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ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ocitli jsme se na prahu posledního kalendářního měsíce roku. Prosinec je typický pro hodnocení toho, co se nám podařilo v průběhu roku vykonat, a zároveň
je dobou pro plánování budoucích kroků
v osobním i pracovním životě. Pomalu končí rok 2020. Byl atypický a zvláštní oproti jiným letům, z důvodů, které jsou nám
všem dobře známé.
Také já bych chtěl zrekapitulovat všechno, co se v průběhu roku podařilo v naší
obci uskutečnit. Byla provedena modernizace sběrného dvora formou vybudování betonových zpevněných ploch a nákupem velkokapacitních kontejnerů na odpad a plechového skladu na elektroodpad. Pořídili jsme traktor Zetor Proxima
CL100, který posílil vozový park střediska
údržby obce. Byla provedena oprava silnice II/367 a chodníku v ulici Kvasická. Proběhla realizace dílčích částí projektu revitalizace parku náměstí Komenského, konkrétně rekonstrukce chodníku a části místní komunikace od pošty k základní škole.
Zároveň bylo vybudováno velké odstavné
parkoviště u tělocvičny ZŠ. Na podzim
byla dokončena rekonstrukce vnitřní části hřbitova, která obsahovala rekonstrukci hospodářské budovy a sociálního zařízení, chodníků, vnitřního veřejného osvětlení a rozvodů vody včetně zřízení nového odběrního místa. Posledními investičními akcemi tohoto roku byla rekonstrukce chodníku a vybudování nového chodníku v ulici Zábraní.
Na úseku životního prostředí probíhala v průběhu letošního roku, mimo běžnou údržbu zeleně, také péče o nově vysazenou mýtinu na lesním pozemku Ořech.
Na obecním pozemku Hék byla provedena
těžba dřeva na půl hektaru plochy s tím, že
nejprve byla provedena montáž lesní oplocenky a v současné době se dokončuje výsadba stromků za účelem obnovy této části lesního pozemku. Dle lesních hospodářských osnov zde bude vysazeno více než 5
tisíc nových stromků. V lokalitě Rybníček
byla místo pokácených borovic provedena
liniová výsadba vrb. V rámci komplexních
pozemkových úprav ve východní části katastru obce byla na podzim zahájena investorem SPÚ Zlín výstavba polních cest
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Vánoční strom.

v lokalitě „U Ořechu“ a v lokalitě „Hek“,
dále pak realizace záchytných mezí v lokalitě „Chrást“, „Široký pod jamou“ a „Vršatce“. Dle smlouvy mezi investorem a zhotovitelem stavby budou polní cesty vybudovány v termínu do konce tohoto roku a záchytné meze pak budou realizovány na jaře
příštího roku.
Onemocnění COVID-19, jeho jarní
a podzimní vlna, která celkově ovlivnila náš
život, mělo velký vliv také na kulturně společenský život v obci. Kulturní a informační středisko vyvíjelo v průběhu roku maximální snahu o realizaci akcí zejména v období, kdy nám to momentální situace umožňovala. Původně plánovaný kalendář kulturních akcí však doznal jistých změn a termínových posunů. Také naše oblíbené setkání u rozsvěcování vánočního stromu na náměstíčku u obecního úřadu jsme byli nuceni zrušit kvůli nepříznivé epidemiologické
situaci a vládním nařízením souvisejících
s touto nemocí, která vylučovala shromažďování velkých skupin obyvatel. Všechny
nás to mrzelo. Neznám asi nikoho, kdo by
se na rozsvěcování vánočního stromu netěšil. V zájmu zdraví nás všech a snahy porazit virus bylo nutné tato opatření bezvýhradně respektovat, a to s nadějí a vírou, že se
příští rok snad vrátí život opět k normálu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu, členům obecního zastupitelstva a členům výborů a komisí
za práci a aktivitu v roce 2020.
Petr Horka, starosta obce

Přeji všem tlumačovským občanům klidné adventní období. Vašim rodinám, příbuzným a přátelům přeji šťastné, veselé a pohodové vánoční svátky.
Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně rodinných,
pracovních i osobních úspěchů.
Hezké svátky a lepší rok 2021.
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Povodňová komise monitorovala stav vodních toků
Po dlouhodobých a intenzivních deštích
na území Moravy (zejména v horských oblastech Jeseníků a Beskyd) došlo ke vzedmutí vodních toků, řeku Moravu nevyjímaje. Od středy 14. 10. 2020, kdy po dosažení
2. stupně povodňové aktivity (SPA) na řece
Moravě v hlásném bodě Kroměříž poprvé
zasedla pracovní skupina Povodňové komise
Tlumačov, byl pravidelně monitorován stav
v kritických částech místních vodotečí. Na
schůzkách pracovní skupiny povodňové komise (z preventivních důvodů byla aktivována pouze část členů komise – pracovní skupina s tím, že ostatní členové PK byli v kontaktu na mobilních telefonech) bylo rozhodnuto o pravidelném monitoringu vodotečí
v terénu jednotkou SDH, a to říčky Mojeny, Hajské příkopy, HOZ (Hlavničky) a řeky
Moravy. Kontrolu prováděla místní jednotka
SDH každé 3 hodiny po dobu 4 dnů. Dále
byly prověřeny prostředky Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Tlumačov (čerpadla,

vozidla, pohonné hmoty) a připravenost jejich členů pro případ zásahu.
V pátek ráno 16. 10. 2020 byl stav řeky
Moravy stabilizován na 2. SPA (pohotovost). Hladina řeky Moravy však vlivem
dalších dešťů mohla zvyšovat svůj průtok
a mírně stoupat a dosáhnout tak kritického 3. SPA. Nadále byla držena pohotovost
členů povodňové komise a členů jednotky
SDH. Během pátku se vytvořily vodní laguny v lokalitách Zástruží, Ameriky, Dolní
louky a za Rybníčkem. Na páteční odpoledne byla svolána kompletní PK, aby vyhodnotila celkovou situaci. Během soboty a neděle pak došlo k poklesu hladiny řeky Moravy
(v noci na sobotu 17. 10. 2020 byl dosažen
již 1. SPA - bdělost) a situace se postupně
v průběhu víkendu uklidnila. Případné nebezpečí pro Tlumačov tradičně představuje
říčka Mojena, která při vzedmutí a zpětném
toku může ohrozit Tlumačov v lokalitách
fotbalového hřiště, Sportovní ulice a Tluma-

čovské tůňky. Mojena však po celou dobu
povodňové aktivity odtékala směrem k Otrokovicím a k jejímu vzedmutí a zpětnému
toku k Tlumačovu nedošlo. Po celou dobu
byla komise PK v kontaktu s komisí ORP
v Otrokovicích a pravidelně vyhodnocovala monitoring.
Po ukončení povodňové aktivity 18. 10.
2020, kdy se řeka Morava dostala do normálního stavu pod 1. SPA, zůstaly vodní laguny v lokalitě na Amerikách, Zástruží, Dolní louky a za Rybníčkem. Po opadnutí vody
a snížení průtoku Mojeny, bylo rozhodnuto o pravobřežním vykopání rýhy v korytě
Hlavničky z důvodu zpětného nátoku nahromaděné vody v lokalitě Dolní louky a dále
pak k odčerpání vody z prostoru za Rybníčkem, což se i ve spojení s poklesem hladiny
spodní vody v těchto místě částečně podařilo. Celkem bylo odčerpáno za 8 dnů přes
1 milion litrů vody.
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická
Po třech letech příprav a odkládání z důvodu nedostatku finančních prostředků na
straně Ředitelství silnic Zlínského kraje byla
v červnu letošního roku ve spolupráci s uvedenou organizací zahájena stavba „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“. Jednalo se o opravu části uvedené komunikace na
ul. Kvasická v úseku od hlavní křižovatky se
silnicí I/55 za úroveň druhého sjezdu na náměstí Komenského za autobusovou zastávkou v celkové délce 195 m.
Samotná stavba obsahovala výměnu silničních obrub, úpravu napojení místních
komunikací z náměstí Komenského a sjez-

Rekonstrukce chodníků na ulici Kvasická.
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du od parkoviště u domu služeb včetně přiléhajících částí chodníků a vybudování nového místa pro přecházení přes ulici Kvasická
od domu služeb k poště, kde tato část byla
financována ze schváleného rozpočtu obce
Tlumačov pro rok 2020. Dále bylo provedeno frézování stávajícího živičného krytu
komunikace, doplnění chybějících uličních
vpustí pro odvod dešťové vody z komunikace a položení nové obrusné asfaltobetonové vrstvy, které financovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje. V rámci realizace těchto oprav došlo ke sjednocení průjezdné šířky komunikace na 7 m.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Ještě v přípravné fázi výše uvedené akce
bylo rozhodnuto o realizaci souběžné stavby
s názvem „Oprava chodníku na ul. Kvasická,
Tlumačov“. Jednalo se o dva úseky chodníků, které nebyly v uplynulých letech rekonstruovány, a to o úsek od objektu společnosti PSÍ Hubík po sjezd k domu služeb a od rodinného domu č.p.25 až po objekt autoservisu Ředina o celkové délce 146 m.
Oprava předmětných částí chodníků spočívala zejména ve výměně původních částí z betonových dlaždic o rozměru 30x30cm a asfaltového povrchu za nový povrch ze zámkové dlažby včetně doplnění kompletní skladby
podkladních vrstev, které zde chyběly, a podchycení dešťových svodů z rodinných domů
s jejich napojením na kanalizační síť. Nové
chodníky mají jednotnou šířku 2 m.
Stavební práce na obou stavbách byly provedeny společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem na Skalách. Stavební část financovaná z rozpočtu obce byla
zhotovitelem vybudována za celkovou cenu
2.569.252,29 Kč. Dále byla z rozpočtu obce
za zpracování projektové dokumentace, administraci výběrového řízení, zajištění technického dozoru stavby, činnosti koordinátora BOZP, geometrického zaměření a dodávky a montáže dopravního značení vynaložena částka ve výši 177.664,22 Kč.
Po dokončení obou staveb byla speciálním
stavebním úřadem, Odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích provedena závěrečná prohlídka. V návaznosti na tuto prohlídku
pak byly na obě akce dne 23. 10. 2020 vydány kolaudační souhlasy tak, aby mohly být
řádně užívány.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov
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Výstavba
Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - I. etapa
polních cest
a záchytných mezí
v katastru obce
Tlumačov
V rámci komplexních pozemkových úprav
ve východní části obce Tlumačov ukončených v roce 2008 byla navržena společná
zařízení, tj. vymezení pozemků pro vybudování polních a lesních cest, biocenter a biokoridorů, interakčních prvků, liniové zeleně, protierozních opatření a vodních ploch.
V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č. R10/09/09/15 ze dne 30. 9. 2015 podala obec Tlumačov dne 5. 10. 2015 na Státní pozemkový úřad se sídlem ve Zlíně žádost o vybudování polních cest v lokalitě
„U Ořechu“ a v lokalitě „Hék“. Na základě
pozdějších jednání zástupců obce Tlumačov
a Státního pozemkového úřadu, jako investora stavby, bylo dále v souladu s pozemkovými úpravami dohodnuto vybudování záchytných mezí v lokalitách „Chrást“, Široký pod
jámou“ a „Vršatce“.
V červnu letošního roku bylo zástupci Státního pozemkového úřadu ve Zlíně sděleno
obci Tlumačov, že na realizaci požadovaných
společných zařízení byly ze státního rozpočtu uvolněny finanční prostředky. Dále bylo
sděleno, že Státní pozemkový úřad ve Zlíně,
jako investor celé akce, bude v mezích příslušného zákona provádět výběr zhotovitele. Dne 24. 8. 2020 bylo vybranému zhotoviteli, kterým je společnost Ekostavby Brno,
a.s., předáno staveniště s tím, že provádění
prací bude zahájeno počátkem září 2020.
Dle smlouvy mezi investorem a zhotovitelem stavby budou polní cesty vybudovány v termínu do konce roku 2020 a záchytné meze pak budou realizovány na jaře
roku 2021.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

Ke konci července 2020 byla zahájena
stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci této etapy byly řešeny rekonstrukce a opravy objektů ve vnitřní
části hřbitova. Jednalo se o opravu skladu
nářadí a WC, rekonstrukci stávajících a vybudování nových chodníků v areálu hřbitova, kompletní výměnu vnitřního veřejného
osvětlení a podružného rozvaděče, doplnění
vnitřního rozvodu vody včetně úpravy starého a zřízení nového odběrného místa, oprava kanalizační přípojky od WC a provedení pokládky ochranných trubek pro budoucí instalaci vnitřních rozvodů zabezpečovací techniky hřbitova.
Vybraným zhotovitelem pro realizaci stavby byla společnost PROVING s.r.o. se sídlem v Hulíně.

Celá akce byla podle uzavřené smlouvy
o dílo ukončena v termínu do 16. 10. 2020
s tím, že stavební práce byly provedeny za celkovou cenu 3.580.167,20 Kč. Ostatní náklady, jako je zpracování projektové dokumentace, polohopisné a výškopisné zaměření původního areálu hřbitova, administrace výběrového řízení a zakoupení vybavení WC, činily částku ve výši 233.448 Kč.
Na závěr ještě pro informaci všem občanům uvádím, že provoz sociálního zařízení
bude v průběhu roku zajištěn od dubna do
listopadu. V zimním období, souběžně se
zastavením vody, bude WC mimo provoz.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Rekonstrukce hřbitova.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Zničené hroby po vichřici.

Foto: OÚ Tlumačov. 
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 2. 9. 2020
projednalo:
schválilo zadání projektové dokumentace na akci „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“ ve formě přístavby 2 tříd z modulárního systému buněk do prostor atria školy
 vzalo na vědomí vyhlášení programů
MMR ČR a OPŽP a schválilo zajištění všech
náležitostí směřujících k podání žádostí o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ z programu MMR ČR
- Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok
2021, podprogram DT 117d8210A
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování plynárenského zařízení stavby RD v ul. Mánesova se
spol. GasNet, Ústí nad Labem

Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 16. 9. 2020
projednala:
 schválila ukončení nájemní smlouvy
dohodou na byt č. 16 v domě s pečovatelskou
službou ke dni 30. 9. 2020
schválila uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 16 v DPS od 1. 10. 2020 na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení
 schválila předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku za rok 2020 mezi Obcí
Tlumačov a ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o.
schválila uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 159/TLU ze dne 20. 8.
2009 mezi obcí Tlumačov a spol. Plemenářské služby Otrokovice, a.s.
vzala na vědomí návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kurovice v uplynulém období let 2016 až 2020
vzala na vědomí návrh změny č. 2 ÚP
Otrokovice
schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 2. 7. 2020 se spol. PROVING
s.r.o. Hulín
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
1477/1- ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2
za podmínek stanovených v záměru, viz.
usnesení č. R6/22/08/20 ze dne 12. 8. 2020
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
2609 – ostatní plocha o výměře cca 18,75 m2
za podmínek stanovených v záměru, viz.
usnesení č. R5/22/08/20 ze dne 12. 8. 2020
projednala aktualizaci Pravidel pro udělování čestného občanství a Ceny Obce Tlumačov a doporučuje pravidla v tomto znění
ke schválení ZO Tlumačov
schválila aktualizované znění tzv. „vzorové“ Smlouvy o nájmu hrobového místa na
pohřebišti v obci Tlumačov

Prosinec 2020

 schválila předložený Ceník poplatků za užívání hrobového místa na pohřebišti Tlumačov
 schválila pronájem nebytových prostor v budově na nám. Komenského č.p. 65
pro pohybové aktivity žen za cenu 100 Kč +
DPH/ hodina na období od 21. 9. 2020 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc
schválila prodejní ceny nových propagačních předmětů Obce Tlumačov
schválil Zemskému hřebčinci Tlumačov, s. p. o. bezúplatné zapůjčení hmotného
majetku Obce na MR v kombinovaných jízdách ve dnech 2. 10. až 4. 10. na závodišti
Otrokovice - Bahňák

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 7. 10. 2020
projednala:
 schválila předložený Pořadník
č. 27/2020 na obsazení obecních bytů dle
Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 – ostatní plocha o výměře cca
15 m2 za uvedených podmínek
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup a instalace serveru na OÚ Tlumačov“ a schválila uzavření
smlouvy se spol. TC servis, s.r.o. Otrokovice z důvodu splnění podmínek zadávacího
řízení a podání nabídky s nabídkovou cenou
142.575 Kč bez DPH
schválila Moped Teamu Tlumačov z.
s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku
Obce a bezúplatný pronájem pozemku parcelní číslo1607/1 na „Orientační jízdu motocyklů“ konanou dne 18. 10. 2020

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém zasedání dne 21. 10.
2020 projednalo:
schválilo Plán investičních akcí na rok
2021 v předloženém znění a pověřilo starostu zapracováním tohoto plánu do rozpočtu
obce na rok 2021
schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 ostatní plocha o výměře cca
106 m2 za stanovených podmínek
schválilo aktualizaci Pravidel pro udělování čestného občanství a Ceny Obce Tlumačov v předloženém znění
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování plynárenského zařízení stavby na novostavbu RD na
pozemku p. č. 779/4 spočívající v uložení
STL plynovodní přípojky na pozemku 779/9
se spol. GasNET s.r.o. Ústí nad Labem

schválilo smlouvy o zřízení VB na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby spočívající v umístění zemního
kabelového vedení NN na pozemcích p. č.
2455/1 a pozemcích 833/12, 2528 a 2151/6
se spol. E.ON České Budějovice
schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení VB na stavbu p. č. 240/2
smyčka NN – umístění zemního kabelového
vedení NN na pozemku p. č. 2455/1 se spol.
E.ON České Budějovice
 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí na
zřízení a provozování prodloužení vodovodu, přípojky plynovodu a přepadu dešťové
kanalizace na pozemcích p. č. 3211 a 2543
se spol. Unihal s.r.o. Otrokovice

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 11. 11. 2020
projednala:
 schválila rozpočet zřízených p.o. ZŠ
a MŠ Tlumačov na rok 2021
doporučila ZO schválit rozpočet obce
Tlumačov na rok 2021 v předloženém znění a zároveň doporučila ZO schválit závazné
ukazatele rozpočtu obce Tlumačov v předloženém znění
schválila Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Tlumačov, p. o. a MŠ Tlumačov, p. o.
na roky 2022 a 2023 v předloženém znění
schválila prodloužení nájemních smluv
na obecních bytech nájemníkům za předpokladu uhrazení veškerých závazků vůči obci
a předložení dokladů o zaplacení na dobu
určitou do 31. 12. 2021
schválila prodloužení nájemních smluv
na buňky č. 8 a 9 (kadeřnictví), 7 (kadeřnictví), 4 a 5 (prodej vína a dárkového zboží),
1 a 2 (prodej oděvů a obuvi) v Domě služeb
do 31. 12. 2021
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na buňku č. 6 (pedikúra, manikúra) v Domě
služeb se slevou 1/3ročního nájemného do
31. 12. 2021
schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (sesterny a ordinace
lékaře) na DPS k provozování masáží a kosmetického ošetření do 31. 12. 2021
 schválila Plán inventur pro rok 2020
a Příkaz k provedení inventarizace majetku
p.o. ZŠ a MŠ Tlumačov k datu 31. 12. 2020
 schválila vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence ZŠ Tlumačov, p. o. k datu 31. 12. 2020
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
2445 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 za
podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č. R4/24/10/20 ze dne 7. 10. 2020
schválila přílohu č. 5 k Nájemní smlouvě č. 221/2008 ze dne 17. 4. 2008 a přílohu
pokračování na str. 5
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dokončení ze str. 4

č. 6 k Nájemní smlouvě č. 222/2008 ze dne
20. 8. 2009 na pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov se spol.
LUKROM plus s.r.o., Lípa
schválila dotaci ve výši 5.000 Kč pro
org. Za sklem o.s. a schválila předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/011 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Tlumačov
 schválila změnu trvání pracovního
poměru na odd. životního prostředí, údržby
a služeb obce na dobu neurčitou
 schválila v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec
Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov a ředitelce
MŠ mimořádnou finanční odměnu v navrhované výši
 schválila použití fondu investic p. o.
ZŠ Tlumačov ve výši 115 000 Kč na zakoupení elektrické smažící pánve
 schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 29 v DPS ke dni
30. 11. 2020

Zlínský kraj poskytl
dotaci JSDH
obce Tlumačov
Dotaci ze Zlínského kraje v celkové výši
60 037 Kč obdržela v letošním roce JSDH
obce Tlumačov. Dotace byla poskytnuta Zlínským krajem na základě výzvy RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje.
Prostředky dotace byly použity na vybavení členů jednotky novými zásahovými obleky.
Jednotka byla také dovybavena novými lahvemi k dýchacím přístrojům. Další část dotace byla použita na modernizaci a zlepšení
komunikační techniky – byla pořízena nová
radiostanice do zásahového vozu.

Dále byla jednotka vybavena tabletem s navigačním softwarem RescueNavigator, který umožňuje přesnou lokalizaci místa zásahu v okamžiku výjezdu jednotky. Díky dotaci na toto navigační zařízení je naše jednotka nyní vybavena technikou, která zvýší její
akceschopnost a efektivnost při výjezdech
k požárům, technickým pomocem či jiným
krizovým situacím.
„Jedná se o další posun v možnostech naší
jednotky, kdy můžeme na základě přesně určeného bodu v mapě zadaného dispečerem IZS,
vyrazit dle navigace nejkratší cestou přímo

P. F. 2021

Nová rádio stanice do zásahového vozu.
Foto: SDH Tlumačov. 

k místu zásahu. Doposud jsme vyjížděli na místo zásahu podle zaslané textové zprávy SMS,
což nebylo vždy přesné a následné dohledání
místa mohlo způsobit zdržení…“ upřesnil význam RescueNavigatoru velitel JSDHO Tlumačov Otto Šnajdr st.
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Čtenářům Tlumačovských novinek a všem tlumačovským občanům přeji klidné prožití vánočních svátků a v rodinném kruhu u vánočního stromečku tolik očekávané společné chvíle porozumění, klidu, pohody,
štěstí, lásky a radosti. I když končící rok k nám nebyl příliš přívětivý a nebezpečný virus Covid-19 nás stále nenechává klidnými, přesto pevně věřím,
že se nám všem podaří nepříznivé období zvládnout a překonat. Přeji všem,
aby se náš život brzy vrátil do tradičních a zaběhnutých kolejí.
Do nového roku 2021 mi dovolte, vážení občané Tlumačova, popřát vám
především pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy, co nejméně stresových
situací a maximum dnů, kdy jste ve svém osobním životě spokojení a šťastní.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Tablet s navigačním softwarem.
Foto: SDH Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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KIS
Ze života
Tlumačov
obce

První část revitalizace parku náměstí Komenského byla dokončena

Tradiční rozsvícení vánočního stromu bylo letos netradiční

V polovině června letošního roku byla zahájena další z investičních akcí obce pod názvem „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. Tato akce bezprostředně navázala na již prováděná díla „Oprava
silnice II/367 v obci Tlumačov“ a „Oprava
chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov“. Jako
zhotovitel byla při společném výběrovém řízení na všechny tři akce vybrána společnost
PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem
na Skalách.
V rámci této stavby byly z kompletního
projektu „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“ realizovány vybrané
stavební objekty, a to stavební objekt SO 101
Rekonstrukce chodníku od č. p. 61 po č. p.
55, SO 102 Rekonstrukce komunikace „A“
a SO 103 Parkoviště u základní školy.
U objektu SO 101 se jednalo o rekonstrukci stávajícího chodníku od pošty po rodinný dům č. p. 55 s provedením místa pro přecházení k prostranství před základní školou.
Nový chodník ze zámkové dlažby o proměnné šířce 1,5 – 2 m a délce 125 m nahradil stávající a z pohledu bezpečnosti nevyhovující
chodník z betonových dlaždic 30x30cm a asfaltového povrchu, jehož přibližná polovina
nebyla vůbec stavebně oddělena od přiléhající místní komunikace. Stavební objekt SO
102 obsahoval rekonstrukci části místní komunikace na náměstí Komenského od parkoviště vedle KIS po úroveň vjezdu k základní
škole. Vybudováním navazujícího stavebního
objektu SO 103 je před tělocvičnou základní
školy zajištěno parkování pro 45 automobilů, z toho jsou 3 stání vyhrazena pro osoby
se zdravotním postižením. Samotná plocha
parkoviště je provedena ze zámkové dlažby
a všechny ostatní pojížděné plochy jsou z asfaltobetonu. Dále byly v rámci tohoto objektu realizovány nové chodníky pro přístup ke
školce a základní škole.
Za uvedené stavební práce byla z rozpočtu obce zaplacena zhotoviteli celková cena
5.387.014,38 Kč. Ostatní náklady spojené se
stavbou, jako je zpracování projektové dokumentace, hlukové studie, inženýrská činnost, správní poplatky, administrace výběrového řízení, zajištění technického dozoru
stavby, činnost koordinátora BOZP, zpracování projektu dopravního značení včetně vyřízení povolení, dodávky a montáže dopravního značení a vybudování veřejného osvětlení u parkoviště ZŠ činily částku ve výši
581.028,49 Kč.
Na základě požadavků společnosti E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice, jako správce distribuční soustavy VN a NN, bylo nedílnou součástí výše uvedené stavby provedení přeložek stávajícího vedení zemních kabelů NN mimo nově budované plochy komunikací a parkoviště, které nebudou pojížděné dopravními prostředky. Tato vyvolaná
investice vyšla obecní rozpočet na částku
332.478,16 Kč.
Na závěr celé stavby byla speciálním sta-

Po řadu let rozsvěcíme náš tlumačovský vánoční strom na začátku adventního období,
kdy na náměstíčku probíhá jarmark, je přichystáno bohaté občerstvení a v neposlední
řadě i pestrý kulturní program.
Letos se bohužel tento tradiční scénář neuskutečnil. Museli jsme dodržovat vládní
nařízení a omezení týkající se shromažďování více osob.
V páteční podvečer 27. listopadu zazněly
z obecního rozhlasu koledy, vánoční a novoroční přání starosty obce pana Petra Horky
a krásné básničky v podání žákyň 2. třídy.
Poté se rozzářil vánoční strom za hlasitého
odpočítávání dětí ze školní družiny. Všechno
proběhlo za zvýšených hygienických opatření. Děti do poslední chvíle netušily, že budou
vůbec první, kdo uvidí rozsvícený tlumačovský vánoční strom.

Prosinec 2020

vebním úřadem, Odbor dopravně – správní,
oddělení silničního hospodářství Městského
úřadu v Otrokovicích vykonána závěrečná
prohlídka s tím, že dne 21. 10. 2020 byl vy-

Revitalizace náměstí Komenského.

dán kolaudační souhlas pro její řádné a bezpečné užívání.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku, OÚ Tlumačov

Foto: OÚ Tlumačov. 

V minulých letech jsme už měli naplánované sportovní, kulturní či vzdělávací akce.
Na rok 2021 tomu není jinak. Zda se akce
uskuteční, bude záležet na vývoji pandemie
Covid-19. Pevně věříme, že se situace bude
stále lepšit a setkáme se s vámi třeba na Koštu pálenek, Reprezentačním obecním plese,
oslavách výročí obce a školy, Pivních slavnostech se setkáním heligonkářů, Gulášfestu,
na Hrách seniorů Mikroregionu Jižní Haná,
Cestě za pohádkou, atd.
Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková,
pracovnice Kulturního a informačního
střediska Tlumačov

Vážení občané
Tlumačova a čtenáři
Tlumačovských
novinek,
přejeme vám
šťastné prožití
vánočních svátků
a v novém roce
hlavně pevné zdraví,
mnoho štěstí, osobní
i pracovní pohody.

Již druhým rokem jsme vás vyzvali ke spolupráci v kampani „Krabice od bot“. Bohužel
se tento rok sešlo jen 11 ks dárečků (minulý
rok 36 ks). I přesto, že je doba těžká, neměli bychom zapomínat na ty, kteří naši pomoc
potřebují. Jsou to děti z chudších rodin, které si také zaslouží mít pěkné Vánoce a pod
stromečkem najít dárek. Ze srdce děkujeme
těm, kteří na to nezapomněli.

Kalendář Tlumačov
2021
Od čtvrtka 3. prosince 2020 si můžete
v běžnou otvírací dobu střediska a knihovny na náměstí Komenského 170 nebo v úřední hodiny na obecním úřadě vyzvednout kalendář Tlumačov 2021. Kalendář je zdarma.
Revitalizace náměstí Komenského.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Tříkrálová koleda letos v novém kabátě
Prožíváme dobu plnou různých omezení a nejistot. V záplavě událostí dnešních
dní s nadějí očekáváme aspoň trochu dobrých zpráv. Jednu velmi dobrou zprávu vám
přinášíme už teď – tříkrálová koleda zazní!
Již teď je však jisté, že letošní koledování bude tentokrát poněkud jiné, než jsme
všichni zvyklí. „Jsme si velmi dobře vědomi toho, že osobní kontakt s koledníky přímo u vás doma, jejich hřejivý úsměv i zpěv
koledy s přáním všeho dobrého je nenahraditelný. Zdraví vás všech i zdraví našich koledníků je však pro nás na prvním místě.
Proto jsme se s ohledem na současnou situaci rozhodli letošní sbírku pojat zcela novým způsobem,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. „Připravili jsme pro vás novinku v podobě online koledy. Na stránkách www.trikralovasbirka.cz

bude možno zhlédnout online koledu a také
přispět do virtuální kasičky. Zde bude možné zadat vaše PSČ a tím bude váš příspěvek
automaticky přesměrován na místní Charitu, aby tak vaše pomoc mohla sloužit přímo
lidem z vašeho okolí. Pro ty z vás, pro něž
by toto bylo obtížné, připravíme do několika
míst ve vaší obci tříkrálové kasičky. V rozmezí vánočních svátků budou lidem do schránek distribuovány tříkrálové letáky s aktuálními informacemi, přehledem míst i termínem,
dokdy bude možné přispět,“ dodal Žalčík.
Bližší informace budou postupně přibývat v místních mediích, na webu otrokovické Charity i na sociálních sítích. Prosíme,
pomozte nám tyto informace šířit dál mezi
své blízké.
Děkujeme, že pomáháte s námi.
Vladana Trvajová, Charita Otrokovice

Kalendář je historicky laděný, neboť si
příští rok připomene hned několik výročí: uplyne 880 let od první písemné zmínky o Tlumačovu (1141), kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík dal sepsat všechny církevní statky na Moravě. Mezi nimi je v této listině uveden název „Na telmacoue“, což znamená, že se jedná o naši obec. Další výročí
se vztahuje k budově měšťanské školy, dnes
stará část základní školy, která slouží vzdělávání 110 let (1911). Dále uplyne v prosinci
90 let (1931) od založení Sportovního klubu
Tlumačov. Stalo se tak za přítomnosti 25 milovníků kopané v hostinci u Brázdilů (u Hlada) a dá se říct, že od té doby je kopaná nejmasovějším sportovním odvětvím v naší
obci. Připomeneme si také, že před 180 lety
projel naší obcí první vlak (17.10.1841) a již
150 let funguje v obci pošta.

Rozsvícení vánočního stromu. Foto: KIS Tlumačov. 

Rozsvícení vánočního stromu. Foto: KIS Tlumačov. 

Velké poděkování patří nejen Ing. Věroslavu Vilišovi, za poskytnutí historických pohlednic, ale i inzerujícím firmám.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Zase jsme vařili
Své kulinářské umění na druhém ročníku
Gulášfestu Tlumačov 2020 předvedlo osm
týmů. Akce se konala za krásného slunečného počasí v sobotu 12. září v obecním parku.
Týmy už před osmou hodinou, kdy bylo
zahájeno vaření gulášů, obsadily svá stanoviště a začaly budovat svá zázemí.
Při přípravě gulášů panovala přátelská nálada, nechybělo „štengrování“, ochutnávání
a vzájemné povzbuzování.
Modelky.

Foto: KIS Tlumačov. 

V druhém ročníku Gulášfestu Tlumačov 2020
soutěžili:
Dřeváci – Guláš z hovězích líček (Kurovice)
Brdisko – Srnčí guláš (Liptál)
Start Tlumačov – Bürgönyaguláš
Modelky – Guláš… (Tlumačov)
Kluci z hor - Hovězí guláš (Machová)
S.K.Tlumačov – Poctivý hovězí guláš
Vandal Team – Chilli gulášek (Tlumačov)
Vodácký klub Kvasice - Dračí guláš
Ve 14 hodin byly guláše hotové a začala jejich degustace. Guláše hodnotili nejprve samotní návštěvníci a pak také nezávislá odborná porota.
Čas do ukončení hlasování (16:30 hod.)
nám všem zpříjemnil VIP host Alžběta Kolečkářová, účastnice Superstar 2011.

Hlavní kuchař z týmu Start Tlumačov.

Foto: KIS Tlumačov. 

Dřeváci z Kurovic.

Foto: KIS Tlumačov. 

Družstvo Brdisko z Liptálu.

Foto: KIS Tlumačov. 

Prosinec 2020
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dobré guláše
Své pěvecké vystoupení doplnila i členstvím v porotě Gulášfestu.
Dalšími členy poroty byli: Stanislav Jeřábek, Pavel Dočkal a Michal Mikulička.
Předsedou byl místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň.
A jak to dopadlo:
Pohár starosty obce za nejlepší guláš (5členná porota hodnotila anonymně chuť,
vůně, vzhled atd.) získalo družstvo S.K. Tlumačov za Poctivý hovězí gulášek.

Vystoupení A. Kolečkářové.

Foto: KIS Tlumačov. 

Porota při degustaci.

Foto: KIS Tlumačov. 

Cenu návštěvníků získali Kluci z hor (z Machové).

Foto: KIS Tlumačov. 

Nejlepší guláš uvařili fotbalisti z Tlumačova.

Foto: KIS Tlumačov. 

Cenu návštěvníků (kvalita guláše, kultura a profesionalita přípravy, čistota na pracovišti, nazdobení stánku, celková prezentace týmu a doplňkový program) si na Machovou odvezli Kluci z hor za Hovězí guláš.
Po vyhlášení výsledků následovala volná
zábava, ke které přispěl i DJ F. Pospíšilík.
Děkujeme všem návštěvníkům, soutěžícím, účinkujícím i dobrovolníkům za krásnou akci. Budeme se na vás těšit na III. ročníku Gulášfestu Tlumačov 2021. Heslem soutěže pořád zůstává: užít si především příjemné
odpoledne a zkusit uvařit ten nejlepší guláš.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Vandal team vařil chilli guláš. Foto: KIS Tlumačov. 

Hlavní kuchař vítězů. Foto: KIS Tlumačov. 

Pomocný kuchař z týmu Dřeváci. Foto: KIS Tlumačov. 

Vodáci z Kvasic.

Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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cest, chronických bolestech hlavy a migrénách, stresu a depresích. Při výše zmíněných
problémech se doporučuje 45minutové sezení v intervalech 2x až 3x týdně. Ovšem nelze tato doporučení paušalizovat, neboť každé onemocnění a každý nemocný si žádá individuální přístup.
Od kdy je včelín v provozu? Jedná se o celoroční službu?
Včelín jsme otevřeli v září a služba je k dispozici od začátku května do konce září.

Ze života obce

Do přírody Hostýnských vrchů– na Hrad a Betlémy za sklem

Apiterapie v Kurovickém lomu
Přírodní památku Kurovický lom snad ani
nemusím pro obyvatele Tlumačova a okolí
představovat. Takže jen v krátkosti: lom lze považovat za přírodní klenot, nacházející se mezi
Kurovicemi, Tlumačovem, Machovou, Míškovicemi a dálnicí. Voda v lomu je díky vápenci
nabitá jeho léčivou a očistnou energií, je chladná, tichá a hluboká. Je unikátní ekologickou
lokalitou zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy.
Lom má bohatou historii, vápencové usazeniny kurovického bradla se začaly těžit před rokem 1840. Jako surovina se zde těžil jílovitý vápenec a slínovec světlešedé až nazelenalé barvy. V roce 1997 byla již těžba značně utlumena.
Bývalý vápencový lom se stal přírodní památkou (Natura 2000) a je domovem pro 247 druhů rostlin, 21 druhů ptáků a 60 druhů brouků.
Nejvýznamnějším obojživelníkem je čolek velký.
Od letošního podzimu mají v Kurovickém
lomu novinku: Apiterapii. Je to velký včelín –
včelí domeček s blahodárnými léčivými účinky.
Jsem ráda, že si majitel lomu, pan Martin
Zelina, našel chvilku na představení této léčebné procedury.
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Kde se mohou případní zájemci objednat?
Ve ške r é i n fo r m a c e n a l e z n e t e n a
www.kurovicky-lom.cz nebo pište na
info@kurovicky-lom.cz
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených návštěvníků.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na
aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat
si zdraví v přírodě. Tento výlet mimo město směřujeme do západního okraje přírodního parku Hostýnské vrchy, konkrétně do
Přílep a Holešova.
Západní výběžek Hostýnských vrchů se
zvedá na dohled od Holešova z obce Přílepy, jejíž založení je datováno do období vlády
českého krále Přemysla Otakara II. Na vrchu

Hrádek v lesích nad obcí stával v raném středověku strážní hrad, v Přílepech pak opevněná tvrz. Zatímco hrad byl zničen zřejmě
v husitských nebo česko-uherských válkách
v 15. století, tvrz v obci stála až do poloviny
století devatenáctého, kdy byl na jejím místě
rodem Seilernů vystavěn pseudorenesanční
zámek. Zámek je aktuálně nepřístupný, neplatí to ale o zámeckém parku. Obec se spolkem Přílepy-náš domov realizuje aktivity k revitalizaci parku i celého zámeckého areálu.

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy v Tlumačově na Náměstí.

Koho a kdy napadla myšlenka vybudovat
v areálu Kurovického lomu apiterapii? Co vás
k tomu vedlo?
Prvotní myšlenka se zrodila v mé hlavě
a v hlavě kamaráda včelaře Davida Hrubého.
Impuls přišel při realizaci každoroční akce
„Festival pro čolka“, který pořádáme v lomu.
Na programu festivalu je pro děti i ukázka
života včelstva. Přemýšleli jsme, jak malým
návštěvníkům poodhalit více z říše včel a nápad byl na světě.
Který včelí produkt pro apiterapii využíváte a jak procedura probíhá?
Využíváme včelí med. Ale nejen ho, v našem včelíně můžete zažít pobyt v biopoli včelstva. Rozhodně se nemusíte bát, že bychom
vás posadili mezi pracující včelky. Včely žijí
v úlech, které jsou součástí včelína a jejichž
horní část je průduchy spojena s místností,
kde můžete v klidu relaxovat na pohodlných
lehátkách a nechat na sebe působit tuto klidnou a léčivou energii. Mimo to má náš včelín celou přední stěnu prosklenu, a to včetně úlů, takže můžete pohyb včel a jejich neúnavnou činnost sledovat i jako živý přenos.
Pro koho je apiterapie vhodná?
Apiterapie je ideální metoda pro každého, kdo dává přednost alternativní medicíně
a nechce své tělo zbytečně zatěžovat chemií.
Je ideální pro sportovce, děti a starší osoby.
V případě alergie na včelí produkty, toto léčení určitě bez porady s lékařem nezačínejte.
V čem a jak pomáhá?
Úlový vzduch pomáhá při bronchitidě,
astmatu, alergiích, chronických onemocněních plic, oslabení imunitního systému a náchylnosti k infekcím, při infekcích dýchacích

Prosinec 2020

Autobusová zastávka u zámku je výchozím místem pro dnešní výlet do přírody. Stojí
zde tabule vysvětlující historii hradu a turistický rozcestník modře značené trasy, zvolíme tu ke Hradu. Kousek nad obcí si prohlédněte lesní kapli Panny Marie Svatohostýnské, kterou zde nechal v roce 1882 postavit
hrabě Karel Maxmilián Seilern. Cesta pak
zvolna stoupá lesem, po dvou kilometrech
po pravé ruce uvidíte kopec Hrádek, na kterém v minulostí stával hrad. Turistická trasa jej sice míjí, ale vede k němu pěšina. Kamenné stěny či sklepení zde nenajdete, ale
terénní úpravy jsou dosud zřejmé. Další zajímavostí na trase bude kopec Hrad. Nenechejte se zmást názvem, zde hrad nikdy nestál, ale není vyloučeno, že se zde zapalovaly strážní ohně, které měly varovat posádky
hradů na Buchlově a Lukově v době švédských nájezdů. Kopec Hrad leží asi 100 metrů od značené stezky, pokud jste milovníky skal a tvarově zajímavých balvanů, pak se
na jeho vrchol vydejte. Od Hradu po 1 km
chůze dorazíte na rozcestí Pod Lysinou. Vycházka pokračuje po červeně značené stezce, která vytrvale klesá do Holešova. Aktuálně můžete výlet doplnit předvánoční tématikou a v podloubí holešovského zámku si prohlédnout zajímavou výstavu „Betlémy za sklem“.

Betlémy Holešov.

Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov hledá pracovníka/pracovnici na úklid. Jedná se o práci na cca 3-4 hodiny denně. Možnost úklidu v ranních nebo
večerních hodinách dle domluvy a provozu DDM. Sjednaná odměna 100 Kč/h. Práce na
DPP. Nástup leden 2021.
Bližší informace na emailu tlumacov@ddmslunicko.cz nebo na telefonu: Hlobilová Hana
- 739 075 689 nebo Růžičková Hana - 734 235 960.

Foto: Jana Slovenčíková. 

Pokud nechcete jít až do Holešova a chcete se vrátit zpět do Přílep, pak v místní části Holešova zvané Žopy u autobusové točny
odbočte ke golfovému areálu a běžte podél
něj po neznačené cestě s mírným stoupáním, dokud nenarazíte na širokou lesní cestu nad místní částí Hačky. Zde pak odbočíte
vpravo (na jihozápad) a pokračujete k zámku v Přílepech.
Do výchozího místa výletu se snadno
dopravíte autobusem, jezdí sem autobusová doprava ze Zlína či z Holešova, zvolíte zastávku Přílepy-U zámku. Trasa z Přílep k zámku Holešov přes Hrad a rozcestí
pod Lysinou je dlouhá zhruba 11 km, trasa s návratem do Přílep 10 km. Holešov má
s okolím dobré dopravní spojení autobusovou dopravou či vlakem. Trasa na mapě:
https://mapy.cz/s/jenumovota
Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR,
turistika@vychodni-morava.cz

www.tlumacov.cz
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Rok 2020 u zahrádkářů
Tento rok v naší organizaci začal plánováním Koštu pálenek, který každý rok pořádáme ve spolupráci s Kulturním a informačním střediskem Tlumačov. Na koštu 25. ledna se sešlo 47 vzorků pálenek, které přišlo
degustovat 64 návštěvníků. Koštovat se začalo ve 14 hodin a o tři hodiny později byly
odevzdány všechny hlasovací lístky. Zhruba
v 18:30 hod. byl znám vítěz jak nejlepší pálenky, tak i sekané.
Sekanou přineslo 15 kuchařek a kuchařů.
Už od pohledu byla každá jiná. Nejvíce chutnala sekaná od paní Anny Vilišové. Prozradila nám i recept a tajnou ingredienci: „Recept
je klasický, asi tak, jak ji dělá každý. Mleté
vepřové maso, vajíčka, cibule, česnek, koření a anglická slanina.“
Nejlepší pálenkou se v tomto roce stala
meruňkovice pálená v roce 2015 z Velkopavlovické odrůdy od paní Marie Talašové. „Tento destilát už pobral víc ocenění“, podotkl
pan Talaš, manžel paní Marie, při přebírání
poháru a věcného daru. Druhé místo obsadil
pan Petr Karlík a třetí pan Michal Symerský.
Velké poděkování patří paní Evě Machálkové (od rybníčka), která na tuto akci upekla 10 kusů domácího chleba. Pět jich putovalo hned do tomboly a zbylé kusy byly nakrájeny pro návštěvníky.
Moc děkujeme sponzorům za věcné dary
do soutěže o ceny a také všem, kteří se zúčastnili letošního koštu. Pokud koš proběhne i příští rok, bude ochutnávka pálenek doplněna o nejlepší paštiku.
Na jaře jsme za pomoci finanční dotace OÚ Tlumačov nechali opravit chodník
u moštárny a udělat chodník za pálenicí.
Opatření ohledně koronaviru zasáhlo i činnost naší organizace, takže na výroční schůzi jsme se mohli sejít až v červnu. Letošní
brigáda na úklid pálenice a okolí se konala
až v srpnu. Také v našem sadu řádila vichřice, takže jsme museli několik stromků vykácet a některé jsme museli narovnat a podepřít. Pomocí kontejneru z OÚ se nám podařilo větve ze sadu odvézt do sběrného dvora.
V září a říjnu naši pracovníci moštovali přinesené ovoce. Moštovat k nám jezdili zákazníci z Tlumačova, ale i z širokého
okolí – Zlín, Otrokovice, Kroměříž, Holešov, Kvasice……
Zahrádkářské výstavy v Tlumačově, Machové i Míškovicích byly letos zrušeny. Také
letos je naše pálenice v provozu. Jezdí k nám
pálit ovocné kvasy zákazníci nejen z Tlumačova, ale i z menších či větších vzdáleností,
protože jsou s naší pálenicí i páleničářkou
Lidkou Řezníkovou spokojeni. Při této příležitosti je třeba zmínit i to, že naše organizace
hledá pro paní Řezníkovou posilu. Rádi bychom proto uvítali zájemce o funkci páleničáře. Budeme rádi, když se zájemci přihlásí.
Za současné situace jsme byli také donuceni zrušit naše vánoční posezení. Sejdeme
se, až bude svět zase v pořádku.
Bohužel, naše organizace stárne. Potře-
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bujeme mladší členy, proto prosíme všechny zájemce o vstup do zahrádkářů, přijďte
mezi nás. V letošním roce jsme zvýhodnili
členy naší organizace při pálení ovocných
kvasů. Členové platí o 30 Kč méně za 1 litr
čistého alkoholu.

Děkujeme všem našim členům, kteří pomohli při brigádách, a také členům výboru
za jejich práci pro zahrádkáře.
Mgr. Jiřina Vrtalová,
předsedkyně MO ČZS Tlumačov

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši,
co bolelo ať se zhojí, co těšilo ať se zdvojí,
krásný celý nový rok, plný lásky, pohody, štěstí a zdraví přejí
zahrádkáři z Tlumačova
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KIS Tlumačov, ŠD při ZŠ Tlumačov

Výlet školní družiny Mikulášská pochůzka
do Rymic
Školní družina zorganizovala v rámci projektového dne mimo školu naučný výlet do
obecní knihovny a skanzenu v obci Rymice
u Holešova.
Po příjezdu do Rymic jsme navštívili obecní knihovnu, kde na nás čekal pan Jan Pospíšil, místní kronikář a numizmatik, který provedl poučný a zajímavý výklad o významu,
vzniku a vývoji peněz. V průběhu přednášky se žáci mohli prakticky seznámit se sbírkou nejrůznějších bankovek a mincí. V rámci knihovny si mohli prohlédnout a prolistovat knížky, které pro ně byly nové a zajímavé. Druhá polovina našeho výletu se týkala
prohlídky Skanzenu Rymice. Žáky zaujal soubor lidových staveb východní Hané. Všechny
domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou nebo z nepálených cihel. Střechy mají krytinu ze slaměných došků. Žáci
viděli také dílnu vesnického sedláře a starou kovárnu s výhní a kovářským nářadím.
Z blízkých Bořenovic byl do Rymic přenesen větrný mlýn německého typu, jehož ramena je možno nastavovat podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci zvané beran, což žáky upoutalo z celého areálu nejvíce.

Ani letos jsme děti neošidili o Mikulášskou
pochůzku. Družina v čele s Mikulášem, andělem a čertem zazvonila v sobotní podvečer
5. prosince u necelých tří desítek dveří. Hodné děti byly odměněny sladkostmi a těm nehodným čert pohrozil, že pokud se nezlepší, za rok si je vezme do pekla.

Chci poděkovat dobrovolníkům, jmenovitě Radku Šimoníkovi st. a Staňovi Jeřábkovi, za pomoc bez nároku na honorář. Výtěžek z pochůzky věnujeme na akci „Cesta
za pohádkou“, na zakoupení nových masek.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Mikulášská návštěva.

Foto: KIS Tlumačov. 

Mikulášská návštěva.

Foto: KIS Tlumačov. 

Čertovská návštěva.

Foto: KIS Tlumačov. 

Návštěva větrného mlýna v Rymicích. Foto: ZŠ Tlumačov. 

Návštěva knihovny spolu s přednáškou
Dějiny peněz vysvětlila žákům význam peněz – bankovek a mincí, které používáme
při placení. Žáci se dozvěděli, co to vlastně
peníze jsou, jaký mají význam jako platidlo
v životě člověka a jaký byl jejich vývoj spolu
s praktickými ukázkami mincí a bankovek.
Návštěva skanzenu s jeho vesnickými staveními přiblížila žákům způsob bydlení a hospodaření v tomto regionu Moravy v posledních dvou staletích.
Lotka Ševelová, ŠD Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Ustanovení o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení soutěžního ročníku odehraje více než
polovina všech plánovaných utkání.
Nejdůležitější body, které tato příloha ustanovuje, jsou:
1. V případě, že všechna družstva v soutěži neodehrají stejný počet utkání, rozhoduje
o pořadí postupně vyšší podíl z počtu bodů
a počtu odehraných soutěžních utkání; tak-

to vypočtený koeficient zaokrouhlený na tři
desetinná místa se považuje za počet bodů.
2. V případě shodného počtu bodů více
družstev, která odehrála shodný počet utkání a současně odehrála vzájemně všechna
domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
c) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
d) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
e) vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
f) los.
3. V případě shodného počtu bodů více
družstev, která neodehrála shodný počet
utkání a současně odehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
c) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
d) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
e) vyšší podíl z počtu vstřelených branek v soutěži a počtu odehraných soutěžních utkání,
f) los
4. V případě shodného počtu bodů více
družstev, která odehrála shodný počet utká-

ní a současně neodehrála vzájemně všechna
domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
a) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
b) vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
c) los.
5. V případě shodného počtu bodů více
družstev, která neodehrála shodný počet
utkání a současně neodehrála vzájemně
všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
a) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
b) vyšší podíl z počtu vstřelených branek
a počtu odehraných utkání v soutěži;
c) los.
Věřím, že pokud budeme všichni dodržovat hygienická nařízení, podaří se nám
společně tuto epidemii zvládnout a fotbalové soutěže se dohrají dle platného rozpisu utkání.
Závěrem bych chtěl všem našim hráčům,
fanouškům a také všem spoluobčanům jménem S.K.Tlumačov popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů
a hlavně pevné zdraví.
Stanislav Jeřábek, předseda S.K.Tlumačov

1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře žen
V sobotu 5. září 2020 se na sportovištích
obce u fotbalového hřiště uskutečnil letošní
poslední turnaj pořádaný KIS Tlumačov. Konal se zde tolik očekávaný první ročník turnaje žen v tenisové čtyřhře.
V premiérovém ročníku se sešly čtyři páry
žen, které odehrály velmi vyrovnaný a dramatický turnaj. Hrálo se systémem každý s každým, do tabulky. Na závěr podle pořadí v tabulce se ve finále utkaly první dva postupující páry a o třetí místo si to rozdaly páry, které se umístily v tabulce na třetím a čtvrtém
místě. Za hezkého počasí se hrál skutečně
pohledný ženský amatérský tenis a všechny
aktérky, které se turnaje zúčastnily, si zaslouží poděkování za odvahu a pochvalu za předvedené výkony. Věřím, že v příštím roce se
řady zúčastněných týmů ještě rozšíří, protože slečen, dam a žen, které během sezóny na
obecní kurty chodí pravidelně tenis hrát, je
mnohem více. Chce to jen odvahu…
Výsledková listina – po vyrovnaných bojích, kde často o výsledku rozhodoval tiebreak (zkrácená hra za stavu 6-6), je výsledková
listina následující:
1. místo obsadil pár Jana Machovská a Sylva Duchoňová
2. místo obsadil pár Renata Vitásková
a Radka Jančová

Prosinec 2020

3. místo obsadil pár Lenka Hricová a Markéta Mařáková
4. místo obsadil pár Šárka Vlčková a Monika Niklfeldová

MS Hék

Tlumačovští myslivci vybudovali odpočinková místa

Vážení fanoušci tlumačovské kopané,
rád bych vás informoval o aktuálním plánu KFS Zlín, kdy a za jakých podmínek by
měly být dohrány krajské soutěže aktuálně
přerušeného ročníku 2020/21.
Všechny amatérské soutěže byly na základě nařízení vlády ČR zastaveny dne 14. října
2020. Většina mužstev má odehráno devět
podzimních zápasů z plánovaných třinácti.
Tyto čtyři neodehrané podzimní zápasy by
měla mužstva odehrát v termínech od 6. do
28. března 2021 a od 3. dubna 2021 by pokračovala sezona jarními odvetami. Soutěže
by pak končily 27. června 2021.
Pokud by byla v průběhu rozehrané sezony realizována opatření proti nemoci COVID-19 a nebyla by odehrána všechna plánovaná utkání, postupovalo by se při určování pořadí v tabulce podle přílohy č. 6 soutěžního řádu, který byl schválen Fotbalovou
asociací ČR před začátkem sezony.
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Všem párům patří ještě jednou dík za bojovnost, odvahu a předvedené výkony.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Vážení spoluobčané, již dlouho jsme přemýšleli, jak vám zpříjemnit procházky a pobyt v přírodě. Po mnoha nápadech nám
utkvěla v hlavě myšlenka odpočinkových
míst jak pro pěší, tak pro cyklisty.
Proto byla dne 1. 8. 2020 svolána myslivecká brigáda, na které jsme vyrobili prozatím dva kusy posezení. Po konzultaci na
obecním úřadě jsme našli dvě vhodné lokality k umístění těchto setů. První set i se stojanem na kola je umístěn na Skalách, druhý
v lokalitě Ořech. K setu na Skalách byla naším šikovným členem vyrobena také nástěnka. Materiál na výrobu laviček a stolů nám
poskytla obec Tlumačov, za což jí patří dík.
Chtěl bych ale hlavně poděkovat všem členům Mysliveckého sdružení Hék Tlumačov,
kteří se této akce zúčastnili. Věřím, že to nebyla akce poslední.
Pevně také doufám, že námi zbudovaná
posezení budou sloužit nejen všem občanům
Tlumačova, ale i návštěvníkům, a že se nestanou terčem útoků vandalů.

Zhotovení odpočívadla na Skalách.

Foto: MS Hék Tlumačov. 

Odpočinkové místo na Skalách.

Foto: MS Hék Tlumačov. 

Odpočinkové místo na Ořechu.

Foto: MS Hék Tlumačov. 

S přáním krásného zbytku roku a prožití
klidných svátků vánočních
Luboš Krajča,
Myslivecké sdružení Hék Tlumačov

Nevíte, co
podniknout s dětmi
za špatného
počasí?
Nevyzpytatelné počasí nedává moc příležitostí, ale vždy se dá něco vymyslet. V zimě
při nedostatku sněhu nebo v případě, že lyžování vaše rodina neholduje, se můžete s dětmi zabavit. Přijďte si s dětmi pohrát do dětské herny v Tlumačově.
Interiérové dětské hřiště – dětská herna
se nachází na náměstí Komenského č. p. 65
v Tlumačově. Provozovatelem je Obec Tlumačov. Vstupné 20 Kč/osoba/den. Na hřiště mají povolen vstup děti do 12 let a menší
než 150 cm v doprovodu dospělé osoby, která nese za děti zodpovědnost.
Hernu můžete využít i o víkendu na dětské
oslavy. Pronájem 100 Kč/1 hod. (bez DPH)
+20 Kč/osoba/.
Více informací na tel. 577 929 023,
724 368 378 nebo 606 327 300.

Tlumačovské tenistky s místostarostou.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Pro zimní období, tj od 1. 11. do 31. 3. je
herna otevřena:
Po, Út, St, Pá 8:00 - 18:00
Čt 8:00 - 17:00

www.tlumacov.cz

Inzerce

16

Turistické atraktivity se znovu otevírají
Změny opatření proti koronaviru, které od
3. 12. 2020 umožňují s určitými omezeními provoz většiny turistických atraktivit, byly na Východní Moravě impulzem k otevření řady návštěvnicky oblíbených míst.
Po dlouhém půstu se dočkali například
milovníci zvířat a fanoušci ZOO Zlín, která je nejvíce navštěvovaným turistickým cílem Východní Moravy. Otevřen je nejen areál zoo, ale také všechny pavilony, v provozu
bude restaurace i čokoládovna. ZOO doporučuje všem, aby si předem zakoupili a vytiskli on-line vstupenky - jsou levnější a také
se zjednoduší odbavení u vstupních turniketů. www.zoozlin.eu
Vydat se můžete znovu do expozic Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Až do 23. prosince budou denně kromě pondělků přístupné areály Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina. Jak
již název muzea napovídá, lze zde seznámení s tradicemi a historií spojit s pobytem na
čerstvém vzduchu, například prohlídka Valašské dědiny vydá za dvouhodinovou vycházku. www.nmvp.cz/roznov
Všechny objekty otevírá Slovácké muzeum.
Muzeum je až na výjimky v provozu denně,
ale do některých objektů je potřebné se objednat. www.slovackemuzeum.cz
V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně
je ode dneška zpřístupněna expozice Princip Baťa, expozice Františka Bartoše a krátkodobé výstavy. Ostatní objekty muzea jsou
uzavřeny z důvodů rekonstrukce, hrad Malenovice má po sezoně. www.muzeum-zlin.cz
Ve zlínském Obchodním domě byla 3. 12.,
otevřena unikátní Výstava fotografií Jana
Saudka. Koná se při příležitosti jeho letošních 85. narozenin, symbolicky představuje 85 fotografií ze všech tvůrčích období.
Jde o jedinou akci svého druhu na Moravě
poté, co se začátkem roku konala retrospektivní výstava v Praze. Výstava bude otevřena
do 31. ledna 2021 denně kromě pondělí od
10 do 19 hodin. www.obchodnidumzlin.cz
Muzeum Kroměřížska vystavuje v Galerii
Podloubí až do 8. ledna 2021 Bařinkův mechanický betlém z roku 1959. Betlém je k vidění z exteriéru, bez nutnosti vstupu do muzea. Zajímavou výstavu Mák kvůli uzavírce
muzea zatím žádný z návštěvníků neviděl,
nyní je možnost ji zhlédnout. Vybrat si můžete také z nabídky stálých expozic muzea.
www.muzeum-km.cz
3. 12. je otevřen unikátní Česko-slovenský
mechanický betlém v Horní Lidči. Betlémský
příběh zasazený do reálií Zlínského a Trenčínského kraje bude letos přístupný až do 30.
prosince, otevřeno je od 10 do 16 hodin den-

ně, kromě pondělků a Štědrého dne. 25. prosince bude otevřeno až odpoledne od 13 hodiny. www.betlemhornilidec.cz
Od pátku 4. prosince se otevřel také Památník Tomáše Bati ve Zlíně. Až do dubna
příštího roku bude památník otevřen vždy ve
středu, pátek, sobotu a neděli, pokud to situace umožní. https://pamatnikbata.eu
Atraktivní areál Živá voda v Modré u Velehradu je otevřena od soboty 5. prosince.
V podvodním tunelu jsou k vidění ryby, které patří nebo historicky patřily do vod povodí Moravy. Mnohé kusy jsou doslova kapitální. Zatímco běžný vánoční kapr váží kolem 2 kg, v Živé vodě můžete pozorovat kapra více než třicetikilového. Otevřeno bude
denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.
www.zivavodamodra.cz
Komu se stýská po kroměřížské Květné
zahradě, má možnost si naplánovat vycházkou touto ojedinělou památkou zapsanou

na seznam UNESCO. Otevřeno je od soboty 5. prosince až do 23. prosince od 10 do
14 hodin, stávající situace nedovolí zpřístupnění rotundy, skleníků, ani vyhlídkové terasy. Přístupná bude také Podzámecká zahrada v sousedství Arcibiskupského zámku. Návštěvu Kroměříže lze spojit také s Vánočními trhy, které proběhnou do 11. do 22. prosince na Velkém náměstí. www.kromeriz.eu
Všechny objekty jsou přístupné dle pravidel nastavených systémem PES, nejsou vyloučena lokální omezení provozu. Před návštěvou sledujte aktuální informace na webových stránkách, resp. facebookových profilech příslušné instituce. Na www.vychodni-morava.cz postupně přidáváme informace o aktuálních akcích.
Ing. Zdeněk Urbanovský,
marketing a PR,
turistika@vychodni-morava.cz
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