ROČNÍK XXVIII.

Slovo starosty
Při pohledu do kalendáře jsme se ocitli
v měsíci září. Skončilo období velkých prázdnin a dovolených. Předpokládám, že jsme si
všichni dostatečně odpočinuli a načerpali
dostatek nových sil do dalšího období roku.
Stejně jako i jinde, také my jsme 2. září slavnostně zahájili nový školní rok na naší základní škole. Na tradičním shromáždění
před školou, kde se sešli všichni školou povinní, jsme společně přivítali zejména letošní prvňáčky a také nové tváře z řad pedagogického sboru. V průběhu letních prázdnin
se v budově základní školy nezahálelo. Byl
proveden kompletní nátěr šaten. Ve školní jídelně byl demontován ještě původní snížený
podhled včetně vzduchotechniky, provedena
nová omítka stropu a následně byla celá jídelna nově vymalována. Na závěr byla provedena v jídelně montáž nového osvětlení. V prostorách školní kuchyně došlo k výměně 3 ks
kotlů a s tím spojeným řemeslným úpravám.
Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení dívek ve spojovacím krčku školy. Další
práce proběhly ve sborovně, suterénu staré
budovy a další drobné opravy po celé budově
školy. Věřím, že se tyto dílčí úpravy budou líbit a přispějí ke zlepšení prostředí všech, kteří budou naši školu navštěvovat.
Nyní bych se rád zmínil o investicích
a opravách, které proběhly v uplynulém období. Na konci července byla dokončena rekonstrukce – stavební úpravy místní komunikace v ulici Skály I. Dodavatelem stavby byla
firma PORR a.s. dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava se sídlem Skály 870 Tlumačov. Během prvního pololetí probíhaly průběžné dílčí opravy místních komunikací zejména ve východní části obce, abychom zlepšili jejich technický stav a zároveň prodloužili
jejich životnost. O velkých prázdninách proběhla v jednotlivých bytech bytového domu
U Trojice č. p. 862 výměna plynových kotlů jako zdroje tepla a ohřevu teplé užitkové
vody. Zhotovitelem akce byla firma HARKO s.r.o. se sídlem Trávník 140, Kroměříž.
S koncem prázdnin byla dokončena dodávka a montáž workoutové sestavy vedle dětského hřiště U Trojice. Do 4. října bude tato
sestava ještě doplněna o 3 posilovací stroje.
V rámci údržby byly všechny dřevěné prvky
stávajícího DH U Trojice opatřeny novým
nátěrem. Vedle panelového chodníku u firmy DURA-LINE byl instalován pro cyklisty odpočinkový přístřešek, který bude v dohledné době ještě dovybaven stojanem na
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kola, odpadkovým košem a orientační tabulí.
U beachvolejbalového hřiště byla vybudována zpevněná plocha a následně zde bude
instalována dřevěná chatka s přístřeškem,
jako zázemí pro návštěvníky sportovního
areálu v ulici Sportovní. V oblasti veřejného
osvětlení bylo v uplynulém období doplněno
- posíleno veřejné osvětlení v ulici Bedřicha
Smetany, U Cementárny bude na podzim instalováno chybějící veřejné osvětlení v ulici
Skály III (kolem seníku zemského hřebčince). Podél silnice I/55 v ulici Dolní a Masarykova proběhne na konci září výměna starých výbojkových svítidel za svítidla s LED
technologií. Dodavatelem světel bude firma
NEWLED s.r.o. se sídlem Dolní 7, Tlumačov. Také v ulici Mánesova bude provedena
výměna - montáž nových svítidel s technologií LED. V současné době probíhá rekonstrukce chodníku v ulici Machovská od železničního přejezdu po ulici Švermovu a následně na ni naváže rekonstrukce chodníku v ulici Jiráskova (od ulice Machovské po
ulici Spojovací) a rekonstrukce v ulici Družstevní. V ulici Družstevní bude navíc provedena instalace chybějícího veřejného osvětlení. Termín dokončení všech částí chodníků je 15. listopadu a zhotovitelem je firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Brno. Akce
„Modernizace sběrného dvoru Tlumačov“
byla zařazena na seznam podpořených projektů v rámci 104. výzvy OPŽP Ministerstva
zemědělství ČR. Stavební část této akce řeší

Noví prvňáčci.

rozšíření zpevněných ploch ve sběrném dvoře a technologická část pak nákup velkoobjemových kontejnerů pro uložení a svoz odpadu. Samotná realizace akce bude zařazena do plánu investic na rok 2020.
Jak jsem uvedl na začátku mého příspěvku, prázdniny skončily, škola začala. Proto bych chtěl našim školákům popřát dobrý start a úspěšný celý školní rok 2019-2020
a nám dospělým přeji, ať se daří ve zbývající
části roku úspěšně řešit problémy v pracovním i soukromém životě.
Petr Horka – starosta obce
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Ze života obce

Centrum pro zdravotně postižené

Dožínky

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. sídlí na Domě kultury,
Gahurova 5265 ve Zlíně. Nabízíme několik
typů služeb pro zdravotně postižené, a to
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ a SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU.
Důležitou službou je také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.

Tlumočnické služby
Renata Trávníčková, soudní tlumočnice
do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 971, 773 699 270
e-mail: r.travnickova@czp-zk.cz
Oldřiška Baránková,
tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 948,
e-mail: o.barankova-sluch@czp-zk.cz

Kontakty

Sociálně aktivizační služby
Vlasta Bartošíková
mobil: 777 005 289,
e-mail: v.bartosikova@czp-zk.cz
Všechny poskytované služby jsou
bezplatné!
Více info na: www.czp-zk.cz

Přípravy účasti na dožínkách začínají nejméně 14 dní dopředu. Organizační záležitosti, objednat vypůjčení krojů na KIS Tlumačov, následně jejich vydávání zájemcům. Zařídit výpůjčku dětských krojů a informace
pro rodiče dětí. Požádat o finanční příspěvek na dopravu obecní úřad, jemuž tímto zároveň děkujeme za kladné vyřízení. Vše nažehlit a už se jen těšit do dožínkového průvodu v Kroměříži.
Slunečné ráno 17. srpna 2019 na Sportovní ulici, tradičně u Pavlíčkového. Letos jedeme bez paní Pavlíčkové, je nemocná. Odjíždíme v 9 hodin ráno. Jede s námi i pár občanů z Tlumačova, škoda jen, že jich víc nevyužilo možnosti dopravy tam i zpět. Na seřadišti v Kroměříži už je rušno. Jsou slyšet
české, moravské a slovenské písničky. Kroje hrají všemi barvami, nejvíc je však Hanáků. Zdravíme se s našimi každoročními přáteli z okolních vesnic. Moderátor průvodu
na náměstí zvlášť jmenoval všechny vesnice,
které prezentovaly své tradice a kroje. Tlumačov byl pochválen za každoroční účast a za
mladé a dětské Hanáčky mezi námi. V čele
naší družiny nese paní Fialová tabulku s názvem obce, vedle ní jdou dvě dívenky, Julinka
Machovská a Hanička Rulfová. Obě poprvé
v kroji a poprvé v takovém průvodu, roztáčely
sukénky celé usměvavé a vesele štěbetaly udi-

Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené
Bc. Kateřina Kupčíková
Tel: 777 005 421, Email: katerina.kupcikova@czp-zk.cz, reditel@czp-zk.cz

17. srpna uplynuly dva smutné roky
od úmrtí
pana

Jaromíra Nováka
Za vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Bezpečnost seniorů
O možném nebezpečí hrozícím hlavně seniorům ze strany různých kriminálních živlů
a šmejdů a o konkrétně řešených případech
jsme informováni téměř denně ze strany médií. A přesto těchto případů neustále přibývá.
Je proto nutné průběžně vyvíjet preventivní
činnost k ochraně nejen seniorů, ale i všech
obyvatel měst a obcí.
Kulturní a informační středisko Tluma-

čov připravilo v červenci pro Klub seniorů
ve spolupráci s Policií Zlín přednášku o bezpečnosti seniorů. Přednášku vedli dva její příslušníci: Lenka Kozumplíková a Ivan Mikulka. Tito pracovníci ve svém vystoupení upozornili na všechny praktiky kriminálních živlů a šmejdů. Zaměřili se zejména na inovaci
jejich postupů a organizaci jejich akcí. Upozornili zejména na vynucování si vstupů do

Požár a následná evakuace ZŠ Tlumačov
V úterý 4. 6. 2019 v 9:00 hodin se rozezněla siréna na tlumačovské hasičské zbrojnici,
která oznamovala požár v prostorách Základní školy Tlumačov. Jednalo se naštěstí pouze
o cvičný poplach a prověřovací cvičení, kterého se zúčastnili hasiči JSDH Tlumačova,
Otrokovic a Kvítkovic, příslušníci Policie ČR

Cvičný požární poplach v ZŠ.

Září 2019

oddělení služební hypologie Zlín a samozřejmě žáci a učitelé ZŠ a MŠ Tlumačov. Cílem
tohoto cvičení bylo zejména praktické ověření evakuace budovy školy a školky včetně
zabezpečení evakuovaných osob – dětí a ověření taktických postupů JSDH ve spolupráci
se složkami IZS.

Foto: KIS Tlumačov. 

bytů a domů pod různými záminkami a na následné krádeže, na fingování finančních potíží příbuzných s následnou zásilkou požadované finanční částky, vytipování a vykrádání bytů, domů, rekreačních zařízení. Uvedli
několik konkrétních případů, způsoby a postupy jejich řešení. Na závěr odpověděli na
dotazy přítomných seniorů, kteří ocenili jejich snahu o zajištění bezpečnosti obyvatel.
Ladislava Šoltysová

Cvičný poplach imitoval skutečný zásah se
všemi souvisejícími činnostmi. Po vyhlášení
poplachu vyrazily hasičské jednotky v kompletní výzbroji k ohnisku fiktivního požáru
ve škole. Asistenci jim prováděli příslušníci PČR na koních, kteří řídili dopravu. Byla
nařízena a provedena evakuace všech žáků
a zaměstnanců školy a školky určenými únikovými cestami na stanovená shromaždiště. Následně byla provedena kontrola evakuovaných prostor školy. Současně bylo vyhledáno a uhašeno ohnisko požáru a odvětrány zakouřené prostory pomocí ventilátoru. Před budovou školy na určených místech byly zdravotníky ošetřeny vyhledané
zraněné osoby.
Celá akce proběhla prakticky bez problémů a byla hodnocena velmi kladně jak velitelem JSDH Tlumačov p. Otto Šnajdrem, tak
i ředitelem ZŠ Mgr. Robertem Podlasem. Zúčastněné složky realizovaly všechny činnosti
koordinovaně a na vysoké profesionální úrovni. Cvičením byl prakticky ověřen postup evakuování osob z objektu školy a školky.
Na závěr celého cvičení byli žáci školy
seznámeni se základními zásadami chování v případě požáru a rovněž jim bylo formou ukázek prakticky předvedeno použití
různých druhů ručních hasicích přístrojů.
Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov

veny tímto zážitkem. Za námi vykračuje Laďa
Zifčák s obecním praporem. S paní Zifčákovou šly nastrojeny dívenky Karolínka Zifčáková a Eliška Odstrčilová. Rodina Škrabanova
se synem Michalem, který už tak trochu dorostl do hanáckých gatí. Příbuzná Škrabanových se svým děťátkem v kočárku si také užívala poprvé našeho kroje. Veselá družina žen,
Lidka Kvardová, Dana Králová, Hanka Gajdůšková a paní Krajčová byla pěkně, přesně
oblečena a uzavírala naši skupinu. Samozřejmě ještě Jirka Skopalík pilně vše fotografoval
a byl velmi pyšný na svůj vlastní nový kroj,

který jsme dokončili týden před dožínkami.
Odpoledne si každý zvolil podle svého zájmu. Někteří byli účastni na mši svaté v chrámu sv. Mořice. Poděkování za úrodu celebroval olomoucký arcibiskup Graubner. Někteří zvolili procházku podzámeckou zahradou a na trhu na náměstí si zakoupili drobné dárky a upomínky na tento den. Doma
v Tlumačově jsme se odměnili sklenicí dobrého piva a když jsme se rozcházeli domů,
loučili jsme se pozdravem „Na shledanou za
rok, zase v kroji“
účastníci Dožínek a HS Tlumačov

Foto: J. Skopalík. 

Tlumačovští hanáci v Kroměříži.

Pamětní kniha městečka Tlumačova 1922-1945
„Poněvadž každému z nás vyměřena jest
určitá doba života, jest povinnost naše tento čas tak používati, aby potomci nalezli ve
všem našem jednání cnostné vodítko, dle kterého by život dále řídili, totiž, aby chybám
předků se vyhnuli a dobro rozmnožili. Vím
a jsem přesvědčen, že každý z nás podléhá
jistým vadám, a proto varuji každého, aby se
nepouštěl do soudu nad chybujícími předky,
ale aby poklesky jejich měl před sebou jako
zrcadlo, ve kterém by viděl svůj život vlastní.
Z důvodu tohoto jest prospěšno zaznamenávati události ať dobré či zlé, ať již se týkají života soukromého nebo veřejného, třeba
slohem neučeným; myslící vždy jádro pozná.
Zajímala mě vždy minulost, ale nenašel
jsem nikdy jistých pramenů a tradic; ústní
podání neukázalo se vždy správné. Proto
pojal jsem myšlenku, že by bylo prospěšno
poříditi zde v obci knihu, do které by všechny pamětihodné události pečlivě a nestranně zaznamenány byly, z nichž by potomstvo
čerpalo zkušenosti a ponaučení. Tyto záznamy pak aby se staly potomstvu školou života.
Stav se členem zastupitelstva obce po vyhlášení naší československé republiky, podal
jsem návrh při schůzi dne 25. ledna 1920,
aby pořízena byla kniha pamětní. Návrh můj
byl přijat a zároveň byl jsem zvolen s p. Josefem Šafaříkem náměstkem a p. učitelem
Janem Zbořilem za zapisovatele a opatrovníky knihy této.

Vím, že u mnohých zaslouženého povšimnutí nedojde, ale jsem též přesvědčen ba jist,
že vždy se naleznou mužové, kteří s velkým
zájmem budou v započatých pracích pokračovat a bedlivě budou pozorovat vznik a postup událostí soukromých i veřejných a tyto
nestranně budou zaznamenávat. Nemusí zde
býti psáno krasopisně, aniž používáno býti
nějakých cizích parádních slov; více záleží
na správnosti poznačených událostí. Pročež
prosím, aby v takovém případu nebyl vysmíván pisatel, ale aby oceněno bylo jádro záznamu toho.
Bude zde ale jedna velká těžkost, kterou
bude nutno pisateli překonat a ta jest, že musí
býti bezohledným vůči každému a jen pravdu, čistou pravdu musí psát, neb jinak by kniha tato byla bezúčelná. Pravím, pravdu. Pravda jest jako tělo, na kterém vznikne boule. Tu
přijde lékař, rozřízne bouli, tím arci způsobí
bolest, ale nečistota vyjde a tělo zase ozdraví.
V roku 1870 měla naše obec velké spory s velkostatkem napajedelským, který měl
zde dvůr a rozsáhlé pozemky; a že obec propadla, bylo jen následkem nedostatku důkazů, které se svého času z obecního archivu
ztratily a očití svědkové byli vymřeli. Proto
v podobném případě nutno co nejsprávněji záznamy činiti, aby obec od škod ochráněna byla.
Ku konci mám k Vám drazí rodáci prosbu. Hleďte vždy, aby kniha tato byla svěřena

rukoum šetrným a spolehlivým, aby byla zachována v čistotě. A až bude doplněna a novou vystřídána, budiž uložena v místo bezpečné, aby její záznamy sloužily občanstvu
od pokolení do pokolení.
Drazí rodáci!
Bůh žehnej Vám. Žehnej naší drahé vlasti
svobodné republice československé.
A ty vojvodo české země, sv. Václave, nedej
zahynouti nám budoucím!
V Tlumačově, dne 2. ledna 1924
Jan Zbořil, zapisovatel
Martin Horníček“
Těmito moudrými a nadčasovými slovy je
krasopisně zapsána předmluva v Pamětní knize městečka Tlumačova 1922-1945. Abychom
dostáli doporučení a rad v ní uvedených a „…
aby její záznamy sloužily občanstvu od pokolení do pokolení…“, byla provedena obcí Tlumačov kompletní digitalizace této pamětní knihy, která zachycuje události z historie naší obce
v letech 1922 až 1945. Kopie DVD nosičů s digitalizovanou knihou je k nahlédnutí uložena
na KIS Tlumačov nebo v kanceláři tajemníka OÚ Tlumačov. Do budoucna je plánováno
provedení postupné digitalizace všech svazků
„Obecních kronik“ tak, aby tyto kroniky byly
bezpečně zálohovány a byly přístupné nejen
v trezorech archivů.
Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 5. 6. 2019
projednala:
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb se spol. Geomorava, s.r.o. Prostějov
schválila finanční dar ve výši 10.000 Kč
a schválila předloženou Darovací smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 10.000 Kč
schválila pronájem části pozemku p. č.
2486/1 ostatní plocha o výměře 16,5 m2 za
podmínek stanovených v záměru viz usnesení R9/07/05/19 ze dne 15. 5. 2019
schválila Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu „Oprava chodníku na ul.
Kvasická“ se Zl. krajem, zastoupeným p. o.
ŘSZK Zlín
 schválila záměr pachtu pozemků p.
č. 503/1,4,5,6,9,12,13, a 14 v k. ú. Tlumačov o celkové výměře 8.323 m2 za daných
podmínek
 schválila MO KDU-ČSL Tlumačov
bezplatné zapůjčení travnaté plochy na nám.
Komenského a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného majetku obce na akci „Škola
končí, prázdniny začínají“ dne 28. 6. 2019
 schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní v termínu 14. 6. 2019 pro
DDM Sluníčko na akci „Aerobiková rozlučka“
schválila ceník a podmínky za zapůjčení drobného hmotného majetku Obce Tlumačov ve správě KIS platné od 1. 7. 2019
 schválila výjimku z počtu dětí ve třídách Hvězdiček a Sluníček v MŠ Tlumačov, p. o. pro školní rok 2019/20 na počet
dětí 28 na třídu
schválila nabídku spol. Innogy Energie
Praha na odběr silové el. energie na období
2020–2021 pro Obec Tlumačov i ZŠ Tlumačov za ceny uvedené v této nabídce
 schválila v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec
Tlumačov, řediteli ZŠ a ředitelce MŠ Tlumačov mimořádnou finanční odměnu v navrhované výši
 schválila Dohodu o poskytnutí slevy
na některé položky ve vyúčtování služeb el.
komunikací pro služební mobily se spol. O2
Czech Republic a.s. Praha
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zdrojů tepla v BD ul. „U Trojice 862,
Tlumačov“
 schválila příkazníka spol. INp servis s.r.o., Kroměříž, pro zastupování příkazce – obce Tlumačov – k administraci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.
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na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavbu „Výměna zdrojů tepla v BD U Trojice 862, Tlumačov
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava chodníků ul. Machovská, Jiráskova a Družstevní, Tlumačov“
 schválila příkazníka, spol. INp servis s.r.o., Kroměříž pro zastupování příkazce – obce Tlumačov - k administraci zadávacího řízení podle zákona 134/2016 Sb. na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu
„Oprava chodníků na ul. Machovská, Jiráskova a Družstevní, Tlumačov“

Rada obce Tlumačov na
svém 3. mimořádném jednání
dne 26. 6. 2019 projednala:
 schválila Zemskému hřebčinci Tlumačov,p. o., bezúplatné zapůjčení hmotného majetku obce Tlumačov na Chovatelský
den dne 29. 6. 2019
 schválila uzavření smlouvy o dílo po
projednání protokolu o jednání komise na veřejnou zakázku „Výměna zdrojů tepla v BD
U Trojice 862, Tlumačov“ a vybrala k realizaci veřejné zakázky dodavatele spol. Harko
s. r. o., Kroměříž

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém zasedání dne 26. 6.
2019 projednalo:
 schválilo rozpočtové opatření č.
2/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů
o 240.000,- Kč s tím, že celkové příjmy a výdaje obce pro rok 2019 po tomto opatření
budou činit 60.933.100 Kč
 schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě stavby, spočívající
v umístění zemního kabelového vedení NN
na pozemcích p. č. 2439/3 a 2448 se spol.
CETIN a.s., Praha
schválilo záměr směny části pozemku
p. č. 2453/3 – ostatní plocha, o výměře cca
13 m2 za časti pozemků potřebných k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na
části MK Metlov v obci Tlumačov a schválilo
záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 –
ostatní plocha o výměře 6 m2 za kupní cenu
200 Kč/m2, s tím, že náklady spojené s prodejem hradí kupující
seznámilo se s návrhem na vybudování odstavného parkoviště na ul. Dolní – Metlov a uložilo vedení obce hledat řešení par-

kování na ul. Dolní - Metlov v obci v širších
souvislostech
schválilo záměr prodeje části pozemku 2453/3- ostatní plocha o výměře 45 m2 za
kupní cenu minimálně 200 Kč/m2, s tím, že
náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
 schválilo termíny řádných zasedání
ZO a RO na 2. pololetí roku 2019

Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 17. 7. 2019
projednala:
 schválila záměr výpůjčky části pozemků p. č. 2462/1 – ostatní plocha a p. č.
2436/3 – ostatní plocha o výměře cca 6,5 m2
za uvedených podmínek
 neschválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 448/1
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na akci malého rozsahu „Workoutové hřiště, ul. U Trojice“ a schválila jako
zhotovitele stavby spol. WORKOUT CLUB
PARKS s.r.o. Ostrava z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 163.691 Kč
bez DPH
schválila propachtování pozemků KN
p. č. 503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výměře
8.323 m2 za cenu 2.100 Kč/ha/rok a za podmínek uvedených v záměru viz. usnesení č.
R7/08/06/19 ze dne 5. 6. 2019
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 2. 5. 2019 se spol. PORR,
a. s. Praha
schválila příspěvkové org. ZŠ Tlumačov převedení finančních prostředků rezervního fondu ve výši 535.000 Kč do fondu investic na realizaci rekonstrukce sociálního zařízení WC dívek a na výměnu varných kotlů
v kuchyni školní jídelny
 schválila ukončení nájemní smlouvy
dohodou ke dni 31. 7. 2019 na byt č. 8 ulice
U Trojice 862, Tlumačov
 schválila uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 8 U Trojice 862 na dobu určitou
od 1. 8. 2019 s možností prodloužení nájemní smlouvy
 schválila předloženou Smlouvu o zajištění hudební produkce Kosovci včetně
ozvučení a osvětlení Obcí Tlumačov na den
27. 7. 2019
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka svítidel pro veřejné osvětlení na ul.
Dolní a Masarykova Tlumačov“
schválila záměr pachtu pozemků p. č.
2998 – ostatní plocha o výměře 31.924 m2
a 510/1 – orná půda o výměře 4.274 m2 v k.
ú. Tlumačov a stanovila podmínky pro uzavření pachtu
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Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
 vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků na ul. Jiráskova, Machovská a Družstevní, Tlumačov“ a schválila pořadí a vybrala
nejvhodnější nabídku spol. SWIETELSKY
stavební, s.r.o. Brno, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvhodnější nabídky s celkovou nabídkovou cenou
2.068.130 Kč bez DPH
 schválila rozsah zadání pro vyhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově“ na stávajícím půdorysu
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2456/1 – ostatní plocha, o výměře
cca 2,5 m2 za daných podmínek

Rada obce Tlumačov na
svém 4. mimořádném jednání
dne 8. 8. 2019 projednala:

R3/09/07/19 ze dne 17. 7. 2019
 schválila výpůjčku části pozemku p.
č. 2456/1 ostatní plocha o výměře 2,5 m2 za
podmínek stanovených v záměru viz. usnesení č. R16/09/07/19 ze dne 17. 7. 2019
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č. 2544 ostatní plocha o výměře 400 m2 do 31. 8. 2020
 schválila propachtování pozemků p.
č. 2998 – ostatní plocha o výměře 31.924 m2
a 510/1 – orná půda o výměře 4.274 m2 vše
v k. ú. Tlumačov za podmínek stanovených
v záměru za cenu 5.151 Kč/ha/rok (viz. usnesení č. R13/09/07/19 ze dne 17. 7. 2019)
 schválila podání písemné výpovědi
z nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2998
a z nájemní smlouvy se spol. Lukrom plus
s.r.o. Lípa na pozemek 510/1 vše v k.ú. Tlumačov
 schválila ukončení Smlouvy o sdru-

žených službách dodávky elektřiny se spol.
E-ON Energie a.s. České Budějovice ke dni
31. 12. 2019
schválila uzavření dohody o umístění
mysliveckého zařízení betonové nory pro lov
lišek na pozemku p. č. 3369 s Mysliveckým
sdružením Hék Tlumačov, z. s.
 schválila vyplacení finanční odměny
formou daru členům JSDH obce Tlumačov
a SDH Tlumačov, kteří se zúčastnili cvičení
„Požár a evakuace ZŠ Tlumačov dne 6. 4.
2019, dle předloženého seznamu
schválila smlouvu o dílo na manažerské řízení přípravy a realizace projektu „Modernizace sběrného dvora Tlumačov“
projednala návrh Změny č. 1 ÚP obce
Machová – bez připomínek
schválila záměr výpůjčky částí pozemku p. č. 2445 – ostatní plocha o výměře cca
25 m2 za stanovených podmínek

Už jsem Malý čtenář

 vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dodávka svítidel
pro veřejné osvětlení na ul. Dolní a Masarykova, Tlumačov“ a schválila výběr nejvhodnější nabídky, kterou byla nabídka uchazeče spol. NEWLED s.r.o., Tlumačov, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky s nabídkovou cenou 297.100 Kč bez DPH
 schválila Dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 se spol. Harko s.r.o. Kroměříž
 schválila poskytnutí finančního příspěvku do výše 2.500 Kč na dopravu krojovaných osob a seniorů na akci „Dožínky
Zlínského kraje“ dne 17. 8. 2019 v Kroměříži

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 21. 8. 2019
projednala:
schválila Moped Teamu Tlumačov z.
s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku
Obce Tlumačov a bezplatný pronájem pozemku p. č. 1607/1 na akci „Orientační jízda motocyklů“ dne 28. 9. 2019
 schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní v termínu 27. 9. až 1. 10.
2019 pro ZO ČZS Tlumačov na akci „Výstava ovoce a zeleniny“
 schválila záměr výpůjčky části pozemků p. č. 2608/2 – ostatní plocha a p. č.
2608/3 orná půda o výměře cca 23 m2 za
uvedených podmínek
 schválila výpůjčku části pozemků
p. č. 2462/1 ostatní plocha a p. č. 2436/3
ostatní plocha o výměře 6,5 m2 za podmínek stanovených v záměru viz. usnesení č.

Malí čtenáři s paní učitelkou.

Konec školního roku opět přivedl do místní knihovny 15 žáků první třídy, aby byli slavnostně pasováni na Malé čtenáře.
V pátek 21. června 2019 složili „prvňáčci“
slib všem knížkám, že se o ně budou starat
jako o své nejlepší kamarády. Paní knihovnice je následovně pasovala na Malé čtenáře.
V připraveném programu nemohlo chybět
„vaření“ knížky. Dětem jsme zábavnou formou ukázali postup vzniku knihy od spisovatele až po knihkupectví. Ty potom postupně
házely do velkého hrnce obrázky znázorňující vše, co je potřeba k výrobě knihy. Pan ku-

Foto: KIS Tlumačov. 

chař poctivě míchal vařečkou, aby se knížka
nepřipálila. Mezi tím, než se kniha uvařila,
jsme si ověřili znalosti dětí ze školních lavic.
Každý musel vyplnit test, který dal zkontrolovat a oznámkovat paní učitelce, a tím dokázat, že se opravdu naučil číst a psát. Poté
následovalo odkrytí poklice hrnce, kde už
byla „hotová“ kniha a každý žáček si ji odnesl domů. Pro malého čtenáře byla darovaná
knížka odměnou i motivací do dalšího čtení. Sladká tečka na závěr v podobě nanuků
nechyběla ani tentokrát. Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

KIS Tlumačov
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Tlumačovské pivní
slavnosti
a 3. ročník setkání
heligonkářů
Už týden před slavnostmi nebyla předpověď počasí nejveselejší. Meteorologové hlásili přívalové deště, bouřky, kroupy. Bohužel se jejich předpověď splnila a polovinu
pivních slavností propršelo. Hlavně Setkání
heligonkářů, kteří se sešli v sobotu 27. července 2019 už potřetí.
Krátce po 13. hodině začal program slavností. Na pódiu se vystřídalo 39 hudebníků
v samostatných 24 vystoupeních, která trvala až do 18. hodiny.
Počasí se nakonec umoudřilo, proto mohly proběhnout 3 soutěže pro děti a 4 pro dospělé. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu.
K jídlu byly nabízeny grilované klobásy, cigáro z udírny, kotlíkový guláš, párek v rohlíku, gyros, cukrová vata atd. K pití samozřejmě pivo, a to bezmála třicet druhů, víno i nealkoholické nápoje.
Pivní slavnosti se protáhly až do pozdních
nočních hodin při taneční zábavě se skupinou Kosovci.
Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov
a Kulturní a informační středisko Tlumačov
velmi děkují všem návštěvníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na úspěšném pořádání letošních Tlumačovských pivních slavností. Organizátoři děkují všem sponzorům
za finanční i věcné dary.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Večerní zábava.

Září 2019

Foto: KIS Tlumačov. 
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MŠ
Ze života
a ZŠ Tlumačov
obce

Přijetí nejlepších žáků ZŠ u starosty obce a rozloučení s deváťáky
Tradičními akcemi spojenými s koncem
školního roku jsou přijetí nejlepších žáků základní školy u starosty obce Tlumačov a rozloučení s žáky devátého ročníku. Nejinak
tomu bylo i v letošní školním roce.
V pondělí 24. 6. 2019 dopoledne přivítal v obřadní síni obecního úřadu starosta
obce pan Petr Horka devět žáků Základní
školy Tlumačov, kteří byli vybráni z jednotlivých tříd na základě dosažených studijních
výsledků, či za výbornou reprezentaci školy.
Setkání heligonkářů.

Foto: KIS Tlumačov. 

Z jednotlivých tříd byli nominováni tito
žáci:
1. třída - Nikol Krajíčková
2. třída - Helena Juhaňáková
3. třída - Ema Kramlová
4. třída - Maxim Navrátil
5. třída - Jan Slovák
6. třída - Natálie Janálová
7. třída - Radim Vranec
8. třída - Radek Čepička
9. třída - Zuzana Dzurusová

Ocenění žáků starostou obce.
Foto: obecní úřad. 

Starosta všem vybraným žákům poděkoval a ocenil jejich práci a aktivitu, která může
být pro ostatní žáky příkladem. Popřál jim
hodně úspěchů i v dalších školních ročnících a samozřejmě také pěkné prožití blížících se prázdnin. Na závěr setkání obdrželi
žáci upomínkové dárky a drobné pohoštění.
V odpoledních hodinách pak proběhlo
v budově KIS Tlumačov rozloučení s žáky
devátého ročníku. Slavnostní odpoledne se
uskutečnilo za přítomnosti učitelů a také rodičů odcházejících žáků. Starosta obce popřál žákům mnoho úspěchů v dalším studiu
na středních školách a daroval jim na památku malou pozornost, která jim bude tento
den připomínat. Žáci měli připravený program, ve kterém poděkovali svým učitelům
a všem, kteří je v průběhu devítileté školní
docházky provázeli. V působivé prezentaci
také zavzpomínali na devět let strávených ve
školních lavicích ZŠ Tlumačov. Na závěr proběhla neformální zábava s malým občerstvením, které žáci pro hosty připravili.
Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov

Prázdniny končí, škola začíná
Dětská soutěž.

Foto: KIS Tlumačov. 

Pití tupláků piva.

Foto: KIS Tlumačov. 

Tři nejlepší ženy v hodu medicimbalem.

Foto: KIS Tlumačov. 

Zdá se to jako včera, když jsme se loučili s našimi předškoláky, kteří se po prázdninách stanou žáky 1. třídy základní školy.
Ráda bych krátce vzpomněla tuto akci, na
kterou budou děti určitě po letech s úsměvem a nostalgií vzpomínat.
Rozloučení se školkou se konalo za přítomnosti rodičů a zástupců základní školy
poslední červnový týden. Po uvítacím proslovu ředitelky školy, která ho doplnila několika legračními výroky našich dětí, které
jsme po celou dobu jejich docházky sbírali,
začal program, který jsme si pro naše hosty
připravili. Děti předvedly mόdní přehlídku,
kterou mluveným humorným slovem provázela ředitelka školy Hana Janoštíková. Rodiče se dobře bavili „moderními“ kreacemi
našich dětí, které i s trochou nadsázky předváděly oblečení pro kluky i holky a snažily
se napodobovat pohyby profesionálních manekýnů a modelek. Za své výkony byly odměněny potleskem, který svědčil o tom, že
se našim hostům program líbí. Po skončení
přehlídky promluvila k rodičům paní učitelka Inka Zálešáková, která jim rozdala vytištěné rodičovské desatero, tedy několik důležitých rad, jak dětem pomoci s přechodem
do základní školy a jak děti motivovat, aby
si zvykly na nové prostředí a na jejich nové
povinnosti, kterých nebude určitě málo.
Děti se zatím připravily na hlavní, slavnostní část programu, na dekorování absolventů mateřské školy. Nejprve se všechny představily jménem a potom postupně dostaly
od učitelek pamětní šerpu, první opravdové
vysvědčení a balíček pro předškoláky, jehož
obsah se jim určitě bude v první třídě hodit.
Na oslavě byl přítomen také ředitel ZŠ Tlu-

mačov, Mgr. Robert Podlas a paní učitelka
Mgr. Lenka Odložilíková, která bude od září
učit 1. třídu. Právě ona přivítala předškoláky
jménem základní školy a pomyslně je už dopředu přijala pod svá křídla jako nové prvňáčky. Po společném fotografování následovala slavnostní hostina. Tatínci nám pomohli otevřít dětské šampusy, paní Vratislava Zlatušková nám upekla krásný sluníčkový dort s paprsky (velké poděkování za něj,
byl výborný). Pak už vypukly oslavy naplno, děti tancovaly, hrály si a rodiče měli aspoň chvilku času, aby si odpočinuli od každodenních starostí a vzájemně si popovídali a strávili s námi ve školce společné příjemné odpoledne. Kolem sedmé hodiny večerní se třída vyprázdnila. Bude se nám po našich dětech stýskat, ale tak už to život zařídil. Něco končí a něco nového zase od září
začíná. Do naší mateřské školy přijdou zase
nové děti a zase budeme mít novou třídu
předškolních dětí, které čeká poslední rok
v mateřské škole. Další děti budou naopak
nastupovat do školky poprvé.
Nový školní rok budeme zahajovat opět
jako trojtřídní mateřská škola. Kapacita
všech tříd je plná, naši MŠ navštěvuje 74 dětí.
Třída Berušek, Hvězdiček a Sluníček přivítá 25 nových dětí, které, jak pevně doufáme,
najdou u nás svůj druhý domov. Čeká na ně
spousta hraček, noví kamarádi, vstřícné paní
učitelky a spousta nových zážitků a akcí, které nás budou provázet celým školním rokem.
Kromě tradičních kulturních akcí, jako jsou
divadla hraná, loutková či maňásková, na ně
čekají výjezdy do solné jeskyně do Otrokovic, plavecký kurz pro předškoláky v Kroměříži, výuka angličtiny pro nejstarší, hu-

dební pořady pro děti, kouzelnická představení, sportovní a zábavné aktivity na školní
zahradě, spaní v mateřské škole bez mámy
a táty, školní výlety a spousta dalších zajímavých školních aktivit, kterých není opravdu
málo. O naše děti se stará 6 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic, o čistotu
a úklid v prostorách mateřské školy pečuje školnice a uklizečka a o to, aby děti byly
uspokojeny v oblasti, co se rozmaru chuťových buněk týká, se stará kolektiv školní jídelny při ZŠ Tlumačov, kde se pro děti připravují chutné a zdravé svačiny a obědy. Pracovnice pro dovoz a výdej stravy v MŠ pak
už jen předkládá dětem tyto dobroty na stůl.
Výchovně vzdělávací činnost v mateřské
škole probíhá podle zpracovaného školního
vzdělávacího programu s názvem: „Je nám
dobře na světě, na té naší planetě“.
Docházka do mateřské školy představuje
pro děti šanci a výzvu zároveň. Děti se učí
pohybovat ve skupině, učí si prosazovat svá
přání a zájmy přijatelným způsobem, učí se
být samostatné a nezávislé, a tím průběžně
roste jejich sebedůvěra a sebevědomí. Učí
se dělit a zachovávat pravidla skupinového
soužití. Poznávají, jak se učit spolupráci, co
to znamená navazovat přátelství, dovídají se
nové věci a hravou formou získávají nové poznatky a vědomosti, které zúročí při vstupu
do základní školy.
Přejeme všem našim dětem úspěšné zahájení nového školního roku, novým školáčkům rychlou adaptaci na nové prostředí, co
nejmíň slziček a co nejvíc nových kamarádů, pohody a pozitivních zážitků.
Hana Janoštíková,
ředitelka MŠ Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Ohlédnutí za školním rokem 2018/19
Letošní slunné prázdniny nezadržitelně
spějí ke svému konci. Blíží se nový školní rok,
přípravy na něj ve škole právě vrcholí a vše
je přichystáno tak, aby proběhl bezproblémově. Máme za sebou náročný školní rok,
v životě školy došlo k řadě událostí a pozitivních změn. A protože jsem přesvědčena, že
se naše škola řadí na místo, kam patří, tedy
mezi kvalitní regionální školy, dovolte mi
malé ohlédnutí za tímto, dle mého úsudku,
úspěšným rokem.
Celoroční školní aktivity odstartoval v měsíci září Okresní přebor v přespolním běhu
pro žáky 2. stupně. Říjen patřil kultuře: žáci
6. a 7. třídy se zúčastnili výchovného koncertu ve Zlíně. Ti starší z 8. a 9. třídy dostali
možnost zhlédnout anglické divadelní představení „Jack and Joe“ v sále otrokovické
Besedy. Nezapomněli jsme však ani na naše
nejmenší děti. Rozjely se za známými postavičkami „Jů a Hele“ do Zlína. I letos dostali
žáci 4. třídy možnost upevnit si své znalosti
během návštěvy dopravního hřiště v Otrokovicích. Celá škola se pak zapojila do celoroční soutěže ve sběru hliníku a starého papíru.
Významné výročí vzniku samostatného státu
si připomněly třídy napříč celou školou návštěvou výstavy v kulturním a informačním
středisku – „Sto let zpátky v čase“. Dětem
2. a 3. třídy začal kurz plavecké výuky. První čtvrtletí uzavřel měsíc listopad akcí pro 1.
stupeň - „Halloween day “, všechny ročníky
vyslechly v kulturním a informačním středisku přednášku „Prales dětem“. Ani v oblasti
sportu naše škola nezůstala pozadu. Mladší
i starší děti předvedly své schopnosti během
florbalového utkání v Napajedlech. Možnost
doplnit si své znalosti o spisovateli K. Čapkovi dostali žáci 9. ročníku během návštěvy
divadelního představení „Povídky z jedné
a druhé kapsy“ ve zlínském divadle. K velmi
zdařilým akcím patřilo divadelní vystoupení
žáků 8. třídy v Senior klubu v Otrokovicích.
Měsíc prosinec se nesl ve znamení vánočních aktivit. Děti 5., 6. a 9. třídy přispěly ke
krásné atmosféře tradičního rozsvěcování vánočního stromu svým kulturním programem.
Tento adventní čas zpříjemnili seniorům žáci
8. ročníku, kteří v kulturním středisku předvedli divadelní představení „Romeo a Julie “.
Následovala nadílka od samotného Mikuláše, návštěvy betlémů ve Zlíně i vánoční dílny
pro děti 1. stupně. Škola se pak představila veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Florbalová liga na ZŠ Mánesova v Otrokovicích
prověřila zdatnost našich žáků. Měsíc leden
patřil návštěvě dětí naší školy v kulturním
středisku, na níž zhlédly výstavu reprodukcí
J. Lady, následovalo promítání v otrokovické Besedě na téma „Barma“, účast na dějepisné olympiádě a olympiádě českého jazyka ve Zlíně. Konec 1. pololetí završil výchovný koncert „Alenka v říši hudby“ ve Zlíně.
2. pololetí školního roku bylo neméně bohaté na kulturní, vzdělávací i sportovní aktivity. Připomeňme v měsíci únoru recitač-

Září 2019

ní soutěž, návštěvu divadelního představení „Klapzubova jedenáctka“ ve Zlíně i aktivity spojené s přípravou školního plesu. První jarní měsíc přinesl školní kolo Fyzikální
olympiády, divadelní představení „Petr a Lucie“ pro 9. třídu ve Zlíně, velmi zdařilý školní
ples. Pro děti 5., 6. a 7. třídy můžeme zmínit
účast na ekologické soutěži „Poznej a chraň“
ve Zlíně. Napříč všemi ročníky si mohli naši
žáci poměřit své znalosti v oblíbené matematické soutěži – „Matematický klokan“. V měsíci dubnu se děti ze školní družiny definitivně rozloučily se zimou a přivítaly jaro v odpoledním bloku sportovních her a soutěží.
Žáci 5. třídy se pokusili o postup do okresního kola turnaje ve vybíjené v Napajedlech.
Čtvrťáci navštívili školní knihovnu a přesvědčili se tak, že kniha je dobrý kamarád. Čekala na ně řada kvízů, soutěží i povídání o autorech dětských knih. Taktéž dostali možnost
prožít zábavný projektový den s přírodovědou v Muzeu Komenského v Přerově. Slavnostní zápis dětí do 1. třídy proběhl v úterý 9. dubna 2019. Soutěží ve zdravém pečení odstartoval 15. dubna 2019 na naší škole
tzv. Zdravý týden. Na škole proběhla ukázka
zdravého rautu spojená s ochutnávkou ovocných salátů, koktejlů a nejrůznějších poma-

Úspěšní florbalisté.

zánek. Program tohoto týdne završil přespolní běh našich dětí. Nezapomněli jsme ani na
Den Země a snažili se zbavit naši obec odpadků. Květen nám přinesl 4. místo v turnaji
v kopané Mc Donald´s Cup 2019, pro žáky
9. třídy pak zájezd do Osvětimi. Vyvrcholením celoročního úsilí dětí i pedagogů byla
školní akademie, která opět překvapila a setkala se s velkým ohlasem. Fyzickou kondici
našich nejstarších žáků prověřil cyklokurz do
oblasti Podyjí. Poslední měsíc školního roku
patřil dopravní soutěži mladých cyklistů na
dopravním hřišti v Otrokovicích, kde naši
žáci vybojovali 2. místo. Následovaly školní
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Zahajujeme nový školní rok s elánem a chutí
výlety jednotlivých tříd. O tom, že i konec
roku může být zábavný, nás přesvědčil Festival IQ Play. V tělocvičně na naše žáky čekala výstava logických, edukačních a tvořivých
hraček. Tradiční zakončení školního roku za
přítomnosti p. starosty obce znamenalo loučení s odcházejícími učiteli i žáky a definitivní tečku za školním rokem.
Sami můžete posoudit, že naše činnost je
vedena snahou o dosažení co nejvyšší kvality práce s dětmi, snahou o úspěšnou a výbornou školu v rámci našeho regionu. O tom, jak
dobrou práci odvádějí pedagogové naší školy,
svědčí nejen pozitivní ohlasy vás, rodičů, ale
i úspěšnost našich žáků u přijímacího řízení
na střední školy. Naše škola žije pestrým a bohatým životem, o čemž svědčí řada činností a akcí, které zaměstnanci, a především pedagogičtí pracovníci v loňském školním roce
pro děti připravili nad rámec své běžné pedagogické práce. Poskytli jsme žákům možnost navštěvovat řadu kroužků a připravili
spoustu akcí. Pro žáky jsme pořádali projektové dny, exkurze, kulturní představení. Žáci
se účastnili soutěží a turnajů, v nichž získali
řadu úspěchů a ocenění v rámci našeho regionu. V průběhu roku jsme do školy zvali
odborníky a popularizátory z různých oblas-

Foto: ZŠ Tlumačov. 

tí, aby se prostřednictvím besed, přednášek
a výstav mohli naši žáci seznamovat s dalšími, jinými pohledy na některé stránky společenského i osobního života.
Mgr. Lenka Vernerová

Rodina hledá dům,
může být i k rekonstrukci.

Tel.: 703 128 423.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Školní jídelna.

Máme za sebou prázdniny a ve škole
jsme dokončili přípravy na zahájení nového školního roku. Práce nám šla od ruky,
protože jsme se těšili nejen na příchod nových pracovních impulsů, ale také nových
žáků a spolupracovníků. Ti „noví“ přichází
na uvolněná místa a stávají se výraznou příležitostí ke změnám, které jsou citlivé a někdy i hodně zamrzí.
Při rozloučení s paní učitelkou Jiruškovou
jsme všichni cítili, že nám ještě dlouho bude
chybět její svědomitost, pracovitost a nejen
„hudební takt“. Děkuji jí i touto cestou za
práci, kterou na naší škole odvedla, za „stopu“ kterou po sobě zanechala a přeji jí, aby
„doma“ prožila další část svého profesního
života v pohodě a v příjemné pracovní atmosféře s novými žáky a kolegy.
Personální změny, které nastaly v průběhu prázdnin se stávají příležitostí ke zkvalitnění výuky jednak na 1.st. a také přírodovědných předmětů na stupni druhém. Chtěl
bych proto popřát nejen novým pedagogům
školy, ale celému kolektivu, aby se mu práce
dařila v duchu koncepce vyšší kvality společné práce a snahy o dosažení vyšší úrovně
výstupů základního vzdělávání našich žáků.
Zároveň všem spolupracovníkům děkuji
za přípravu tříd a společných prostor školy
k zahájení nového školního roku. Škola je
teď barevnější, útulnější a veselejší!
Prázdninové technické zásahy jsme letos
zaměřili na rekonstrukci skladovacích prostor staré budovy, toalet pro dívčí část 1.st.
a školní jídelnu. Výsledkem jsou moderní
prostory pro hygienu a stravování. Všechny úpravy jsou vedeny v duchu barevnosti
a přívětivého vzhledu použitých materiálů.
Za zmínění určitě stojí i interiérová obměna některých místností školy, která vytvořila výrazně motivující prostředí pro žáky
i jejich učitele.
Zásluhou vedení obce a školy se naše škola opět posune o krůček dál ve snaze o vybudování moderního vzdělávacího zařízení,
které se může rovnat i řadě městských škol.
Dlouhodobě prohlašuji, že podporou obce
a snahou vedení školy lze vytvořit podmín-

ky překračující běžný standard.
Závěrem této části příspěvku bych chtěl
poděkovat všem nepedagogickým pracovníkům školy i školní jídelny, kteří se společnými silami podíleli nejen na přípravě školy k zahájení nového školního roku.
O prázdninách nebylo ve škole rozdílu mezi
panem školníkem, paní kuchařkou nebo
ekonomkou. Všichni pracovali tam, kde to
bylo v dané chvíli potřeba. To svědčí o kvalitě kolektivu lidí, bez kterých by se provoz
školy neobešel.
Současné velmi dobré vztahy mezi školou
a zřizovatelem napomáhají plynulosti technických opatření zejména v době prázdnin.
Aktuálně není problém s téměř jakoukoliv
formou pomoci škole. Jedná se nejen o odborné práce zámečnické, elektrikářské, stavebně-technické, zednické, ale i další.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům technického úseku obce za podporu
a pomoc škole.
Protože škola není jenom o jejím vzhledu, chtěl bych čtenáře seznámit s vzdělávacími projektovými aktivitami, které máme
před sebou.
Ve školním roce 2019/2020 budeme společně realizovat první část projektu „Šablony II“, která nám umožní dál pokračovat v podpoře žáků ohrožených školním

Pedagogičtí pracovníci.

neúspěchem. Podpora již nebude v rozsahu předchozího období, ale navíc se objeví
nové projektové aktivity.
Vedle čtenářských klubů budeme realizovat kluby deskových her a zábavné logiky,
projektové dny ve škole i mimo školu. Tentokrát jsme se rozhodli, že snížením osobních nákladů ušetříme prostředky na pořízení minimálně jedné interaktivní projekce
do výuky na oba stupně školy.
Iniciativou vedení školy se opakovaně podařilo z úrovně KÚ Zlínského kraje získat
finanční podporu na dopravu žáků do kroměřížského plaveckého bazénu, kde bude
výuka plavání žáků 2. a 3.ročníku probíhat.
Výukovou novinkou začínajícího školního roku bude zapojení „rodilých mluvčí“
do výuky Aj od 4. ročníku. Touto aktivitou
se zařadíme „po bok“ škol, které jsou dotovány městy ve prospěch zmiňované tandemové výuky.
Kromě výše uvedených aktivit, které zařazujeme s cílem zkvalitnění vzdělávací a výchovné nabídky, se škola bude i nadále věnovat zejména plnění svých vzdělávacích
cílů. V duchu již zmiňované koncepce rozvoje školy se chceme zaměřit na zkvalitnění
úrovně výstupů základního vzdělávání dosahovaných našimi žáky. Zjednodušeně řečeno, společně chceme zvýšit vědomostní i dovednostní úroveň výuky za podpory motivovanějších žáků.
Současně chceme realizovat celoročního
plán práce a další školní projekty, které se
nám v minulosti osvědčily. Budou mezi ně
patřit: „slučovák“ pro žáky 6.r., přebor školy v přespolním běhu, „Vánoční koledování 2019“, škola v přírodě pro žáky 3. a 4.r.,
„Den otevřených dveří školy“, školní ples,
„Zdravý týden“, „Dny v přírodě“, cyklokurz
„Moravský kras“ 2020, kurz základního lyžování, exkurze, výlety, školní kola olympiád a soutěží a další a další.
Závěrem bych chtěl naší škole popřát, aby
pro ni následující období bylo obdobím pozitivních změn, které ocení nejen její žáci a pedagogové, ale i jejich rodiče a veřejnost obce.
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy

Foto: ZŠ Tlumačov. 
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Příměstský tábor „Velká diamantová loupež“

Příměstský tábor - Harry Potter

Příměstského tábora „Velká diamantová
loupež“ se zúčastnilo 26 mladých nadějných
vyšetřovatelů, kteří získávali praxi v detektivní kanceláři HHM, která velmi dobře spolupracuje s Policií ČR. V pondělí po setkání jsme se vypravili ihned na policii do KM.
Zde jsme se seznámili s jejich profesionální
prací a také vybavením a prostory. Prohlídka byla velmi zajímavá a nprap. Ing. B.B.
zodpověděla všechny naše dotazy. Vzhledem k tomu, že policie řeší spoustu případů, poprosili nás o spolupráci a pomoc při
řešení loupeže diamantů, která se stala v nedalekých Otrokovicích místnímu sběrateli.
Tomu byl odcizen vzácný diamant z Anglie
a celá sbírka drobných diamantů, která měla
velmi velkou sběratelskou hodnotu. Byla to
pro nás výzva a určitě jsme souhlasili a případ chtěli vyřešit. Na zpáteční cestě jsme si
zahráli ještě spoustu her v Podzámecké zahradě a připravili plán vyšetřování. V úterý
jsme si vytvořili táborová trička a udělali fyzické testy zdatnosti formou olympiády. Odpoledne nás čekalo mnoho detektivních případů, kde byla zašifrována písmena, která
nás měla dovést k nálezu velkého diamantu. Písmenka nás zavedla do místní knihovny, kterou jsme důkladně prohledali a ukradený diamant zde nalezli. Opatrně jsme jej
uložili a převezli na policii, kde jsme jej předali a sklidili tak od policistů velkou pochvalu. Ve středu nám došlo oficiální poděkování, ale stále nebylo vše dořešeno a malé diamanty nebyly zatím nalezeny. Lupiči se podle
svědků pohybovali přímo v Tlumačově. Naši
vyšetřovatelé ihned vyrazili do terénu zajistit
stopy. Podařilo se nám odlít otisky jejich bot
a tím lépe zločince identifikovat. Odpoledne
pak proběhla velká pátrací akce, kde byla celá
banda dopadena i s jejich velkým šéfem. Ve
čtvrtek jsme potřebovali po tak náročné pátrací akci trochu odpočinku, proto jsme se
vypravili do napajedelského kina, kde nám
byla promítnuta pohádka „Yeti a ledové dobrodružství“. Den jsme si zpříjemnili pizzou
v restauraci na lodi, kde bylo krásně. Po návratu do Tlumačova jsme museli ještě projít
minovým polem, abychom získali klíče důležité k dořešení případu. V pátek nás čekalo poslední pátrání. Abychom dostali plán
mapy, která nám určovala směr, kterým se
vydat, museli jsme udělat spoustu dobrých
zásahů při hře lodě. Hurá! Mapa byla složena. První tým se podle ní vypravil a ta ho dovedla na místní poštu. Zločinci chtěli balíky
s diamanty odeslat, aby na to nikdo nepřišel,
ale naše detektivní kancelář patří mezi nejlepší, tak ani tento jejich plán nám neunikl. Klíče, které jsme získali, nám dopomohli k otevření schránek, kde byly 4 balíky. Jeden balík byl tím správným a zde jsme hledané diamanty nalezli a zdárně případ vyřešili. Samozřejmě, že tento vyřešený těžký případ jsme
pořádně na konci tábora oslavili a odměnili nejlepší detektivy. Tábor nám velmi rychle utekl, zažili jsme spoustu legrace a zážit-

V době letních prázdnin se konal příměstský tábor, se kterým jsme se vydali do Bradavic na pomoc Harry Potterovi. První den
jsme strávili v prostorách Sluníčka, kde jsme
se rozřaďovali do čtyř kolejí. Společně jsme
se seznamovali, vyráběli pláště a kouzelnické hůlky a našli dopis, kde nás společnost
kouzelníků vyzývala ke společnému boji proti pánu Zla. Další den jsme po cestě do Lanáčku v Otrokovicích hledali jednu ze čtyř
relikvií, kterou se nám podařilo zdárně nalézt. Ve středu jsme se vydali na výlet na rozhlednu Brdo a do Archeoskanzenu Modrá.
Ve čtvrtek jsme navštívili Kurovický lom, kde
jsme opékali špekáčky, prošli naučnou stezku a především našli předposlední relikvii.
Poslední den naši pomoc potřebovali hasiči
ve Zlíně, kde jsme absolvovali prohlídku pracoviště a odměnili jsme se pizzou. Společně
jsme našli všechny relikvie a boj s temnými
silami úspěšně zvládli, každý kouzelník byl
proto odměněn magickou klíčenkou a každá
kolej si odnesla putovní pohár.
Klára Jugasová
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Diamantová soutěž.

Foto: DDM Sluníčko. 

Diamantová soutěž.

Foto: DDM Sluníčko. 

ků. Děkujeme všem, kteří se do našeho pátrání zapojili a byli součástí týmu.
Bc. Hana Hlobilová-pedagog volného času,
vedoucí oddělení odloučené pracoviště
Tlumačov DDM Sluníčko Otrokovice

Poděkování
V době letních prázdnin se konaly v Tlumačově 3 příměstské tábory
pro děti a mládež, které měly pestrý program a děti odcházely plné
zážitků a také se spoustou dárečků.
Tímto bych chtěla vedoucím Klárce, Kristýnce, Haničce, Míši, Diance a Peťovi moc poděkovat za skvělou práci.

Příměstský tábor.

Foto: DDM Sluníčko. 

Výzva k výstavě betlémů
Vážení občané,
letos se bude konat v Kulturním a informačním středisku Tlumačov výstava betlémů. Pokud máte doma dřevěný, keramický, papírový, perníkový atd. betlém, kterým byste se rádi pochlubili, rádi ho do
výstavy zařadíme. Výstava proběhne v termínu již od 25. 11. do 15. 12. 2019. Své
betlémy budete mít tedy na Vánoce doma.
Betlémy můžete nosit k zapůjčení přímo do Kulturního a informačního střediska, náměstí Komenského 170, Tlumačov do 21. 11. 2019. Děkujeme

www.tlumacov.cz
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vodů, jsem chovatelem dvou kocourů. Myslím si, že kočky Žižku polidšťují,“ dodává.
Vytvořit „něco“ před domem se pan Stejskal rozhodl před časem, také kvůli dětem
z mateřské školy U Trojice. Ty vždycky je-

Foto: KIS Tlumačov. 

Pan Petr Stejskal se svým dílem.

vající“, říká o svém díle pan Stejskal. „Žižka
přece pořád neválčil a když se vrátil z bitvy,
tak se posadil a odpočíval. Taky už nebyl nejmladší. Obklopen kočkami, určitě v Táboře
žily, spřádal plány, jak obelstít nepřítele. A je
dokázáno, že hladit kočku uklidňuje. Kočky
jsou v sousoší z kompozičních i osobních dů-

Ze života obce

„Smrt v sedle“ z Tlumačova do Tlumačova a zpět

Jan Žižka odpočívající
Na začátku měsíce srpna proběhlo v naší
obci, na ulici Jana Žižky, odhalení sousoší
Jana Žižky. Autorem je pan Petr Stejskal, žijící právě v této ulici.
„Sousoší jsem nazval Jan Žižka odpočí-
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nom tiše prošly na procházce kolem domu,
a to se rozhodl změnit. Nejdříve ho napadlo
vytvořit kočky a dát je do trávy, po nějaké
době přišel nápad na sochu Žižky. Pak už
nic nebránilo k vytvoření sousoší.
„Nápad vznikl před rokem, půl roku jsem
dělal čtvrtinový návrh. Návrh je odlitý z epo-

xidu. Letos z jara jsem začal na soše intenzivně pracovat a v polovině června byla hotová.
Samotná socha Žižky má jádro z polystyrénu, nosná slupka je z flexibilního lepidla na
obkladačky, na něm je lepidlo Elastolith. Je
pevnější, dá se tónovat, takže socha vypadá
jako z pískovce,“ rozhovořil se pan Stejskal.
„Předlohou mi byl hlavně Žižka ztvárněný
ve stejnojmenném filmu režiséra O. Vávry
hercem Zdeňkem Štěpánkem. Nejvíc jsem
si všímal dobového oblečení“. Žižka sedí na
betonové desce, do které je zapuštěna železná konstrukce.
Pan Petr Stejskal už od dětství společně se
svým bratrem - dvojčetem - rád kreslil a modeloval. Vystudoval vysokou školu v Brně,
obor výtvarná výchova a matematika. Po 36
let byl pedagogem na základní škole v Hulíně. Zde vyučoval nejen tyto dva zmiňované
předměty, ale i informatiku. Nyní si užívá důchodu v domku po rodičích.
Slavnostní odhalení sousoší mu pomohla
zorganizovat rodina. Děti, vnuci, sestra, bratr, prostě všichni se na propagaci podíleli.
„Jsem rád, že se lidé zastaví u sochy, fotografují si ji, a dokonce se stane, že i někdo zazvoní a chce si o soše popovídat,“ prozradil
nám na závěr pan Stejskal. „V září věnuji další sochu, tentokráte sv. Floriána, místním hasičům. Bude ale podstatně menší než Žižka.“
Co dodat? Snad jen to, že Žižka má teď
svoji sochu nejen v Praze na Vítkově, v Táboře a v Přibyslavi, ale od 2. srpna 2019 dokonce i v Tlumačově na Moravě. Je jediná
ve Zlínském kraji.
Děkuji za rozhovor.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov.

To se v zimě v hospůdce sešlo u jednoho
stolu pár přátel, příznivců jedné stopy, trapiči malých kubatur, povykládali si o zkušenostech, o účasti na minulých ročnících Moped
rallye Tlumačov a přemýšleli o společné akci,
o společném výletě.
Padl nápad ověřit si vytrvalost strojů při
maratonské jízdě do Tlumačova u Domažlic a zpět.
Chlapi se pro tento nápad nadchli a začali s přípravami. Během jara ladili stroje a vyjížděli na společné testovací jízdy. Schopnost strojů i jezdců prověřil také ostrý zá-

vod v rámci Moped cup Březolupy Speedway
2019 na plochodrážním stadionu. Tři týdny
před startem jsme poslali e-mail do chodského Tlumačova, aby věděli, že se k nim chystáme a jestli si můžeme někde postavit bivak
a den odpočívat. Pan starosta odpověděl obratem a byl nadšen, také zahájil přípravy. Pár
dní před startem se jen doladily detaily a sešel se celý team ve složení jezdci: Jiří Mouka,
Jan Hlaváč, Michal Hlaváč, Martin Prokop,
Jaromír Prokop, Jaromír Prokop ml., Jan Slovák, Martin Zifčák a Petr Odstrčil a posádka
doprovodného vozidla: řidič Kateřina Odstr-

Start akce.

Foto: K. Odstrčilová. 

V Domažlicích se starostou Tlumačova v Čechách.

Foto: K. Odstrčilová. 

Jedna na rozloučenou.

Foto: K. Odstrčilová. 

Slavnostní odhalení sousoší
V pátek 2. 8. 2019 došlo u nás v Tlumačově na ulici Jana Žižky k významné události.
Za účasti asi 70 hostů bylo před domem p.
Petra Stejskala, tlumačovského rodáka, odhaleno sousoší Jana Žižky.
Výtvarník a autor sousoší Petr Stejskal po
přivítání hostů předal slovo svojí sestře paní
Daně Vařekové, která nám připomněla život
této významné postavy našich dějin. Vylíčila nám celou tehdejší složitou dobu plnou
mocenských a náboženských bojů, vyzdvihla nejen to, že byl Žižka výborný vojevůdce,
ale také, že si jistě ve chvílích volna rád poseděl s přáteli. Na to asi myslel i autor sochy,
který Žižku ztvárnil ve chvíli odpočinku, obklopen třemi kočkami, a docílil tak toho, že
socha působí milým a uklidňujícím dojmem.
Po zaznění chorálu „Kdož sú Boží bojovníci,“ spustili vnuci Petra Stejskala plachtu
a před našimi zraky se objevil sedící Jan Žižka v životní velikosti.
Poté Petr Stejskal odpovídal na otázky, které dostával od lidí, kteří sochu viděli při instalování a před odhalením.
Zajímavým zpestřením byla i tombo-
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la o ceny. První tři ceny byly keramické figurky z dílny Petra Stejskala a šest cen bylo
sladkých, balíčky perníků s výzdobou motivů rodového znaku Jana Žižky od paní Jarmily Vašíčkové.
Kromě cen si hosté mohli pochutnat i na
občerstvení s jednohubkami a vínem, kte-

Slavnostní odhalení sousoší.

ré připravili sourozenci pana Stejskala s rodinami. Na závěr nám P. Stejskal prozradil,
že pracuje na další soše, která jistě přispěje
ke zvelebení naší obce.
My mu přejeme, ať se mu práce daří, a těšíme se na další jeho díla. Pro Tlumačovské
novinky napsala Jarmila Vašíčková.

Foto: St. Kutálek . 

čilová, navigátorka a fotografka Eliška Odstrčilová, velitel vozu Honza Odstrčil.
V pátek 26. 7. 2019 v 7:00 hodin proběhl
u rybníčka u cedule konec Tlumačova start
akce „Smrt v sedle“ z Tlumačova do Tlumačova a zpět.
První etapu do Nesovic nás vyprovodil na
svém závodním stroji Petr Vystrčil. Po rozpačitém začátku se stroje i jezdci rozjeli,
dostali se do tempa a za slunečného počasí
dorazili do prvního bivaku v kempu Rusalka v Hněvkovicích. Osvěženi koupelí v bazéně i sobotním ranním deštěm jsme vyrazili na druhou, avšak deštivou etapu s cílem
v Tlumačově, kde nás již na čtyřkolce očekával pan starosta Miroslav Kabourek a doprovodil nás do areálu AMFI Tlumačov, kde
jsme bivakovali.
Srdečné přivítání s předáním dárků od nás
a údiv, že stroje i jezdci cestu zvládli beze
ztrát, nebral konce. Jezdcům a veliteli doprovodného vozidla byly předány medaile,
které jsme si s sebou vezli jako překvapení.
Díky Milanu Polákovi o nás bylo postaráno
na 200%, jídlo výborné a obsluha bez chyby.
Místní se rádi zastavili, přisedli, povyprávěli
a večer zazpívali s kytarou.
V neděli nás pan starosta a místostarosta
pan Josef Hruška vzali na výlet do Domažlic, do muzea a na náměstí se šikmou věží.
Prohlídku doprovázeli poutavým vyprávěním. Odpoledne se jezdci projeli spanilou
jízdou Tlumačovem a okolím pod vedením
místního jezdce Karla na meziválečném stroji Zűndapp. V podvečer jsme s panem starostou prošli obec, která je sice stejného jména,
ale krásně jiná, navštívili jsme obecní úřad
a zajímavá místa v okolí. Na své zahradě nás
pohostila velmi milá „paní starostová“ Jana
Kabourková. Večer jsme se rozloučili se všemi, co se o nás vzorně starali a samozřejmě
jsme je pozvali k návštěvě našeho Tlumačova, třeba také v jedné stopě. Děkujeme všem
Tlumačovákům.
V pondělí ráno jsme se vydali na cestu
zpět, dopolední etapa v pohodě, opět na nás
mávali chodci, kolegové motorkáři i protijedoucí řidiči, odpoledne za deště již byla patrná únava a zvýšený provoz. Potkala nás také
nehoda se zraněním jednoho jezdce, naštěstí s minimálními následky. Na noc jsme bivakovali v kempu Mohelno u Dukovan. Po
poslední úterní etapě jsme dorazili zpět do
našeho Tlumačova, poobědvali v restauraci
Černý kůň, kde nás přivítali první příznivci. Na betonovém plácku vedle fotbalového
hřiště jsme si udělali poslední čestná kolečka a společné fotky. Celkově jezdci na strojích najeli 870 km.
Jezdci nepodcenili přípravu a celou cestu
zvládli i se svými spolehlivými stroji, které
během přestávek podle potřeby ladili. Chlapi jste skvělí, klobouk dolů!
Na závěr: VŠUDE DOBŘE, V TLUMAČOVĚ NEJLÉPE…
za team sepsala Kateřina Odstrčilová

www.tlumacov.cz
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Turnaj v tenisové čtyřhře - O pohár obce Tlumačov
II. ročník turnaje v tenisové čtyřhře „O pohár obce Tlumačov“ se konal v sobotu 29. 6.
2019 na hřištích nového víceúčelového sportovního areálu na ulici Sportovní. Turnaj pořádalo tradičně KIS Tlumačov a vzhledem ke
zvýšenému zájmu o účast v tomto „prestižním“ turnaji se dá předpokládat, že se tento

Turnaj v tenise.

turnaj stane tradiční každoroční akcí.
Do turnaje se letos přihlásilo osm párů,
bohužel mezi hráči nebyla ani jedna žena
či ženský tým. Loňské prvenství v I. ročníku obhajoval pár Laďa Jaroš a Jirka Krčma
ml. Přihlášená družstva byla nalosována do
dvou základních skupin, po odehrání skupin první dva týmy
ve skupině postoupily do semifinále,
páry, které se umístily na třetím a čtvrtém místě ve skupinách hrály mezi sebou o umístění na
5. až 8. místě. Vítězové semifinálových klání se utkali ve finále o celkové vítězství v turnaji a poražení semifinalisté si to mezi sebou rozdali o 3. místo. K vidění byla vyrovnaná hra všech
zúčastněných debFoto: R. Huráň. 
lových dvojic, her-

ní napětí i fyzické vypětí. Předváděné výkony a tenisové dovednosti hráčů byly ukázkou toho, že „chlapi a chlapci“ v Tlumačově tenis hrát umí a dá se očekávat, že kvalita
výkonů - díky novým tréninkovým možnostem - turnaj od turnaje v budoucnu ještě poroste. Už letos byly vidět u mnohých hráčů
velké pokroky v herním projevu i v herních
dovednostech.
Po tuhých a vyčerpávajících bojích a odehrání všech zápasů byly na závěr turnaje vyhlášeny konečné výsledky a předán putovní pohár za vítězství ve „II. ročníku Turnaje
obce Tlumačov v tenisové čtyřhře“:
1. místo obsadili a vítězi turnaje se stali:
Petr Skácel a Petr Skýpala
2. místo: Laďa Jaroš a Jirka Krčma ml.
3. místo: Roman a Rajmund Huráňovi
4. místo: Marek Vlček a Michal Hric
Závěrem - jak se mezi sportovci říká - „sláva vítězům, čest poraženým“ a hlavně dík
všem na turnaji zúčastněným hráčům za jejich příkladnou bojovnost a chuť změřit síly
s vyrovnanými soupeři.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Prázdninové turnaje v plážovém volejbale
Na hřišti pro plážový volejbal v ulici
Sportovní u hřiště kopané se během července a srpna 2019 uskutečnily dva silně obsazené turnaje v plážovém (beach) volejbale.
V sobotu 20. 7. 2019 proběhlo pod názvem
„Letní pohodový turnaj v plážovém volejbale “ první turnajové setkání vyznavačů tohoto sportu, kteří na tuto akci dorazili - na
tlumačovské poměry - v hojném počtu. Na
turnaji změřilo své síly a prokázalo své kvality 10 tříčlenných týmů, které startovaly
ve složení dva muži a jedna žena. Jak název turnaje napovídá, panovala zde po celou dobu turnaje velmi přátelská a pohodová atmosféra, i když v průběhu jednotlivých utkání bylo znát, jak každý tým touží
po vítězství a úspěchu a tomu podřizuje své
herní výkony. Nutno říci, že je vidět, že za
dobu existence tohoto hřiště a díky častým
tréninkům se úroveň herních dovedností
všech hráček a hráčů různého věku ohromně zlepšila. Vyrovnanost byla vidět i na průběhu turnaje a konečných výsledcích odehraných utkání. Družstva byla nalosována
do dvou pětičlenných skupin, z každé skupiny postoupily první dva týmy do semifinále a týmy, které se umístily ve skupinách
A a B na třetím, čtvrtém a pátém místě hrály mezi sebou o umístění na 5. až 10. místě
v celkové tabulce. První semifinále mezi sebou odehrály týmy HurPa (manželé M. a R.
Huráňovi a M. Pavlík) a MaJaMi (manželé J. a M. Škrabalovi a M. Hložek), druhé
semifinále hrály týmy Krčmovci (J. Krčma
ml., R. Dvořák a L. Velebová) proti Hricov-
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cům (manželé L. a M. Hricovi a M. Kojecký). Do finále postoupily po výhrách nad
svými soupeři týmy HurPa a Krčmovci a ve
vyrovnaném a nervy drásajícím finále zvítězili a své soupeře zdolali 21 : 19 manželé
Huráňovi s Mirou Pavlíkem a stali se vítězi tohoto „pohodového turnaje v plážáku“.
Konečné pořadí na 1. až 4. místě „Letního
pohodového turnaje v plážáku 20. 7. 2019“
1. místo: M.+ R. Huráňovi + M. Pavlík
2. místo: J. Krčma ml. + R. Dvořák
+ L. Velebová
3. místo: J. + M. Škrabalovi + M. Hložek
4. místo: L. + M. Hricovi + M. Kojecký
Druhý turnaj se uskutečnil pod názvem
„Beach CUP Tlumačov 2019“ v sobotu 17.
8. 2019. Tento turnaj byl již turnajem mistrovským – přebornickým na úrovni Tlumačova. Sešlo se tentokrát 11 smíšených
tříčlenných družstev, z nichž 9 bylo tlumačovských, jedno z Otrokovic a jedno družstvo z Bělova. Boje se odehrávaly ve dvou
skupinách a do semifinále postupovaly dva
nejlepší týmy z každé skupiny. V prvním semifinále se utkaly týmy MIVAMI (M. Huráňová, V. Janoštík a M. Pavlík) a HRICÁCI
(L. Hricová, M. Hric a M. Kojecký), druhé
semifinále odehráli KRVEKO (J.Krčma, L.
Velebová, A. Kouřil) a RMR (R. Vitásková,
R. Jančová a M.Číž). Poražení semifinalisté KRVEKO a HRICÁCI si zahráli o třetí
místo, které nakonec obsadil tým KRVEKO. Do velkého finále postoupili po vyrovnaných bojích MIVAMI a RMR. O první

místo svedly oba týmy vyrovnaný boj, z něhož vyšel vítězně tým MIVAMI a stal se tak
pomyslným beach volejbalovým přeborníkem Tlumačova pro rok 2019.
Konečné pořadí na 1. - 4. místě mistrovského turnaje „BEACH CUP Tlumačov 17.
8. 2019“
1. místo: MIVAMI
(M. Huráňová, M. Pavlík a V. Janoštík)
2. místo: RMR
(R. Vitásková, R. Jančová a M. Číž)
3. místo: KRVEKO
(L. Velebová, J. Krčma a A. Kouřil)
4. místo: Hricáci
(L. Hricová, M. Hric a M. Kojecký)
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Zhodnocení fotbalové sezóny 2018 - 19 mužstev S. K. Tlumačov
V uplynulé sezoně 2018-2019 pod hlavičkou S. K. Tlumačov fungovala mužstva předpřípravky, mladší přípravky, starší přípravky,
mladších žáků, dorostenců a mužstvo mužů.
Pro mužstvo předpřípravky nebyla na zlínském okrese vypsána žádná soutěž. Naši nejmladší fotbalisté sehráli 8 přátelských zápasů,
3x vyhráli, 2x remizovali a 3x odešli jako poražení při celkovém poměru branek 67:89. Nejvíce branek vstřelili Michael Bielik 15, Filip Kojecký 13 a Jakub Cigánek 8. Kromě těchto zápasů se také zúčastnili několika turnajů. V září
2018 vyhráli turnaj na Baťově, v prosinci 2018
na halovém turnaji v Otrokovicích obsadili 2.
místo a na turnaji pořádaném na našem hřišti v květnu 2019 také vyhráli. Trenéři: Roman
Odstrčilík a Jiří Bielik
Mužstvo mladší přípravky hrálo v uplynulé sezoně okresní soutěž sk. A. V 19 zápasech
se jim podařilo 9x zvítězit, 2x remizovali a 8x
prohráli při konečném skóre 164:111. Nejlepší
střelci - Václav Machovský 51, Tomáš Vystrčil
26 a Max Bača 25 gólů. Také mladší přípravka odehrála v této sezoně tři turnaje. V zim-

ním období se zúčastnila dvou turnajů v Holešově, z nichž první suverénně vyhrála a v druhém turnaji obsadila druhé místo. V květnu
na domácím turnaji trenéři mladší přípravky
sestavili dvě mužstva S.K.Tlumačov, která obsadila konečné druhé a třetí místo. Trenér: Libor Machovský.
Starší přípravka hrála v uplynulé sezoně
okresní soutěž sk. A. Z dvaceti odehraných
zápasů odešla 8x jako vítězné mužstvo, 1x remizovali a 11x prohráli při konečném skóre
161:137. Nejlepší střelci: Pavel Karlík 70, Kamil Bilík 34 a Jakub Dzurus 21 branek. Hráči starší přípravky v této sezoně odehráli dva
turnaje. Na vánočním turnaji v Holešově obsadili 3. místo a v únoru na turnaji, který byl
také v Holešově, obsadili 4. místo. Trenér:
Martin Skácel.
Mladší žáci hráli také okresní soutěž sk.
A složenou ze 12 týmů. Ve 22 odehraných
zápasech 11x vyhráli a 11x prohráli při skóre
100:88 a obsadili konečné 7. místo se ziskem

33 bodů. Nejlepší střelci: Martin Dvořák 34
(druhý nejlepší střelec soutěže), Radek Dvořák 25 a Pavel Karlík 18. Mladší žáci v uplynulé
sezoně odehráli pouze turnaj pořádaný v květnu na našem hřišti a obsadili konečné druhé
místo. Trenéři: Pavel Karlík a Oldřich Hrdina.
Mužstvo dorostenců hrálo v sezoně 20182019 krajskou soutěž sk. B, ve které bylo přihlášeno 14 týmů. V konečné tabulce obsadili
9. místo se ziskem 38 bodů, při skóre 76:54.
Z 26 odehraných zápasů 13 vyhráli a 13 prohráli. Nejlepším střelcem byl Michal Dvořák
s 25 góly. Trenér: Jiří Kvasnička.
Mužstvo mužů hrálo v uplynulé sezoně krajskou 1. B třídu sk. C. Po odehraných 26 kolech naši muži skončili na konečném 10. místě se ziskem 31 bodů při pasivním skóre 37:54.
Z odehraných 26 utkání 6x vyhráli, 8x remizovali a 12x prohráli. Naším nejlepším střelcem byl Radek Zálešák s pouhými 9 góly. Trenér: Petr Skypala.
za S.K. Tlumačov Stanislav Jeřábek

ORIENTAČNÍ JÍZDA MOTOCYKLŮ a fotbalový zápas „Předkolejáků a Zakolejáků“
Moped Team Tlumačov zve všechny příznivce motocyklů na Orientační jízdu po
okolí Tlumačova. Akce proběhne v sobotu
28. 9. 2019 v odpoledních hodinách. Jsou
na ni zváni všichni motorkáři bez rozdílu

kubatur! Můžete se těšit na zábavné odpoledne s vůní benzínu. Je nachystáno několik
tras v délce do 30 km a dovednostní soutěže.
Po vyhlášení proběhne na fotbalovém hřišti zápas mezi tlumačovskými

PŘEDKOLEJÁKY a ZAKOLEJÁKY. Na
obě navazující akce, kde nebude chybět občerstvení, jste všichni srdečně zváni.
Za Moped Team Tlumačov
Petr Vystrčil

Pochvala a uznání patří všem účastníkům, kteří si na turnaje přišli zahrát a změřit své síly. Je třeba říci, že více jak 80 %
zúčastněných hráčů bylo z Tlumačova. Je
potěšitelné, že tento letní sport si zde našel své příznivce a že počet hráček a hráčů
všech věkových kategorií každým rokem
roste. „Plážák“ se tak stává oblíbeným doplňkovým sportem. Poděkování za pomoc
při organizaci turnaje patří KIS Tlumačov
a také „pingpongářům“, zvláště Michalu
Hricovi, Jirkovi Krčmovi a vedení hospůdky na hřišti za vzornou péči o kvalitní pitný
režim v parných dnech, kdy turnaje probíhaly. I když letošní sezóna již pomalu končí, věřím, že většina těch, kteří obecní sportoviště pravidelně navštěvují se již nyní těší
na sezónu příští.
Mgr. R. Huráň, místostarosta

www.tlumacov.cz
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