hodnoty, které 
sice všichni uznáváme, ale přesto se k nim 
chováme barbarsky. Šlapeme si po štěstí, po 
víře, zadupáváme pokoru do země…“ 

Je na každém z nás, jaké hodnoty ctíme 
a co pro nás znamená zastupitelská demo-
kracie. Každý jsme svým dílem zodpovědní 
za svou rodinu, obec, kraj i stát a je jen na 
nás co jsme schopni pro to udělat.

Alena Hozová
1. Jelikož mi byla od občanů Tlumačova 

svěřena důvěra, nechtěla bych je zklamat. 
Budu tak, jak doposud pomáhat občanům, 
v rámci svého poslání, tj. jako zdravotní sest-
ra na obvodě, řešit jejich trápení, problémy, 

se kterými se na mě obrací. A také, jako ob-
čanka sociální komise, vypomáhat při situ-
acích, které se týkají sociální stránky obča-
nů, jak na DPS (dům s pečovatelskou služ-
bou) tak ostatních.

2. Z mého pohledu vidím a pozoruji, že zá-
jem občanů vzrůstá, zajímají se a mají připo-
mínky k tomu, se se v obci děje. Je to vidět 
i na společenských akcích, které se pro oby-
vatele konají. Není možné vyřešit každý po-
žadavek, a ke všemu ještě hned. Když jsem 
v prvním mém volebním období nahlédla 
do chodu obce, zjistila jsem, že vše naráží 
na zákony, paragrafy a vyhlášky. Ale zástup-
ci obce hledají východiska. A že budou mezi 
námi věčně nespokojení pak nelze než kon-
statovat, že „není člověk ten, co by se zalíbil 
všem“. A proto přeji všem hodně spokojenos-
ti, radosti ze života a hlavně zdraví.

MUDr. František Kel
1. Toto volební období je mým pátým ne-

přetržitým a připočtu-li i prvé období 1991-
1994, tak šestým volebním obdobím v zastu-
pitelstvu obce. Vstupuji do něj se záměrem 
podporovat volební program sdružení, za 
které jsem byl zvolen tzn. pokračovat v dlou-
hodobém koncepčním rozvoji obce v oblas-
tech investičních, životního prostředí, pod-
poře dětí a mládeže rozvíjením především 
sportovních aktivit, podporou různých zá-
jmových činností a spolků v obci. Za zcela 
zásadní považuji realizaci protipovodňové 
ochranné hráze a dodržování vyrovnaného 
obecního rozpočtu.

2. Obtížná otázka, jsou občané, kteří se 
o veřejné dění nezajímají, je malá skupi-
na věčných kritiků všeho a všech, přesto si 
myslím, že po přechodném ochabnutí zájmu 
o volby v r. 1994 - 3 volební subjekty, proti 
r. 1991 - 7 subjektů, snížení počtu zastupite-
lů z 15 na 9, zrušení rady obce dochází od 
r. 1998 k postupnému oživení zájmu o dění 
v obci, takže již v r. 2002 je zastupitelstvo 
opět 15- ti členném, je obnovena rada obce. 
A o přízeň voličů v tomto volebním obdo-
bí se opět uchází 7 subjektů s více než 100 
kandidáty. Řada občanů pracuje ve výborech 
a komisích, které jsou zřízeny při OZ a tím-
to způsobem jsou také „vtaženi“ do aktivní-
ho ovlivňování dění v obci.

Karel Skopal
1. „Záhlinice utopíme“ to byl výrok jednoho 

tlumačovského zastupitele a radního, když po-
pisoval funkci připravované tlumačovské pro-
tipovodňové ochrany za 120 milionů. Když 
jsem k tomu přidal svoji vlastní zkušenost, 
jak se v roce 2010 starosta Ševela a místosta-
rosta Jonášek vypořádávali s likvidací povod-
ňového rozlivu na severozápadě tlumačovské-
ho katastru, kdy přečerpání vody tenkrát stá-
lo přes 2 miliony a vykopání odvodňovacího 
příkopu pro odvod vody by podle mého ná-
zoru nestálo víc jak 100 tisíc, a kdy kritika to-
hoto postupu na veřejném jednání zastupitel-
stva neznamenala nic jiného než zjevné pohr-
dání s jiným názorem než jejich vlastním, tak-
že nepřipustili ani diskuzi s nezávislým odbor-

níkem na téma protipovodňových opatření.
A to byl pro mne jasný signál, že amaté-

rismus zastupitelstva ve volebním období 
2010 - 2014 ve věci protipovodňových věcí je 
bezbřehý. Zároveň to byl pro mne signál, že 
jako zastupitel mohu být pro obec prospěš-
nější než jako řadový občan a to byl důvod 
mé kandidatury.

Nejméně tři generace mých předků se na-
rodily a žily v Tlumačově (dokládají to i jmé-
na padlých na Masarykově pomníku naproti 
školy). Takže i z tohoto důvodu mi nemohlo 
být lhostejné, jak „čelní“ zastupitelé v minu-
lém volebním období schvalovali záměr tlu-
mačovské protipovodňové ochrany, kdy ten-
to jimi schválený záměr, pokud by se realizo-
val, by způsoboval milionové škody na pozem-
cích tlumačovského katastru mezi cestou do 
Kvasic a Záhlinickými rybníky, a to jenom 
proto, aby se čas od času nezaplavilo pár za-
hrádek a fotbalové hřiště ve Sportovní ulici. 
Zejména když existuje řešení, které po dobu 
300 roků (to může být životnost protipovod-
ňové hráze) ochrání spolehlivě obytnou zá-
stavbu i fotbalové hřiště a škody na obdělá-
vaných pozemcích vně hráze vzniknou pou-
ze při typu povodně, jaká byla v roce 1997.

Je nepochybné, že na tuto kritiku odpoví 
někteří zastupitelé tak, že se jedná o moji ne-
ukojenou ctižádost, že budou podniknuty dal-
ší právní kroky apod. To je běžný folklor. Do-
poručuji však čtenářům těchto informací, aby 
si bedlivě všímali zejména technické a práv-
ní problematiky v současnosti projednávané-
ho protipovodňového opatření, schváleného 
„čelními“ zastupiteli obce Tlumačov v mi-
nulém volebním období a zároveň si „klik-

li“ na elektronickou úřední desku obce Kva-
sice nebo města Otrokovice, kde je zveřejně-
no moje odvolání proti rozhodnutí Stavební-
ho úřadu Otrokovice ve věci umístění stavby 
protipovodňové hráze.

2. Součástí každé komunální předvoleb-
ní kampaně je složení kandidátky. Jako člen 
ČSSD jsem možnost kandidatury v obec-
ních volbách na kandidátce ČSSD nabízel 
tlumačovským spoluobčanům. Tato předvo-
lební setkání se však nikdy neobešla bez dis-
kuze na téma problémů v obci. Zde předklá-
dám dva názory spoluobčanů středního věku, 
které mi zvlášť utkvěly v paměti: „Úzká polní 
cesta na Kálavách? Co mi je po tom, že tam 
neprojede kombajn. Já tam na kole projedu 
a jako cyklostezka je to dobré.“ Nebo druhý 
případ: „No a co, že se po 15 letech vyměňu-
je krytina na škole? Vždyť to přece nemůže 
nikoho trápit. Nikdo z občanů na to nedal ze 
svého ani korunu, je to přece z obecních pe-
něz.“ Tito dva voliči jistě nevolili ČSSD. Zá-
roveň ovšem říkám, že na svůj názor mají prá-
vo. Nejsem si však už tak jistý, jestli na tako-
vý názor mají právo i tlumačovští zastupitelé. 
Celá naše společnost v době počítačů zpoho-
dlněla. Na jednání zastupitelstva přijdou dva, 
tři lidé. Určitě by pomohlo tlumačovským ob-
čanům, kdyby se veřejné jednání zastupitel-
stva přenášelo elektronicky na internetu, což 
již mnohé obce mají zařízeno. Jedině tak se 
občané dozví, jak je jejich zástupci zastupují. 
Na příštím jednání zastupitelstva předložím 
návrh na elektronický vizuální přenos, který 
by se mohl realizovat v průběhu příštího roku 
a ze zápisu zastupitelstva se následně může-
te dočíst, jak jsem byl úspěšný.

Vážení a milí tlumačovští spoluobčané, 
při posledních komunálních volbách jsem 

byl zvolen do zastupitelstva a přijal funk-
ci předsedy Komise zemědělské a životní-
ho prostředí Rady obce Tlumačov. Naše ko-
mise pracuje ve složení Ing. Rostislav Talaš, 
Mgr. Jiřina Vrtalová, Jiří Talaš, Miroslav Sko-
pal-Procházka, Marek Doležel a představuje 
poradní hlas pro radu obce. Za sebe musím 
říci, že jsem se do práce pustil s velkou chutí. 

Prošel jsem celou obec i její okolí, dů-
kladně jsem se seznámil se stavem zeleně, 
cest a potoků a přemýšlel jsem, co můžeme 
změnit k lepšímu. Se svými postřehy a návr-
hy seznamuji nejen své spolupracovníky, ale 
i představitele obce – pana starostu Petra 
Horku, pana místostarostu Mgr. Rajmunda 
Huráně, dříve také pana tajemníka Ing. Jaro-
míra Jánského i další. Rád bych se postaral 
o zvýšení kvality životního prostřední v naší 
obci. A k ní přispívá i okrasná zeleň, opečo-
vávané zahrádky, posečená tráva a pořádek 
podél cest i v přilehlých lesích. 

Mrzí mě, mé spolupracovníky a věřím, že 
i mnohé z vás, že se setkáváme s tím, že do-
chází ke krádežím vysazených okrasných 
květin, plodin z polí a zahrádek nebo i de-
korativních předmětů ze hřbitova. Někteří 

Zpráva Komise zemědělské a životního prostředí

lidé si udělali skládky z remízků, kam převá-
žejí zkažené ovoce a zeleninu, větve ze stro-
mů a keřů a další odpad ze zahrádek. Ten-
to nepořádek patří do sběrného dvora, kte-
rý je otevřený každé úterý a čtvrtek od 9 do 
12 hod. a od 14 do 18 hod., v sobotu od 9 
do 12 hod. Najdete ho v technickém areálu 
obce (bývalá cementárna). Chtěl bych tím-
to požádat všechny obyvatele naší obce, aby 
toto zařízení využívali co nejvíce. 

Další záležitost, o kterou bych se s Vámi 
chtěl podělit, je veskrze pozitivní. V minu-

lých letech se podařilo vyřešit výkup 
pozemků, které souvisí se stavbou „Mo-
rava, Tlumačov – ochranná hráz“, je-
jímž investorem je Povodí Moravy, s.p. 
Ochranná hráz je velmi důležitá a veřej-
ně prospěšná stavba, která řeší ochranu 
obytné části obce Tlumačov před povod-
němi. S ohledem na dotační podmínky 
Ministerstva zemědělství ČR musí její 
realizace proběhnout do konce roku 
2018. Nicméně v současné době již bylo 
zahájeno Městským úřadem v Otrokovi-
cích – stavebním úřadem odvolací říze-
ní k vydanému územnímu rozhodnutí. 
I přes tuto skutečnost věřím, že všichni, 
kteří pamatují velkou povodeň z roku 
1997 a i ty menší v roce 2006 a 2010, 

cítí nutnost realizace této stavby. A jsem také 
přesvědčen, že projekt získá širokou podpo-
ru obyvatel naší obce. 

Členové komise i já se snažíme vytvořit 
podmínky ke zlepšení života v naší obci. 
Chtěli bychom, aby se v Tlumačově lidem 
dobře žilo a byli hrdí na svoji hezkou obec. 
Věříme, že se nám to podaří a že naše úsi-
lí bude vidět.                  Ing. Rostilav Talaš, 

předseda Komise zemědělské 
a životního prostředí

Černá skládka.                            Foto: Ing. R. Talaš. 
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 17. 6. 2015 
projednalo:

Rada obce Tlumačov na svém   
3. mimořádném jednání dne 
3. 6. 2015 projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 24. 6. 2015              
projednala:

 schválila Moped Teamu Tlumačov bezú-
platné zapůjčení hmotného majetku ve sprá-
vě KIS (aparatura, koše) a bezplatné zapůj-
čení části pozemku parcela č. 1607/1 – as-
faltová plocha u fotbalového hřiště na spole-
čenskou akci „Ukončením sezony mopedů“ 
dne 4. 10. 2015
 schválila příspěvkové org. MŠ Tluma-

čov převedení finančních prostředků z re-
zervního fondu ve výši 40.000,- Kč do fon-
du investičního za účelem dofinancování vy-
bavení nové třídy MŠ
 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o náj-

mu nebytových prostor s paní MUDr. P. Gel-
narovou
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 9 -1044A15 se spol. Porr a.s., odštěpný zá-
vod - Morava, Skály, Tlumačov
 schválila Dohodu o právu stavebníka 

provést stavbu zpevněné plochy v rámci akce 
„Zpevněná plocha pro parkování, Tlumačov“ 
se spol. Navláčil stavební firma s.r.o., Zlín

 vzala na vědomí podané cenové na-
bídky uchazečů o veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Rekonstrukce chodníku okolo 
objektu č. p. 90, ul. Masarykova“ s tím, že 
spol. DRAPLSTAV GROUP s.r.o. Zborovi-
ce a Kontunix CZ s.r.o. byly vyzvány k do-
plnění dokladů
 vzala na vědomí podanou nabídku ucha-

zeče o veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Stavební úpravy ZŠ Tlumačov“, schválila 
pořadí cenových nabídek, schválila jako vy-
braného zhotovitele stavebních prací spol. 
Jopek Servis s.r.o., Tečovice, z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podá-
ní nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
651.464,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem Smlouvy o dílo
 schválila panu L. Macovi, Tlumačov, 

zapůjčení části travnaté plochy p. č. 1447/1 
pro umístění lavic a stolů pro svatebčany 
dne 6. 6. 2015

Rada obce Tlumačov na svém   
4. mimořádném jednání dne 
10. 6. 2015 projednala:

 vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky uchazečů o veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Rekonstrukce chodníku okolo objek-
tu č. p. 90, ul. Masarykova, schválila pořa-
dí cenových nabídek jednotlivých uchaze-
čů a schválila jako vybraného zhotovitele 
stavebních prací společnost DRAPLSTAV 
GROUP, s.r.o. Zborovice a to z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podá-
ní nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
441.506,- Kč vč. DPH a pověřila starostu 
podpisem Smlouvy o dílo

 schválilo realizaci stavby „370341 Mo-
rava, Tlumačov - ochranná hráz“ v souladu 
se schváleným ÚP Tlumačov a současně de-
klarovalo zájem na uskutečnění této veřej-
ně prospěšné stavby, zároveň uložilo staros-
tovi vyvinout maximální úsilí a součinnost 
se s. p. Povodí Moravy při administrativní 
přípravě projektové dokumentace a všech 
náležitostí pro realizaci této stavby a před-

ložení návrhu na kofinancování této akce
 schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2015 

rozpočtu obce pro rok 2015 - zvýšení pří-
jmů i výdajů o 139.000,- Kč s tím, že celko-
vé příjmy obce pro rok 2015 činí po změně 
č. 2/2015 41,005.700 Kč a výdaje po změně 
č. 2/2015 činí 41,005.700 Kč
 schválilo smlouvu o poskytnutí finanč-

ního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 
50.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Řím-
skokatolickou farností se sídlem v Tlumačo-
vě, Masarykova 62 na financování projektu 
- Vnitřní vytápění kostela sv. Martina v Tlu-
mačově a pověřilo starostu podpisem navr-
žené smlouvy
 schválilo smlouvu o poskytnutí finanč-

ního příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov 
ve výši 300.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov 
a S. K. Tlumačov, Sportovní 696, Tluma-
čov, na financování projektu – Systém zá-
vlahové soustavy hrací plochy fotbalového 
hřiště na ulici Sportovní a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy
 schválilo závěrečný účet obce sestavený 

k 31. 12. 2014 včetně zprávy nezávislého au-
ditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2014 a to bez výhrad
 schválilo předloženou účetní uzávěrku 

sestavenou k 31. 12. 2014
 schválilo smlouvu o uzavření smlouvy 

budoucí o zřízení věcného břemene na zříze-
ní a provozování zařízení distribuční sousta-
vy – Tlumačov, Chudárek, kabel NN s umís-
těním na pozemku KN p. č. 1408/2 se spo-
lečností E.ON Distribuce a pověřilo staros-
tu podpisem smlouvy
 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-

mene na zřízení a provozování plynárenské-
ho zařízení stavby „NTL plynovodní přípojka 
pro RD č. p. 793, ulice 6. května, Tlumačov“ 
spočívající v uložení NTL plynovodní přípoj-
ky na pozemku KN p. č. 2529 v k. ú. Tluma-
čov se spol. RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad La-
bem a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě na za-
řízení a provozování přípojky splaškové ka-
nalizace realizované v rámci stavby „Byto-
vý dům Jiráskova 290, Tlumačov - přípoj-
ka splaškové kanalizace“ uložené na pozem-
cích KN p. č. 2485,2445 a 778/2 se Spole-
čenstvím vlastníků pro dům č. p. 290 na uli-
ci Jiráskova, Tlumačov a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy
 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-

mene na zařízení a provozování plynárenské-
ho zařízení stavby „Přeložka STL plynovo-
du“ realizovanou v rámci stavby „Rychlost-
ní silnice R, stavba 5503 Skalka – Hulín“ 
spočívající v uložení STL plynovodu na po-
zemku KN p. č. 2990 v k. ú. Tlumačov se 
spol. RWE GasNet a pověřilo starostu pod-
pisem smlouvy
 schválilo termíny řádných zasedání or-

gánů obce na 2. pololetí 2015

 schválila ukončení nájemní smlouvy do-
hodou ke dni 30. 6. 2015 s paní R. Kélovou 
na byt č. 3, ulice J. Žižky č. p. 630
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

s paní T. Kytlicovou a panem F. Samohýlem 
na byt č. 3., ulice Jana Žižky č. p. 630 v Tlu-
mačově na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31. 
12. 2015 s možností prodloužení nájemní 
smlouvy dodatkem, s tím, že pronajímatel 
nebude požadovat uhrazení tříměsíční kauce 
 schválila nabídku spol. E.ON Energie, 

a.s. na odběr silové elektrické energie na ob-
dobí 2016 - 2017 energie pro Obec Tluma-
čov i ZŠ Tlumačov za ceny uvedené v této 
nabídce 
 vzala na vědomí změnu výše příplat-

ku za vedení platového tarifu ředitelky MŠ 
k 1. 9. 2015
 schválila finanční podporu 2.000,- Kč 

včetně Veřejnoprávní smlouvy pro Dům so-
ciálních služeb Návojná za účelem financo-
vání provozních výdajů vzniklých poskytová-
ním sociálních služeb
 neschválila zřízení krátkodobých pro-

nájmů lůžek v bezbariérových bytech v DPS
 schválila výpůjčku části pozemku KN 

p. č. 392/3 – zahrada o výměře 30m2 – 
ČMSCH Poštovních holubů za stanove-
ných podmínek
 schválila S.K. Tlumačov krátkodobý pro-

nájem asfaltové plochy dne 27. 6. 2015 za úče-
lem konání zábavy za stanovených podmínek
 schválila záměr pronájmu části pozem-

ku p. č. 2544 - ostatní plocha za stanove-
ných podmínek
 schválila Dodatek č.1 k SOD č. 9 - 

0514A15 (zhotovitel Porr a.s.) na realizaci 
akce „Sjezd k technickému areálu OÚ Tlu-
mačov“, který specifikuje vícepráce v rozsa-
hu 41.642,- Kč, s tím, že se změnila celková 
hodnota díla na částku 889.516,- Kč a pově-
řila starostu podpisem Dodatku č. 1 k SOD 
ze dne 25. 5. 2015
 schválila Soubor vnitřních org. směr-

nic pro Obecní úřad Tlumačov s účinností 
od 1. 7. 2015
 schválila návrh předsedy komise školské, 

mládeže a sportu jmenovat jako členku ko-
mise ve volebním období 2014 - 2018, ke dni 
1. 7. 2015 slečnu B. Janoštíkovou

Rada obce Tlumačov na svém   
5. mimořádném jednání dne 
29. 7. 2015 projednala:

 schválila pronájem části pozemku KN 
p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 400 m2 
paní V. Řezaninové za podmínek stanovených 
v záměru
 schválila neúčtování srážkových vod jed-

notlivým nájemníkům nebytových prostor pro-
najímaných obcí Tlumačov
 schválila ukončení nájemní smlouvy do-

hodou ke dni 31. 1. 2016 s panem J. Vejměl-
kem na užívání části pozemků p. č. 2608/2 a p. 
č. 2608/4 k odstavení a parkování autobusu
 schválila Zemskému hřebčinci Tlumačov 

bezplatné zapůjčení hmotného majetku ve 
správě KIS (lavičky, stoly, koše) a jeho bez-
platnou dopravu na společenskou akci „Osla-
va 90. let založení Zemského hřebčince Tlu-
mačov“ ve dnech 8. - 9. 8. 2015
 schválila bezplatné zapůjčení hmotného 

majetku ve správě KIS (lavičky, stoly, koše, 
stan) paní V. Řezaninové a jeho bezplatnou 
dopravu, dále bezplatný pronájem asfaltové 
plochy u fotbalového hřiště a sousedící trav-
naté plochy p. č. 1605/1 na společenskou akci 
„Sportovní akci v Agility o Tlumačovský po-
hár“ dne 5. 9. 2015
 schválila poskytnutí finanční částky ve 

výši 2.500,- Kč na úhradu dopravy tlumačovské 
krojované skupině na akci „Dožínky Zlínského 
kraje“ v Kroměříži dne 22. 8. 2015
 schválila návrh škodní komise na odškod-

nění pracovního úrazu ze dne 18. 3. 2015 za-
městnance obce a schválila vyplatit náhradu 
škody v plné výši, protože nebyly porušeny 
bezpečnostní předpisy ze strany zaměstnance 
ani zaměstnavatele
 schválila návrh škodní komise – úhradu 

vzniklé škody – poškození hydraulického vál-
ce ramene vozidla MAN TGL 12.180 4x2BL 
ze dne 26. 5. 2015 zaměstnancem obce
 schválila vydání mimořádného čísla Tlu-

mačovských novinek aktuálně věnovanému po-
dání informací občanům obce o problematice 
historie a současnosti protipovodňové ochrany 
obce a všech aktivit, projektů, snah a událostí 
s touto problematikou souvisejících v horizon-
tu let 1997 až 2015. Toto číslo bude koncem říj-
na 2015 distribuováno občanům do schránek 
bezplatně, rozsah každého příspěvku byl sta-
noven maximálně na jednu stranu formátu A4
 schválila S.K. Tlumačov bezplatné zapůj-

čení hmotného majetku ve správě KIS (lavič-
ky, stoly, koše, stany) a jeho bezplatnou dopra-
vu, dále bezplatný pronájem obecního parku 
na společenskou akci „Tlumačovské pivní slav-
nosti“ dne 1. 8. 2015 a dále schválila proplace-
ní finanční částky 13.000,- Kč za hudební pro-
dukci dechové hudby Hanačka , která vystou-
pila při této akci dne 1. 8. 2015
 schválila vjezd na panelovou komunika-

ci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 28. 8. až 30. 
8. 2015 pro všechny účastníky akce „Festival 
pro čolka“, kterou pořádá majitel lomu pan 
M. Zelina

Rada obce Tlumačov na svém   
6. mimořádném jednání dne 
4. 8. 2015 projednala:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 26. 8. 2015              
projednala:

 vzala na vědomí cenové nabídky ucha-
zečů o veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dětské hřiště v ulici U Trojice, Tlumačov“ 
a schválila konečné pořadí cenových nabí-
dek, s tím, že vybraným zhotovitelem staveb-
ních prací byla schválena společnost ACER 
WOODWAY s.r.o. Brno, a to z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podá-
ní nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
407.951,- Kč vč. DPH
 vzala na vědomí podanou cenovou na-

bídku uchazeče o veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Tlumačov - rekonstrukce pomní-
ku obětem 1. světové války“, schválila pořa-
dí cenových nabídek a vybrala jako zhoto-
vitele stavebních prací společnost Porr a.s., 
odštěpný závod - Morava, Skály, Tlumačov 
z důvodu splnění podmínek zadávacího říze-
ní a podání nejvýhodnější nabídky v celkové 
ceně 524.184,- Kč vč. DPH
 schválila příspěvkové org. ZŠ Tluma-

čov čerpání investičního fondu v rozsahu 
50.000,- Kč na plánovanou rekonstrukci 
WC chlapci

Rozhodování formou hlasování „PER 
ROPLLAM“ (v elektronické podobě) dne           
17. 8. 2015
 formou hlasování PER ROLLAM schvá-

lila rada obce příkazníka, spol. INEXpro-

 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-
mene na zřízení a provozování přípojky vo-
dovodu pro stavbu „Obalovna asfaltových 
směsí Tlumačov“ spočívající v uložení pří-
pojky na pozemku KN p. č. 2464/6 se spol. 
Skanska Asfalt s. r. o, Olomouc a pověřilo 
starostu podpisem smlouvy

jekt s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkaz-
ce, kterým je obec Tlumačov, k provedení 
a org. zajištění zadávacího řízení podle zá-
kona 137/2006 Sb. na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavbu „Rekonstrukce chodníku 
podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ a pově-
řila starostu obce podpisem smlouvy

„Malí čtenáři“.                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

Stalo se již tradicí, že naše malé prvňáčky 
pasujeme v knihovně na Malé čtenáře.

I letos se sešlo v úterý 23. června 2015 27 
dětí z prvních tříd, aby složily čtenářský slib 
a byly pasovány na „Malého čtenáře“. Každý 
prvňáček musel nejdříve prokázat svou čte-
nářskou dovednost tím, že vyplnit jednodu-
chý test, který mu paní knihovnice přichysta-
la. Všem dětem to šlo skvěle a potvrdily tím 

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře
čtenářské i písemné umění budoucích čte-
nářů. Nesmělo chybět ani oblíbené „vaření“ 
knížky, kde děti házely do velkého hrnce ob-
rázky všeho, co je třeba ke vzniku knihy. Paní 
kuchařka, vše pečlivě zamíchala a kluci od-
nesli hrnec vařit do kuchyňky na plotnu. Vý-
sledkem byla kniha, kterou si každý prvňák 
odnesl na památku domů. Nakonec přečet-
la paní knihovnice dětem čtenářský slib a pa-

sovala je šerpou 
na „Malé čtená-
ře 2015“. Celý 
krásný zážitek 
završila zmrzli-
nová dobrota. 
Malým čtená-
řům lze popřát, 
aby se knihy 
staly jejich ne-
rozlučnými ka-
marády a jejich 
prostřednictvím 
zažívaly radost 
ze čtení.   

Petra 
Šimoníková, 

kulturní 
pracovnice 

KIS Tlumačov
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ZŠ Tlumačov ZŠ Tlumačov

Školní aktivity za uplynulý školní rok.                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Školní aktivity za uplynulý školní rok.                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Je k neuvěření, jak čas běží. Ustupující 
léto je signálem dalších končících prázdnin 
a zároveň časem nastupujícího nového škol-
ního roku. Pro nás je to důvod k ohlédnu-
tí se za rokem starým. Deset měsíců se ko-
lektiv 31 pracovníků místní školy snažil po 
všech stránkách zajistit dobré podmínky pro 
výchovu a vzdělávání 194 zdejších dětí ško-
lou povinných. Bylo to deset měsíců inten-
zivní školní práce, kterou prostupovalo ne-
zanedbatelné množství různorodých aktivit.

Na samém počátku školního roku 2014 
– 2015 byl vstup školy do ročního projektu 
„Zvyšování kvality základního vzdělávání na 
území ORP Otrokovice“ spojující osm nám 

Deset uplynulých školních měsíců
blízkých základních škol, jehož cílem bylo 
pomoci žákům ohroženým školním neúspě-
chem, případně žákům ohroženým předčas-
ným ukončením základního vzdělávání. Ten-
to projekt kromě vesměs pozitivní odezvy 
ze strany rodičů a žáků přinesl škole finanč-
ní prostředky ve výši 1 335 000 Kč. V rám-
ci tohoto projektu ve škole pracovala něko-
lik hodin týdně školní psycholožka, která po-
máhala stmelovat některé problematické tříd-
ní kolektivy, či umožnila těm, kteří o to stáli, 
vypovídat se ze svých trablů.

V tomto roce jsme rovněž pokračova-
li v dvouročním přírodovědně zaměřeném 
projektu SPŠ v Otrokovicích, díky němuž 

se žáci 8. a 9. ročníku např. podívali do Hr-
dličkova muzea v Praze nebo do vodní elek-
trárny Dlouhé Stráně. Určitě přínosné pro 
ně byly i opakované návštěvy otrokovického 
Experimentária.

V průběhu uplynulých deseti měsíců se 
všichni vyučující snažili předat svým žákům 
co nejvíce teoretických znalostí a vědomos-
tí, ale i praktických dovedností a zkušeností 
a pochopitelně očekávali zúročení své snahy. 
To, že se snahy nás pedagogů neminuly účin-
kem, potvrzuje víc jak polovina žáků školy 
s vyznamenáním, víc jak čtvrtina žáků oce-
něná dílčími či významnějšími pochvalami.

Za zmínku určitě stojí účast a zapojení 
mnohých žáků školy do humanitně, příro-
dovědně, či sportovně zaměřených soutěží, 
v nichž někteří dokázali, že i ve vesnické ško-
le mohou být skvělí žáci ochotni věnovat svůj 
volný čas mnohdy dlouhodobé přípravě na 
soutěže a reprezentovat školu. Svědčí o tom 
umístění M. Horkové ze 7. roč. a K. Juráňo-
vé z 8. roč. v okresním kole recitační sou-
těže, s následným postupem Kláry do kola 
krajského, v němž rovněž nezůstala bez po-
všimnutí poroty. Po letech se nám podařilo 
díky R. Zaoralové a Zd. Kadlčíkové z 9. roč. 
vzkřísit účast školy na Olympiádě z českého 
jazyka a vybojovat v okresním kole mezi še-
desáti soutěžícími dvě místa v první desítce. 
Těší nás i úspěšná reprezentace školy v okres-
ním kole Dějepisné olympiády, a to P. Juha-
ňákem, M. Dvořákem a Zd. Kadlčíkovou z 9. 
roč. Poslední zmiňovaná Zd. Kadlčíková se 
probojovala i do krajského kola v Matema-
tické olympiádě. Tyto individuální úspěchy 
doplnily v letošním roce i týmové úspěchy ve 
sportovně zaměřených soutěžích, jako byly 
např. 4. místo ve vybíjené, 3. místo ve fotba-
lovém turnaji Mc Dolads Cup a 2. místo ve 
florbalové lize, vše na úrovni okrskových kol. 

Šeď všedních školních dní jsme se snaži-
li žákům zpříjemňovat množstvím kultur-
ních, sportovních, či jiných prospěšných ak-
tivit. Byly to výjezdy jednotlivých třídních ko-
lektivů za divadlem do MD Zlín, či návště-
vy umělců různého zaměření u nás ve škole. 
Co se týče sportovního vyžití žáků školy v du-
chu našeho školního vzdělávacího programu 
„Škola zdravého životního stylu“, podařilo se 
nám zrealizovat školní přebor v přespolním 
běhu, vánoční desetiboj, florbalové a fotba-
lové turnaje a další. Nově jsme zorganizova-
li pro žáky 7. a 8. roč. čtyři jednodenní lyžař-
ské zájezdy Na Rusavu, Tesák, do Osvětiman 
a na Kohůtku. Podařilo se nám zrealizovat 
2. ročník školního cyklokurzu a se skupinou 
24 žáků 2. stupně projet na kolech oblast Li-
tovelského Pomoraví. 

Každoročně se snažíme rozšířit aktivity 
školy o nějakou novinku. Pro letošek za ně 
můžeme považovat třeba cvičebně zaměře-
né velké přestávky na I. stupni, či scrabblo-
vý turnaj na II. stupni.

Školnímu roku 2014 – 2015 již odzvonilo. 
Byl to rok jak pro žáky, tak pro nás pracovní-
ky školy rok pracovně náročný, ale rok úspěš-
ný. Všem patří poděkování a přání stejně dob-
rého školního roku 2015 – 2016.  

Mgr. Leona Jirušková

V novém školním roce se máme na co těšit
Prázdniny plné sluníčka jsou za námi a už 

se opět scházíme ve škole, abychom se spo-
lečně pustili do práce.

Letošní prázdniny přinesly pro vedení ško-
ly a některé její pracovníky spoustu pracov-
ních povinností a úkolů. Ne, že by tomu tak 
v předchozích letech nebylo, ale rychlost, 
se kterou bylo nutné připravit např. reali-
zaci projektu „Znalost cizího jazyka otvírá 
brány do světa“ byla téměř „astronomická“. 

Nemám v úmyslu popisovat desítky ho-
din práce strávené nad zpracováním projek-
tu, administrací žádosti a přípravnými prace-
mi, protože je vnímám jako osobní vklad do 
rozvoje školy. Chtěl bych jen stručně popsat 
konečný přínos projektu pro školu. V rámci 
rozvoje profesních dovedností vyučujících Aj 
se v průběhu prázdnin zúčastnila Bc. L. Meli-
chárková 14 denního vzdělávacího kurzu pro 
učitele angličtiny na Maltě. Následně se v říj-
nu vybraná 10členná skupina žáků II. st. vy-
praví na týdenní pobyt do Worthingu – Již-
ní Anglie s výukou angličtiny a doprovodným 
programem. Třetí šablona našeho projektu je 
zaměřena na podporu čtenářské gramotnos-
ti v rámci „čtenářských dílen“. Tato šablona 
nám umožní doplnit a výrazně rozšířit kniž-
ní fond školy jak pro podporu výuky, tak pro 
mimoškolní čtenářské aktivity. Celkový ob-
jem finančních prostředků získaných zpraco-
váním projektu je 258.705,- Kč, což význam-
něji podpoří jazykovou a čtenářskou gramot-
nost některých našich žáků.

Nový školní rok začíná.                                                                                  Foto: ZŠ Tlumačov. 

Nový školní rok začíná.     Foto: ZŠ Tlumačov. 

Protože se ve škole dlouhodobě snažíme 
o zařazování rozvojových aktivit, nemohu 
nezmínit i výraznou změnu ŠVP (školního 
vzdělávacího programu) v části výuka cizích 
jazyků. Po zvážení všech pro a proti jsme se 
rozhodli začínat s výukou anglického jazy-
ka od 1. ročníku. V prvních dvou ročnících 
bude výuka probíhat jednou týdně nenásil-
nou, hravou formou, na kterou naváže stá-
vající systém 3 hodin týdně od 3. ročníku. 
Od rozšíření výuky prvního cizího jazyka si 
slibujeme zvýšení kvality jazykových doved-
ností žáků a zejména vytvoření lepších pod-
mínek pro adaptaci nejmladších žáků na vý-
uku cizího jazyka. 

Další velkou změnou, která navazuje na 
aktivity předchozího školního roku je zří-
zení a existence dvou oddělení školní druži-
ny v nových prostorách školy. První odděle-
ní ŠD povede v tomto školním roce paní vy-

chovatelka L. Ševelová ve zrekonstruovaných 
prostorách školních dílen a druhé oddělení 
pro starší žáky I. st. bude pracovat v uvolně-
né třídě I. st. pod vedením vychovatelek Mgr. 
M. Liškové a Bc. P. Šaurové. ŠD 1 bude oddě-
lením větším, do kterého bude přijato až 28 
žáků a bude provozováno v ranním i odpo-
ledním režimu. Oddělení ŠD 2 bude jen od-
polední družinou, ze které se po 14.30 hod. 
mohou žáci přesunout ještě do oddělení ŠD 
1. Toto oddělení se bude naplňovat pouze do 
počtu 22, protože třída je rozměrově menší. 

V obou odděleních se bude pracovat podle 
plánu pravidelné výchovné, vzdělávací a zá-
jmové činnosti zaměřené na výtvarné, čte-
nářské a pohybové aktivity.

Poslední zbrusu novou aktivitou tohoto 
školního roku, která podpoří motiv ŠVP – 
„Škola zdravého životního stylu“, bude nabíd-
ka doplňkového stravovacího režimu. Bude 
spočívat v tom, že si žáci školy budou moct 
denně kupovat svačinky v duchu zdravého 
stravovacího režimu. 

Svačinka bude stát 10,-Kč a žáci si ji sní 
o velké přestávce ve školní jídelně. Ke sva-
čince budou mít k dispozici i pitný režim.

Kromě výše uvedených aktivit, které jsou 
doplněním vzdělávací a výchovné nabídky 

školy se škola bude věnovat plnění vzděláva-
cích cílů a celoročního plánu práce. 

Věřím, že se nám bude dařit vzdělávací 
a další úkoly plnit v duchu našeho vzdělávací-
ho programu „Škola zdravého životního sty-
lu“. Velkým motivem roku bude i skutečnost, 
že se bude jednat o „rok školní akademie“, 
která s největší pravděpodobností proběhne 
v měsíci prosinci, jako akademie vánoční.

Byli bychom rádi, kdyby se nám podaři-
lo nejen na akademii a do školy přilákat co 
největší množství rodičů a příznivců školy, 
protože pak nám naše práce přináší radost 
a velké uspokojení. 

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy
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DDM Sluníčko DDM Sluníčko

Aktivity dětí o prázdninách s DDM Sluníčkem.                                                  Foto: DDM Sluníčko. 

Aktivity dětí o prázdninách s DDM Sluníčkem.                                                  Foto: DDM Sluníčko. 

Letní pobytový tábor.                                                                                                                Foto: DDM Sluníčko. 

Letní pobytový tábor.      Foto: DDM Sluníčko. 

Do města Arkham se vy-
pravilo 33 dobrodruhů, aby 
přišli a vyřešili záhady, které 
se tam dějí. Při nástupu do 
připraveného autobusu, kaž-
dý účastník obdržel arkham-
ské noviny, kde byl seznámen 
s danou situací v tomto měs-
tě. Po příjezdu na místo při-
vítal dobrovolníky sám staros-
ta města p. Petr Starosta. Ve 
městě vznikala spousta nevy-
světlitelných záhad a řádi-
ly zde nadpřirozené síly. Pro 
naše dobrovolníky to byla vý-
zva a všichni se chtěli ihned 
pustit do řešení těchto zá-
had. Dobrodruzi byli vždy 
dopředu seznámeni jak zni-
čit nadpřirozeného protivní-
ka a jak se proti němu brá-
nit. O dané situaci, která se 
ve městě Arkham děla, každé 
ráno informovalo arkhamské 
rádio, které všichni přítomní 
bedlivě poslouchali. 

První den se v místě vy-
skytli vlkodlaci, proto úkolem 
dobrovolníků bylo, nasbírat 
co nejvíce stříbrných šipek a tím vlkodlaky 
zničit. Pro naše dobrovolníky to nebyl žád-
ný problém a lehce si s tímto úkolem pora-
dili. Další den byla informace v rádiu o řá-
dících upírech ve městě, proto jsme se vy-
pravili na Hostýn, odkud jsme si donesli ho-
stýnskou svěcenou vodu, která na ně působí 
a případně upíry zničí. Cesta byla příjemná, 
i když místy vyčerpávající z důvodu velkého 
horka. Každý si načepoval vodu do připrave-
né lahvičky, kterou si odnášel do Arkhamu, 
kde byla pečlivě uschována. Do Arkhamu 
přijela také doktorka z hygienické stanice, 
držitelka mnoha titulů MUDr. PUDr. Zorka 
Horká Dis, Fis, Cis, Czc. Žádala dobrovolní-
ky o transfusi krve, z důvodu velkého výsky-
tu upírů ve městě. Transfuse byla určena pro 
rodinu Petlahvových. Úkolem dobrovolníků 
bylo nasát injekční stříkačkou krev (obarve-
ná voda) a vpravit ji nepozorovaně do při-
pravené nádoby. Úkol byl opět úspěšně spl-
něn. Rodina Petlahvových byla zachráněna 
a zaslala dobrovolníkům velké poděkování 
za pomoc. V Arkhamu se však stala pro nás 
velmi nepříjemná věc. Upírům nebylo úplně 
zabráněno proniknutí mezi nás a večer byli 
tři vedoucí pokousáni. Stali se taktéž upíry 
a zmizeli v místních lesích. Co teď? Přece je 
tam nemůžeme nechat? Ještě, že jsme si při-
nesli vodu z Hostýna. Podle instrukcí z rá-
dia, voda naše vedoucí zachrání a vysvobo-
dí. Do tamního lesa se vydaly skupinky po 
čtyřech, vybaveny vodou a baterkou. Pro-
ti baterce jsou upíři bezmocní, a jakmile na 
ně přímo posvítí světlo, nemůžou se hýbat. 
Vyrážíme. Všechno se v nás svíralo, ale dů-

Letní pobytový tábor „Tajemství Arkhamu“

ležité bylo zachránit vedoucí. Strašlivá pro-
měna vedoucích nikoho neodradila. Všich-
ni překonali jak strach z nich, tak z temné-
ho lesa a záchranná mise byla zdárně splně-
na a vedoucí vysvobozeni. Jsme opět všich-
ni spolu šťastní a můžeme se vydat vstříc dal-
šímu dobrodružství. Další den byl den, kdy 
se začaly objevovat zmizelé trosky lodí a le-
tadel z Bermudského trojúhelníku. Bezmoc-
ní obyvatelé v městěčku Arkham začali mít 
strach a začali bojovat proti sobě navzájem. 
V Arkhamu vznikly občanské nepokoje a ra-
bování. Opět museli zasáhnout naši dobro-
druzi a společně se pokusili o obnovu tohoto 
města, což se jim podařilo a místní obyvatele 
uklidnili. Následující den se městem roznes-
la zpráva, že po městě chodí ženy, které pou-
hým hlasem mění mysl lidí a mávnutím ruky 
dovedou lidem přičarovat ocásky. Abychom 
se těmto ženám „čarodějnicím“ ubránili, mu-
seli jsme se naučit spoustu magických formu-
lí. Důležitá byla také záchranná formule Č, 
L, L, Č, L, L, T (čap, lusk, lusk, čap, lusk, 
lusk, tlesk). Poslední den před odjezdem do-
razil do Arkhamu známý vědec Frankenstein 
z Berlína, který se svým týmem přišel na způ-
sob vyřešení záhady města. Po cestě byl však 
přepaden a součástky na záchranný přístroj 
se mu poztrácely. Všichni dobrodruzi ihned 
vyrazili ztracené součástky hledat a pokusit 
se přístroj podle návodu sestrojit. Bylo zjiš-
těno, že všechny záhady a nadpřirozené síly 
vznikají ve vstupní bráně města Arkham, pro-
to tato brána tímto přístrojem musí být uza-
vřena. Všem dobrovolníkům se podařilo pří-
stroj najít, sestrojit a společně všichni bránu 
uzavřeli. Tímto se v městě Arkham vrátilo vše 

Návštěva Policie ČR, interaktivní výstava 
Hry a klamy, městská hra Quest, tvořivá dílna 
ve Svíčkárně, Ranč – to je jen část programu 
příměstského tábora, který pro 28 dětí z Tlu-
mačova a okolí připravil Dům dětí a mláde-
že Sluníčko, středisko Tlumačov v posledním 
týdnu letních prázdnin.

První táborový den probíhá pravidelně 
v Tlumačově, kde se pomocí mnoha her 
a soutěží postupně společně seznamujeme, 
kreativně tvoříme a děti získávají své první 
bodíky – penízky v celotáborové soutěži. Ten-
tokrát jsme tvořili lapač snů, což je magický 
předmět, mocný amulet proti veškerým zlým 
silám. Vytváří se z drátků, bavlnek, korálků 
a peříček. Přes menší či větší počáteční za-
motání u některých z dětí, se nakonec poda-
řily moc krásné výrobky, které si děti mohou 
pověsit v pokojíčku nad postel. 

V úterý nás čekal první výlet, a to do Kro-
měříže. Hned ráno nás přivítala tisková mluv-
čí kroměřížské Policie por. Mgr. Simona Kyš-
nerová, která trpělivě odpovídala na zvída-
vé otázky dětí, ukázala nám prostory budo-
vy včetně policejní cely či garáží. Tam si děti 
mohly vyzkoušet „pohodlí“ policejního auta 
nebo jak je těžká neprůstřelná vesta. Na zá-
věr nám paní Kyšnerová předvedla, jak se 
odebírají otisky prstů zadrženým pachate-
lům. Všichni odcházeli se svým otiskem na 
kartičce a také s malým dárečkem na památ-
ku. Dalším programem bylo zrcadlové bludiš-
tě, tam se děti velmi těšily a taky si návštěvu 
náležitě užívaly. Někdo bloudil, jiný zkuše-
ně prošel labyrintem plným zrcadel. Aktivi-
ty úterního dne byly opravdu velmi pestré. 
Čekala nás ještě výstava Hry a klamy v mu-
zeu Kroměřížska, která je kombinací hry, zá-
bavy i poučení. Vystavené exponáty jsou ur-
čené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutě-
žení, takže platí heslo „dotýkat se exponá-
tů přikázáno“. Bylo to super! Nejen děti, ale 
i nás dospělé úkoly pohltily a u některých 
jsme se všichni pořádně zapotili . „Peklo 
s princeznou“ je název výstavy, která také 
probíhá v prostorách Muzea kroměřížska. 
Zde jsme si mohli prohlédnout originální 
kostýmy z filmové pohádky, která se natáče-
la i na kroměřížském zámku a v zámeckých 
zahradách. Nejzábavnější byla poslední část 
výstavy, kdy jsme si vyzkoušeli repliky pohád-
kových kostýmů a vyfotografovali se v nich.

A je tady středa, s ní výlet do Holešova 
a zábavná hra „Po stopách předků“, která 
nás netradiční formou provedla po holešov-
ských památkách. Ve skupinkách jsme cestou 
pomocí veršované hledačky a mapky hledali 
indicie, zdolávali hádanky a doplňovali tajen-
ku. Po jejím správném vyluštění jsme v info-
centru získali kód a pak už zbývalo jen najít 
na nádvoří truhlu, zadat správný kód do zám-
ku a získat sladký poklad. Po výborném obě-
dě hurá na exotická zvířata na zámek v Ho-
lešově. Chameleoni, leguáni, africké želvy, 
opičky, ale také pavouci, štíři, hadi a jiná zví-

Prázdniny se Sluníčkem
řátka se stali středem pozornosti našich tá-
borníků. Malí králíčci a morčátka navíc ne-
unikli našemu pohlazení. Den jsme společně 
zakončili v zámecké zahradě hrami. 

Na čtvrteční den byl připravený výlet do 
Holic u Olomouce, do Svíčkárny a mýdlárny 
Rodas. Po velmi milém přivítání jsme se roz-
dělili do 3 skupinek a vrhli se do práce. De-
korování svíček namáčením a zdobením po-
levou STARWAX, plnění sáčku koupelovou 
solí s esenciálním olejem, odlévání plovou-
cích svíček a jejich následné barvení. To vše 
pak zabaleno do celofánových sáčků a dáreč-
ky jsou hotové. Někteří se do práce ponořili 
tak, že jim tyto výrobky nestačily a vyzkou-
šeli si další nabízené techniky, jiní nakoupili 
hotové dekorované svíčky nebo mýdla v ob-

chůdku, který je součástí dílny. Do této díl-
ny se určitě zase příště vypravíme, moc se 
nám tam líbilo. 

Páteční dopoledne jsme strávili na Ranči 
v Tlumačově, kde jsme si poslechli zajíma-
vé povídání o koních doplněné hrami a sou-
těžemi a hlavně jízdou na koních. Koníci za 
svou trpělivost mezi kupou dětí, dostali plno 
dobrůtek, které jim děti přinesly a samy je 
nakrmily. Den pokračoval pohybovými hra-
mi, kde byla možnost získat další penízky do 
závěrečného obchodu s dárečky. Nikdo ne-
odešel s prázdnou, každý si za své vybojova-
né peníze nakoupil.

Po celý týden nás nikdo nemohl přehléd-
nout, díky společným tričkám, které děti do-
staly na památku na prima tábor plný zážit-
ků, legrace a kamarádů.

Bc. Ludmila Daňková, 
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

do normálu. Město bylo zachráněno. Naše 
mise byla úspěšně splněna a to díky spolu-
práci všech členů.

Týden plný napětí, překvapení, radosti, le-
grace byl za námi. Byl to skvělý týden a ješ-
tě bychom v Arkhamu vydrželi a sledovali, 
jak se tam vrací vše k normálnímu, běžné-
mu životu. Domov však volá a třeba nás bu-
dou potřebovat na pomoc někde jinde. Ur-
čitě se společně zase někde vypravíme. Tě-
šíme se na vás.               Bc. Hana Hlobilová

vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov 
DDM Sluníčko
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KIS Tlumačov Ze života obce

Pivní slavnosti v Tlumačově.                                                                            Foto KIS Tlumačov. 

Aerobikové vystoupení.                                                                                  Foto: DDM Sluníčko. 

Odpoledne pro celou rodinu. Foto: KIS Tlumačov. 

První srpnovou sobotu, přesněji 1. 8. 2015, 
měli možnosti milovníci piva degustovat vý-
robky regionálních mini a mikro pivovarů 
v našem okolí. Akci pořádal S. K. Tluma-
čov, Sbor dobrovolných hasičů a Obec Tlu-
mačov. Celý program slavností moderoval 
Martin Motýl.

Od 14 hodin se začal park v ulici Sokol-
ská zaplňovat návštěvníky a pípy se roztoči-
ly naplno. I o další pochutiny nebyla nouze: 
v kotli se vařil guláš, z udírny a roštů voně-
ly klobásky. Pro děti tu byla točená zmrzli-
na a ledová tříšť.

Pořadatelé nezapomněli ani na malé ná-
vštěvníky, takže ti se mohli „vyřádit“ na ská-
kacím hradu a na trampolíně. Koníci z Ran-
če Tlumačov trpělivě, v horkém počasí, vozili 
děti parkem. A také si mohli zasoutěžit např.: 
kdo nejdříve vypije kofolu brčkem nebo na-
foukne balónek, na čas se šlo s balonkem na 
lžičce, brčkem se přenášely lentilky a na zá-
věr došlo dokonce i na soutěž ve zpěvu, ta-
kové „malé tlumačovské karaoke“. 

V 18 hodin se parkem rozezněly tóny hu-
debních nástrojů dechové hudby Hanačka 
z Břestu. Při jejich písničkách si někteří rádi 
zatančili a zazpívali.

Nálada byla veselá a s přibývající konzu-
mací piva ještě veselejší. Pomalu se začalo 
stmívat a to byl povel pro hudební skupinu 
„Motýl Band CZ“ aby „hrábla“ do strun a za-
čala hrát známé songy. Přišla řada na soutě-
že pro dospělé: kdo nejrychleji vypije ½ litru 
piva a kdo nejdéle udrží v natažené ruce vo-
dou naplněný tuplák. Soutěž o tzv. „plecho-
vou hubu“, kdy se pojídaly opravdu hodně 
pálivé papričky, měla obrovský ohlas. Hod-
ně jsme se všichni nasmáli při měření toho 
největšího břicha na letošních slavnostech. 
Představte si, že u jednoho soutěžícího nám 

Tlumačovské pivní slavnosti se vydařily

Pivní slavnosti v Tlumačově.                                                                            Foto KIS Tlumačov. 

nestačil krejčovský metr! Obvod vítězného 
břicha byl 164 cm. Pak už následovala oprav-
du poslední soutěž, a to v hodu koulí v kate-
gorii muži a ženy.

Vůbec historicky první pivní slavnosti se 
v naší obci vydařily. Počasí přálo, návštěv-
níků přišlo hodně, pivo teklo proudem, do-
provodný program byl pestrý. Organizátoři 
děkují všem sponzorům za finanční i věcné 
dary a věří, že tato akce se stane další tluma-
čovskou tradicí. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Pěvecká soutěž pro děti.   Foto: KIS Tlumačov. 

Boršičanka A. Koníčka.                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Vystoupení klauna.      Foto: KIS Tlumačov. 

V sobotu 13. června 2015 ožil tlumačov-
ský park dětským smíchem, skladbami zná-
mé dechové hudby „Boršičanka A.K.“ a re-
tro i novými hudebními hity na diskotéce 
Vaška Vymětalíka.

Celou akci pod názvem „Odpoledne pro 
celou rodinu“ zahájil krátce před 14:30 ho-
dinou starosta obce pan Petr Horka, ve-
doucí KIS Tlumačov Renáta Nelešovská 
a Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko.

Hned po přivítání organizátory začal děti 
bavit klaun Hubert. Kluci a holky si mohli 
zasoutěžit a někteří dostali zvířátko vytva-
rované z balónků. 

Program pokračoval vystoupením všech 
skupin tlumačovského aerobiku, plus jedním 
hromadným, pod vedením Bc. Hany Hlobilo-

Odpoledne pro celou rodinu
vé. Cvičení na tanečním parketu bylo proklá-
dáno různými dětskými soutěžemi. Děti také 
plnily úkoly u zábavných stanovišť, která byla 
umístěna po celém parku. Byly to různé stolo-
vé hry, skákání na trampolíně, hod kroužkem 
na čápa, malování na obličej a další. Po spl-
nění všech úkolů dostal každý odměnu. Pro 
zábavu byla přichystána i projížďka na voze 
taženém koňmi z místního hřebčince a hasi-
či umožnili dětem si prohlédnout jejich auto 
a sednout si (i když jen na sucho) do člunu. 
Koníci z Ranče Tlumačov paní Juráňové, tak 
jako každý rok, povozili děti po krátké tra-
se parkem. A kdo ještě měl nějakou energii, 
tak si zaskákal ve skákacím hradu.

Milovníci „dechovek“ (i když jich bylo 
tentokrát velmi málo) si také přišli na své. 
K poslechu a tanci jim hrála známá decho-

vá hudba Boršičanka Antonína Koníčka. Je-
jich téměř dvouhodinové vystoupení proklá-
dal právě pan Koníček zajímavými historka-
mi. BORŠIČANKA Antonína Koníčka je 
vynikající kapela 13 muzikantů a 3 zpěvá-
ků, převážně absolventů konzervatoře a aka-
demie. Kapela nadchne každého milovníka 
dechovky hlavně vysokou uměleckou úrovní 
všech členů souboru a dále velmi rozsáhlým, 
rozmanitým, ale i náročným repertoárem.

Počasí, tak jako každý rok, akci přálo. Od-
poledne bylo až moc velké horko, z které-
ho se nakonec „vyklubala“ pořádná večer-
ní bouřka. Ta zkrátila diskotéku místního 
diskžokeje p. Vaška Vymětalíka o 3 hodiny.

Pořadatelé KIS Tlumačov a DDM Sluníč-
ko Tlumačov, děkují spolupořadatelům této 
akce Zemskému hřebčinci Tlumačov, SDH 
Tlumačov, p. Juráňové z Ranče Tlumačov, 
všem sponzorům, dobrovolníkům, SRPDŠ 
při ZŠ Tlumačov a pracovníkům obce, za 
pomoc při organizování a zabezpečení akce. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Vaření guláše.              Foto: KIS Tlumačov. 
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SDH Tlumačov Ze života obce

Výstava koní.                                                                                                 Foto: T. Havlíčková. Ukázka závodu.                                                                                          Foto: SDH Tlumačov. 

Mgr. R. Huráň - místostarosta, Petr Horka - starosta, plk. Š. Hrtús, S. Jeřábek.   Foto: KIS Tlumačov. 

Slavnostní nástup.                                                                                          Foto: KIS Tlumačov. 

Oslavy 130. výročí 
založení 
SDH Tlumačov

V sobotu 11. července 2015 se uskutečni-
ly oslavy 130. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Tlumačově.

V brzkých ranních hodinách se k hasičské 
zbrojnici začali sjíždět hosté: kolegové hasi-
či z dobrovolných sborů Otrokovice, Kvít-
kovice, Machová, Mokrá, Ludslavice, Baři-
ce, Záhlinice i družební obce Ďanová ze Slo-
venské republiky. Naší slavnosti se zúčastnil 
i zástupce OSH Zlín, starosta a místostaros-
ta Obce Tlumačov a za HZS Zlínského kra-
je plk. Štefan Hrtús. Pozvání přijali zástupci 
fotbalistů, zahrádkářů. KIS Tlumačov a také 
jeden z členů HZS Jihočeského kraje, který 
vypomáhal při povodni v roce 2010.

Po uvítání hostů následovala pietní vzpo-
mínka a slavnostní schůze v jídelně ZŠ Tlu-
mačov, při které byli oceněni naši členové 
za obětavou a dlouholetou činnost ve sboru.

V odpoledních hodinách měli hosté a ši-
roká veřejnost možnost prohlídky hasičské 
zbrojnice, současné a historické techniky, 
kronik z historie sboru.

V ulici Nádražní probíhaly ukázky zásahů 
a útoku v požárním sportu.

Po celé odpoledne nám na náměstíčku hrá-
la k dobré náladě dechová hudba.

Ve večerních hodinách se uskutečnila ta-
neční zábava v restauraci Na křižovatce, kde 
jsme ve veselé náladě a při přátelském po-
sezení vydrželi do brzkých ranních hodin.

Jménem výboru SDH Tlumačov bych 
chtěl poděkovat OÚ Tlumačov za finanční 
dotaci, personálu kuchyně ZŠ Tlumačov za 
přípravu slavnostního obědu, všem sponzo-
rům za finanční i materiální pomoc při za-
bezpečení důstojných oslav. V neposlední 
řadě naším členům, kteří se podíleli na pří-
pravách oslav.

za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

Daňovští hasiči v Tlumačově 11. 7. 2015.                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

Stejně jako v předcházejících letech Zemský 
hřebčinec Tlumačov, státní podnik, uspořádal 
ve spolupráci s SCHKMS a ASCHK ČR cho-
vatelskou přehlídku. 

Letošní ročník byl výjimečný oslavou 90. vý-
ročí založení hřebčince ministerstvem zeměděl-
ství. V roce 1925 byl vydán rozkaz centralizo-
vat hřebčince Moravy a Slezska z Hodonína, 
Hejčína a Opavy do jednoho místa. Vybrán byl 
objekt bývalého zbytkového velkostatku Tlu-
mačov z majetku hraběnky Marie Baltazziové.

Ve dnech 8. – 9. srpna 2015 jsme si chtěli 
tento akt připomenout, zhodnotit historickou 
úlohu a vliv hřebčince na oblast chovu koní 
Moravy a Slezska. Poděkovat všem obětavým 
pracovníkům, kteří pomáhali realizovat úkoly 
chovatelské koncepce koní. V bohatém progra-
mu se představili chovatelé ukázkami zápře-
ží, využití a práce koní. Lidové tradice se pre-
zentovaly vernisáží obrazů J. Úprky, krojova-
ný průvod a hudba Skoroňáků, zpěváci z Ne-
dakonic, zápřeže sedláků aj.

V sobotu proběhl Moravský šampionát tříle-
tých chladnokrevných a teplokrevných klisen.

Nedělní program začal slavnostním průvo-

Hřebčinec slavil

Hasičská historie.         Foto: KIS Tlumačov. 

dem od obecního úřadu, ve kterém nechyběli 
praporečníci, v čele průvodu jeli na plemen-
ných hřebcích současný ředitel MVDr. Jaro-
slav Dražan a bývalí ředitelé hřebčince MVDr. 
Antonín Černocký a Ing. Leopold Mamica, 
průvod zdobily mažoretky za doprovodu de-

chové hudby Skoroňáci, jezdci v krojích, v ko-
čárech pak na slavnostní nástup přijížděli vý-
znamní hosté.

Chovatelé koní se předvedli ve slavnostním 
programu, který, doufáme, zaujal a uspokojil 
všechny návštěvníky. MVDr. Jaroslav Dražan

Slovenská obec Ďanová a naše obec Tlu-
mačov udržují již dlouhá léta přátelské kon-
takty a navštěvují se na různých významných 
akcích ve svých obcích. V letošním roce byla 
v naší obci na návštěvě delegace z Ďanové na 
130. výročí založení tlumačovského hasičské-
ho sboru a na oplátku naše obec přijala po-
zvání na oslavy 120. výročí založení hasičské-
ho sboru v Ďanové. 

Zástupci naší obce byli vysláni na Sloven-
sko ve složení: Otta a Eliška Šnajdrovi spolu 
s Jaroslavem Němcem za naše hasiče, Ladi-
slava Šoltysová s Helenou Němcovou za Klub 
seniorů a Miroslav Šoltys za zahrádkáře. 

Obec Ďanová, se svými 550 obyvateli, 
kousek za Martinem, nás přivítala v sobo-
tu 8. srpna 2015 v sobotu po12 hodině. Bylo 
pro nás připraveno ubytování v domku, kde 
jsme se pohodlně vešli i s řidičem. Ve venkov-
ním kulturně-společenském areálu už ďanov-
ští specialisté připravovali tři druhy guláše na 
odpolední a večerní program. Kančí, jehně-
čí a vepřo-hovězí neměl chybu. Místní slivo-
vice na uvítanou s panem starostou (mimo-
chodem se jmenuje Ďanovský), typické ma-
kové štrúdly s povidly, a v úmorném vedru 
slovenské pivo přišlo vhod.

Oslavy se začaly slavnostním nástupem ve 
14 hod. na hřišti, kde byli nastoupeni zástup-

Oslavy 120. výročí 
hasičského sboru 
v Ďanové 
na Slovensku

ci hasičských sborů z okolí a s nimi i zástup-
ci hasičů z Tlumačova. Po slavnostních pro-
jevech a zdravicích místních vystoupil i zá-
stupce našich hasičů Otta Šnajdr. Pozdravil 
ďanovské k 120. výročí založení jejich hasič-
ského sboru a předal dar od tlumačovských 
hasičů a dar od naší obce. Za občany Tluma-
čova vystoupil Miroslav Šoltys, který vyzval 
ďanovské ke spolupráci zejména v oblasti za-
hrádkářské a Klubu seniorů a předal zástup-
cům obce a hasičů vzorky z naší pálenice. 

Skutečnost, že venkovní teplota začala do-
sahovat tropických hodnot, upustili místní po-
řadatelé od slavnostního průvodu obcí, který 
nahradily zásahové vozy hasičů okolních obcí 
slavnostním průjezdem za hlasitého troubení. 
Vystoupení mažoretek, folklorních souborů 

a dechové hudby zaplnilo čas až do večera, 
kdy začala taneční zábava. V této době se se-
šla naše delegace se zástupci obce v čele s pa-
nem starostou a velitelem hasičů. V průběhu 
taneční zábavy byl pro občerstvení všech pří-
tomných slavnostně naražen sud piva jako dar 
naší obce pro upevnění vzájemných vztahů. 
Příjemní a velmi přátelští lidé, dobrá zába-
va, velká starostlivost o členy naší delegace 
a také tanec byly pozitivními prvky slavnost-
ního večera. Druhý den ráno jsme byli pozvá-
ni na snídani s panem starostou, kde byly na-
značeny možnosti spolupráce, o kterou mají 
ďanovští velký zájem. Ochutnali jsme i žin-
čicu a domácí sýr a s velmi pozitivním poci-
tem jsme po desáté hodině odjížděli domů.  

Ladislava Šoltysová
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Tropická vedra téměř bez vláhy, Mojena 
historicky ukázala svoje dno, minimální hla-
dina spodní vody, popraskaná půda od hor-
ka. To byl obrázek letošního léta, který při-
dělal vrásky všem zahrádkářům, nejen tluma-
čovským. Přesto zásluhou dešťových přehá-
něk v polovině léta se podařilo uchránit mi-

Pálenice a moštárna 
v plném provozu

V úterý 23. června 2015 proběhl ve sportov-
ním areálu v Kvasicích již třetí ročník spor-
tovní akce nazvané „Fotbalový turnaj mlad-
ších žáků o pohár MAS Jižní Haná“. Celé-
ho turnaje se zúčastnilo celkem 5 mužstev.

Celá akce byla zahájena krátce před 9. ho-
dinou úvodním slovem starosty Kvasic, pana 
Lubomíra Musila a dále proslovem starosty 
Hulína, pana Mgr. Romana Hozy a starosty 
Skaštic, pana Bc. Richarda Nováka.

Turnaj se hrál systémem každý s každým. 
Podle počtu získaných bodů se poté sestavi-
lo pořadí jednotlivých týmů. Odehrálo se tak 

Fotbalový turnaj

Otrokovická tiskárna
přijme do trvalého pracovního
poměru  pracovníky  do knihárny 
na 1 - 3 směnný provoz.
Vhodné pro ženy po mateřské
dovolené a důchodce.

Kontakt:  +420 737 259 370

                 +420 577 926 206-8

                  hartpress@hartpress.cz

Otrokovická tiskárna
příjme do trvalého pracovního poměru 
pracovníky do knihárny na 1–3 směnný 
provoz. Vhodné pro ženy po mateřské 
dovolené a důchodce.

Kontakt:    +420 737 259 370
        +420 577 926 206 -8
        hartpress@hartpress.cz

celkem 10 zápasů a v každém šlo o velmi za-
jímavou podívanou až do posledních minut.

Nejúspěšnějšími se stali mladší žáci týmu 
FC Kvasice, kteří ani jednou neprohráli a za 
4 výhry a 1 remízu si tak nakonec odnesli po-
hár pro vítěze. V předposledním zápase tur-
naje si to ve vzájemné bitvě o druhé místo roz-
dala mužstva SK Tlumačov a SK Spartak Hu-
lín. O zisku stříbrných medailí rozhodli jas-
ným výsledkem hráči z Hulína.

Na závěr byly tedy týmy na prvních třech 
příčkách odměněny poháry a medailemi 
a byly také vyhlášeny individuální ceny pro 
nejlepšího brankáře, nejlepšího hráče a nej-
lepšího střelce. Diplomem byla odměněna 
i jediná hráčka turnaje z týmu FC Kvasice.

rabelky, meruňky, třešně a višně tak, že bylo 
co zavařovat. Přebytky dát do beček na kvas, 
i když hmotnost byla poněkud menší. 

Pálenice se rozjela 15. srpna 2015 a zájem 
zákazníků o tuto službu byl vyšší než v uply-
nulém roce. Pracovníci pálenice spolu s cel-
ní správou Zlín provedli vyčištění technolo-
gického zařízení na výrobu pálenky, byly pro-
vedeny menší opravy závad, které se objevily, 
a teď jede pálenice po celý týden od 7 hod 
ráno. Při pálení se střídají páleničáři Svato-
pluk Laciga a Lida Řezníková, kteří berou 
i přihlášky na pálení jak letního, tak i podzim-

ního kvasu z hrušek, jablek, švestek, atd. Ji-
nak je možno se přihlásit na pálení na telefo-
nu 733 521 612. Je nutno upozornit zákazní-
ky pálenice na minimální množství kvasu na 
pálení, což je 100 litrů, a na povolené množ-
stvi vypáleného se slevou na dani, což je 30 
litrů 100% alkoholu na domácnost.

Bylo zahájeno i moštování ovoce a to 
v pondělí, středu a pátek, vždy od 14 hod. do 
17 hod. Při větším množství ovoce je možno 
se přihlásit na jiný termín na telefonu 608 
180 604 anebo 737 869 285. Těšíme se na-
vaši návštěvu.                        Miroslav Šoltys

Fotbalový turnaj byl pořádán za podpo-
ry obcí Tlumačov, Kvasice, Skaštice a měs-
ta Hulín.

Celkové pořadí:
1. FC Kvasice, 
2. SK Spartak Hulín, 
3. SK Tlumačov, 
4. FK Lubná 1959, 
5. TJ Skaštice

Nejlepší brankář:   
Jakub Hyánek (TJ Skaštice)

Nejlepší hráč:     
Jan Hrtús (SK Tlumačov)

Nejlepší střelec:     
Daniel Dušek (SK Spartak Hulín)

 Zdroj: http://www.masjiznihana.cz/


