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ROČNÍK XXVI. PROSINEC 2017 ZDARMA

Z dnešního čísla
3 Nová sportoviště

Skupina Návraty7
Přivı́tali jsme advent10
 Tvořenı́ v MS11

15 Hasiči varujı́

16 Uspěch házenkářek
Tlumačovský betlém s malým návštěvníkem.                                                         Foto: KIS Tlumačov. 

Vážení spoluobčané,
v sobotu 2. prosince jsme se opět po roce 

společně sešli na našem náměstíčku, u pří-
ležitosti konání adventního jarmarku. Ten 
je spojen s tradičním rozsvícením vánoční-
ho stromku v Tlumačově. Hlavním důvo-
dem tohoto setkání je příjemně a pohodo-
vě se naladit na období adventu, vánočních 
svátků a příchodu nového roku. Doufám, 
že jsme si tuto sváteční náladu přenesli i do 
svých domovů. 

V závěru kalendářního roku je vždy pro-
stor na jeho hodnocení a na předsevzetí do 
roku nového. Také já bych chtěl zhodnotit, 
co se nám podařilo v roce 2017 vybudovat. 
Na začátku roku byly dokončeny dvě roze-
stavěné investice, a to rekonstrukce chodní-
ků podél silnice I/55 v ulici Dolní a zateple-
ní bytového domu č. p. 630 v ulici Jana Žiž-
ky. V jarních měsících proběhla oprava Klu-
bu obce na Zábraní. Provedlo se zateplení ob-
jektu včetně výměny oken a kompletní rekon-
strukce sociálního zařízení, kuchyně a šat-
ny. V měsíci červnu ještě před nástupem na 
prázdniny, provedli žáci naší základní školy 
výmalbu stěn podchodu pod ČD za společ-
né finanční podpory Obce Tlumačov a Sprá-
vy železničních a dopravních cest. V období 
dovolených byla na zdravotním středisku pro-
vedena rekonstrukce kotelny spojená s výmě-
nou kotle a úpravou rozvodů ústředního to-
pení v přízemí této budovy. Dále byla prove-
dena oprava krytu nádvoří za školní jídelnou. 
Původní kryt z litého asfaltu z 80. let minu-
lého století byl nahrazen novým asfaltovým 

kobercem. V ulici Jiráskova byla provedena 
oprava cca 60ti metrového úseku chodníku 
u protihlukové stěny. Po celý letošní rok pro-
bíhala postupná rekonstrukce objektu garáží 
na náměstíčku. Nejprve byla uskutečněna do-
dávka a montáž 4 ks sekčních vrat a dále po-
tom proběhla oprava venkovní fasády a vnitř-
ních omítek včetně malířských prací. Od září 
do listopadu se uskutečnila dostavba sporto-
višť víceúčelového sportovního areálu v uli-
ci Sportovní. Konkrétně bylo vybudováno te-
nisové a beachvolejbalové hřiště. Víceúčelo-
vý sportovní areál bude otevřen a zpřístup-
něn veřejnosti na jaře 2018. Souběžně s vý-
stavbou hřišť proběhla rekonstrukce chod-
níku v ulici Sokolská. Největší investicí to-
hoto roku byla rekonstrukce SKZ č.p. 65 na 
náměstí Komenského vedle budovy kultur-
ního a informačního střediska. Stavební prá-
ce probíhaly od června do prosince. V prů-
běhu stavby došlo k požáru střechy objektu. 
Na základě odborného posouzení stavebního 
statika a znalce pojišťovny bylo rozhodnuto 
o vybudování nové střechy objektu. V příštím 
roce bude v budově SKZ řešeno vybavení in-
teriéru. Otevření a uvedení do provozu je na-
plánováno v měsíci září na začátku nového 
školního roku. Budova bude sloužit pro vol-
nočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých. 

Na úseku elektro – veřejného osvětlení, 
byla provedena výměna svítidel v ulici Jirás-
kova, Jana Žižky, Přasličná, 6. května a čás-
tečně Machovská. Dále bylo prodlouženo ve-
řejné osvětlení na ulici Jiráskova od ul. Ma-
chovské po ul. Spojovací. 

Na úseku životního prostředí a zeleně byly 
na přelomu října a listopadu provedeny terén-
ní úpravy a výsadba okrasných stromků na 
ulici Dolní mezi křižovatkami ulic Kvasic-
ká a Machovská. Dále byla doplněna výsad-
ba stromků v ulici Švermova, Zábraní, Spo-
jovací a také byly dosazeny ovocné stromky 
v obecním sadě na Hoštínku. Kromě těch-
to konkrétních akcí, provádí už druhým ro-
kem pracovníci technického areálu v průbě-
hu sezóny údržbu - sečení trávy na 13 hekta-
rech ploch regionálního biokoridoru, který 
se nachází na východní straně katastru obce. 

V závěru bych chtěl poděkovat všem pra-
covníkům obecního úřadu a údržby obce za 
odvedenou práci v roce 2017. Dále děkuji za 
spolupráci a za aktivní přístup v tomto roce 
členům zastupitelstva obce a členům výbo-
rů a komisí obce.

Vám všem bych chtěl popřát šťastné, vese-
lé a pohodové vánoční svátky. Do nového roku 
2018 Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, 
osobních a pracovních úspěchů.

Petr Horka – starosta obce

P. F. 2018
Občanům Tlumačova a čtenářům Tlu-

mačovských novinek přeji klidné proži-
tí vánočních svátků a v rodinném kru-
hu u vánočního stromečku tolik očekáva-
né chvíle porozumění, pohody, štěstí, lás-
ky a radosti.

Do nového roku 2018 mi dovolte, váže-
ní občané Tlumačova, popřát vám všem 
především pevné zdraví, osobní i pracov-
ní úspěchy, co nejméně stresových situací 
a maximum dnů, kdy se cítíte v životě i za-
městnání spokojeni. A hlavně, ať se vám 
splní vaše novoroční předsevzetí a přání!

                           Mgr. Rajmund Huráň, 
                          místostarosta obce
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Manželé Vojtěch a Jaroslava Drbalovi.                                                                Foto: OÚ Tlumačov. 

Jsem rád, že vám, vážení občané a rekre-
ační sportovci, na konci roku 2017, v tom-
to předvánočním čase, mohu zvěstovat pří-
znivou zprávu – víceúčelová sportoviště 
byla v lokalitě u fotbalového hřiště úspěš-
ně dokončena a pro sportovní veřejnost po-
čítáme s jejich otevřením a zpřístupněním 
v jarních měsících roku 2018. Vznikla zde 
nová hřiště na tenis a plážový volejbal, kte-
rá doplnila na jaře letošního roku dokonče-
né víceúčelové hřiště (s osvětlením) v ma-
jetku oddílu kopané S.K. Tlumačov. Nově 
vzniklý areál rozšíří možnosti občanů Tlu-
mačova aktivně využívat na těchto sporto-
vištích svůj volný čas. Jsem upřímně rád, že 
se obci Tlumačov a S.K. Tlumačov podařilo 
vybudovat tolik žádané prostory občanské 
vybavenosti, které dnes již neodmyslitelně 
patří k základní vybavenosti i daleko men-
ších obcí, než je naše „městečko“. Věřím, že 
na nově vybudovaných sportovištích budou 
mnozí z vás dospělých, mládeže i dětí spor-
tovat, bavit se pohybem a zdokonalovat her-
ní dovednosti ve sportech, ke kterým jsou 

V obci máme nová víceúčelová 
sportoviště určená veřejnosti 
a rekreačnímu sportování…

nová sportoviště určena. Můžete si zde za-
hrát tenisovou dvouhru i čtyřhru, týmově 
dnes hodně populární plážový volejbal, na 
víceúčelovém (osvětleném) hřišti S.K. Tlu-
mačov je možné hrát tenis, odbíjenou, no-
hejbal a malou kopanou. Na počátku roku 
2018 bude vytvořen Provozní řád sportovišť 
a jmenován správce, který bude organizač-
ně a provozně zajišťovat pořádek a vytíže-
nost těchto prostor, včetně rezervací a pro-
nájmů. Bude zároveň navržen a schválen ce-
ník pronájmů pro „zkušební“ a „rozjezdový“ 
rok 2018 a stanovena provozní doba. Smys-
lem záměru, provedení a realizace víceúče-
lových sportovišť v obci Tlumačov bylo vy-
tvořit obyvatelům obce podmínky pro časté 
a radostné sportování a relaxaci a věřím, že 
na sportovištích to bude během jarní, letní 
i podzimní sezony „pořádně žít.“ Aktuální 
informace o zahájení provozu všem zájem-
cům sdělíme v březnových Tlumačovských 
novinkách a umístíme je i na www strán-
kách obce Tlumačov.

 Mgr. R. Huráň, místostarosta obce

Naši jubilanti v měsících říjen - prosinec
70 let – Rudolf Knoll, Jiří Skopal, Milada 
Jarošová, Jana Kohoutková, Jan Slovák 
80 let – Jindřiška Koryčánková, Olga Hošková
85 let – Ladislav Kadlec, Pavla Černá
92 let – Vlasta Heverová
94 let – Karel Strýc
Všem jubilantům přejeme do dalších let hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti

Narozené děti
David Vranec, Tereza Janatová, Sophia 
Lilith Kravcová, Michael Matesko, Vojtěch
Zelina 
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem pře-
jeme hodně zdraví a štěstí!

Svatby
David Kelnar a Jana Chlupová, Jakub 
Pravda a Ivona Borženská
Novomanželům blahopřejeme!

Zlaté svatby
Manželé Vojtěch a Jaroslava Drbalovi
Srdečně blahopřejeme!

Úmrtí
Ing. Jaromír Janský, Josef Samohýl, Jaro-
slav Achyles, Josef Machálek, Milan Stoklá-
sek, Dušan Itner
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ladislava Vránová, matrikářka

Výročí zlaté svatby
21. října 2017 uplynulo 50 let, kdy vykročili 
na společnou cestu životem manželé Vojtěch 
a Jaroslava Drbalovi. Jejich děti, dcera a syn 
jim připravili velké překvapení tím, že zor-
ganizovali nejen oslavu tak vzácného výročí, 
ale jejich jubilejní svatební den si připomněli 
i obřadem zlaté svatby v obřadní síni Obecní-
ho úřadu v Tlumačově. Za padesát let společ-
ného života oslavencům poděkoval místosta-
rosta obce Mgr. Rajmund Huráň s matrikář-
kou Ladislavou Vránovou spolu s členkami 

Komise pro občanské záležitosti. Manželům 
popřáli pevné zdraví, hodně štěstí a lásky do 
dalších společně prožitých let. 

Ladislava Vránová, matrikářka

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

Volební účast v naší obci dosáhla 57,63 %.

Kompletní výsledky naleznete na oficiál-
ních stránkách voleb http://www.volby.cz

1. ANO 2011 - hlasů:  399 (35,30%)

2. Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 
    - hlasů:  212 (18,76 %)

3. Občanská demokratická strana 
    - hlasů:  79 (6,99 %)

4. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 
    - hlasů:  78 (6,90 %)

5. Komunistická str. Čech a Moravy 
    - hlasů:  76 (6,72 %)

6. Česká pirátská strana 
    - hlasů:  75 (6,63 %)

7. Česká str. sociálně demokrat. 
    - hlasů:  65 (5,75 %)

8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
    - hlasů:  54 (4,77 %)

Volby do Poslanecké 
sněmovny PČR 
konané ve dnech 
20. 10. - 21. 10. v Tlumačově

V rámci schváleného rozpočtu obce Tlu-
mačov na rok 2017 bylo v souladu s přísluš-
ným zákonem a směrnicí obce provedeno 
výběrové řízení na stavbu „Úprava rozvodů 
ústředního vytápění a zdroje tepla v objektu 
č. p. 95, ul. Dolní“. Hlavním cílem celé akce 
byla výměna starého atmosférického plyno-
vého kotle za nový kondenzační kotel splňu-
jící soudobé požadavky na životní prostředí. 
V další části bylo řešeno rozdělení topného 
systému na dva samostatné topné okruhy, 
na přízemí s ordinacemi lékařů a na I. nad-

Zdravotní středisko má nově rekonstruované vytápění
zemním podlaží se 2 bytovými jednotkami. 
Vlivem tohoto rozdělení došlo k úpravě roz-
vodů ústředního vytápění v přízemí zdravot-
ního střediska.

Na základě výsledků hodnocení nabídek 
při výběrovém řízení schválila Rada obce Tlu-
mačov na svém jednání dne 28. 6. 2017 jako 
zhotovitele stavby společnost HARKO s.r.o., 
se sídlem Trávník 140, Kroměříž.

Samotná realizace stavby dle smlouvy 
o dílo probíhala v termínu od 1. 8. – 31. 8. 
2017 s tím, že celková cena díla, včetně pro-

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 
řádném zasedání dne 1. 11. 2017 schválilo 
a vydalo dvě nové obecně závazné vyhlášky. 
Jedná se o OZV č. 3/2017 k zajištění udržová-
ní čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 
k ochraně životního prostředí, zeleně v zá-
stavbě a ostatní veřejné zeleně („vyhláška 
o veřejné zeleni“). Předmětem této vyhlášky 
je stanovení povinností k zajištění udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřej-
né zeleně. Cílem vyhlášky je zajištění čistoty 
a pořádku na veřejných prostranstvích obce 
a zajištění zlepšení estetického vzhledu obce. 

Druhou vyhláškou, kterou ZO na uvede-
ném jednání schválilo, je OZV č. 4/2017, kte-
rou se zakazuje používání zábavní pyrotech-
niky za účelem zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku na veřejných pro-
stranstvích. Vyhláška řeší problematiku po-
užívání zábavní pyrotechniky a jejím cílem 
je vytvoření opatření směřujících k ochraně 
před hlukem, zajištění bezpečnosti a ochra-
ny majetku v zastavěné části obce, zabezpe-

Nové obecně závazné vyhlášky obce řeší veřejnou zeleň, 
zábavní pyrotechniku a noční klid; 
nařízením obce byl zakázán podomní prodej

Rada obce Tlumačov schválila na svém řád-
ném jednání finanční dar ve výši 5 000,- Kč na 
nový babybox. Finanční částka bude použita 
na výměnu původního babyboxu umístěné-
ho v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlí-
ně za babybox nové generace. Spolek Baby-
box pro odložené děti – STATIM z.s. je spol-
kem občanů, jejichž cílem je snaha o záchra-
nu novorozenců, kteří by jinak byli matkou 
odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozi-
la vážná újma na zdraví nebo smrt. 

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov

Obec Tlumačov 
přispěla 
na babybox

čení pokojného soužití občanů i návštěvníků 
obce a vytváření celkově příznivých podmí-
nek pro život v obci. Dle vyhlášky je na veřej-
ných prostranstvích v obci nacházejících se 
v zastavěném území obce zakázáno používá-
ní zábavní pyrotechniky s výjimkou noci z 31. 
12. na 1. 1. příslušného kalendářního roku.

Vydání těchto nových vyhlášek souvisí 
s celkovou aktualizací doposud vydaných 
OZV obce Tlumačov. Zejména v souvislosti 
se starší OZV č.1/2002 o veřejném pořádku, 
která již svým obsahem nevyhovovala součas-
nému stavu a byla tak postupně nahrazována 
novými dílčími vyhláškami. Již dříve byly za-
stupitelstvem schváleny vyhlášky, které řeší 
veřejný pořádek v obci, a to OZV č. 1/2015 
o zákazu konzumace alkoholických nápo-
jů na některých veřejných prostranstvích 
a OZV č. 2/2017 o nočním klidu. 

Problematika podomního prodeje, která 
rovněž souvisí s veřejným pořádkem v obci, 
byla řešena Nařízením obce Tlumačov 
č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzko-
vého prodeje na území obce, kterou schválila 

Rada obce Tlumačov 29. 6. 2017. O vydaném 
nařízení informují cedule na příjezdových ko-
munikací do naší obce, včetně části Skály.

Plné znění všech vyhlášek a nařízení si 
můžete přečíst na webových stránkách obce.

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ

jektové dokumentace a provedených staveb-
ních prací, činila částku ve výši 570.404,- Kč 
včetně DPH. Veškeré náklady na tuto stavbu 
byly plně hrazeny obcí Tlumačov. 

Provedenými změnami by mělo dojít ze-
jména k úsporám nákladů obce za dodávky 
zemního plynu a současně ke zlepšení pod-
mínek při vytápění jednotlivých částí objek-
tu v rámci rozdílného využití budovy na ko-
merční účely a na bydlení.   

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém zasedání dne 6. 9. 2017 
projednalo:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Mimořádné jednání Rady obce 
Tlumačov dne 30. 10. 2017    
projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 20. 9. 2017              
projednala:

Mimořádné jednání Rady obce 
Tlumačov dne 12. 10. 2017    
projednalo:

schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017 
rozpočtu obce pro rok 2017 v předlože-
ném rozsahu, t. j. zvýšení příjmů a výdajů 
o 774.000,- Kč s tím, že celkové příjmy a vý-
daje obce pro rok 2017 po opatření č. 5/2017 
činí 51.010.00,- Kč

schválilo Pravidla rozpočtového pro-
vizoria Obce Tlumačov

schválilo Střednědobý výhled rozpoč-
tu na období 2019 až 2022

schválilo OZV obce č. 3/2017 k zajiš-
tění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

schválilo OZV obce č. 4/2017, kterou se 
zakazuje používání zábavní pyrotechniky za 
účelem zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku na veřejných prostranstvích

schválilo smlouvu o zřízení věcného 
břemene na zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kr-
šák, přípojka NN“- uložení zemního kabelo-
vého vedení na pozemku KN p. č. 2445 se 
spol. E-ON, České Budějovice

schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017 
rozpočtu obce Tlumačov na rok 2017 – zvý-
šení příjmů i výdajů o 444.000,- Kč s tím, že 
celkové příjmy i výdaje obce pro rok 2017 
po opatření č. 4/2017 činí 50.236.000,- Kč

schválilo nabídku KB a.s., pobočky 
Zlín ze dne 9. 8. 2017 na revolvingový úvěr, 
dle uvedených podmínek, na profinancová-
ní možného časového nesouladu mezi výda-
ji a příjmy obce 

schválilo podání žádosti o dotaci pro 
JSDHO Tlumačov z programu „Dotace ob-
cím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí Zlínského kraje“, vydanou Zl. krajem, 
a pověřuje obecní úřad alokováním částky 
100.000,- Kč v rozpočtu obce na rok 2018 
pro pokrytí výdajů na poměrnou část dotace 

schválilo záměr odprodeje pozem-
ku KN p. č. 2684 - ostatní plocha o výměře 
24 m2 za schválenou kupní cenu, s tím, že 
náklady spojené s prodejem pozemku pla-
tí kupující

neschválilo záměr odprodeje části po-
zemku p. č. 779/31 - ostatní plocha, zeleň 
o výměře cca 12 m2

schválilo směnu a prodej části pozem-
ků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 1182/4 – vše 
ostatní plocha, o celkové výměře 4.341 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usnese-
ní č. Z13/17/04/17 ze dne 19. 4. 2017

schválilo aktualizaci smlouvy o BKS 
o prodeji části pozemků ve vlastnictví obce 
pro přípravu a realizaci veřejně prospěšné 
stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ 
s org. Povodí Moravy , s. p. Brno

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na byt číslo 4, ulice J. Žižky 630, do 31. 
12. 2017

schválila aktualizaci Provozního řádu 
Klubu obce na Zábraní v předloženém znění

schválila darovací smlouvu č. 2017/
OVM/002 na rehabilitační tříkolku ECO 
TEXTIL č. SN 20-1-2016-1827

schválila uzavření Pachtovní smlou-
vy č. 2054/2017 na pacht zemědělských po-
zemků ve vlastnictví obce, v k. ú. Tlumačov 
se společností ZEMET spol. s r.o.

schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo uzavřené dne 10. 4. 2017 se spol. Cen-
troprojekt group a.s. 

schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku KN p. č. 2445 – ostatní plocha o výměře 
16 m2 – rozšíření sjezdu k nemovitosti - za 
uvedených podmínek

schválila nabídku spol. E-ON energie 
a.s. na odběr silové elektrické energie na ob-
dobí 2018 - 2019 pro Obec Tlumačov i ZŠ 
Tlumačov za ceny uvedené v této nabídce

schválila vnitřní směrnici Pravidla pro 
zajišťování a odměňování obřadů v předlo-
ženém znění a ukládá OÚ postupovat pod-
le těchto pravidel

schválila Darovací smlouvu č. 2017/
OVM/003 a č. 2017/OVM/004 na rehabi-
litační tříkolku ECO TEXTIL č. SN 20 - 1 
- 2016 - 1820 a SN 20 - 1- 2016 – 1846

neschválila dotaci ve výši 3.000,- Kč 
pro Charitu sv. Anežky Otrokovice

schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo uzavřené dne 11. 8. 2017 se spol. sport 
cité+ s.r.o., za podmínky, že zhotovitel před-
loží investorovi doklady o řádném uložení 
odpadu, včetně nebezpečného, a zaplacení 
poplatku za jeho uložení dle položky č. 22 
nabídkového rozpočtu

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 25. 10. 2017         
projednala:

schválila ukončení nájemní smlouvy 
dohodou na byt č. 25 v DPS ke dni 31. 10. 
2017 a schválila ukončení nájemní smlou-
vy dohodou na byt č. 28 v DPS ke dni 30. 
11. 2017

schválila umístění v DPS dle pořad-
níku

schválila dodatek k nájemní smlouvě 
v DPS k 1. 11. 2017

schválila Pořadník č. 21/2017 na ob-
sazení obecních bytů dle Zásad hospodaře-
ní s bytovým fondem v majetku obce Tluma-
čov schválených dne 26. 10. 2016

schválila ceny za služby v KIS Tluma-
čov platné od 1. 1. 2018

schválila nová Pravidla pro zapůjčová-
ní tlumačovského kroje od 1. 1. 2018, kterými 
ruší stávající Pravidla pro zapůjčování tluma-
čovského kroje schválená RO dne 16. 1. 2008

schválila od 1. 1. 2018 Přílohu č. 1 
Knihovního řádu místní knihovny „Ceník 
placených služeb místní knihovny“ a zru-
šila Přílohu č. 1 Knihovního řádu ze dne 
16. 4. 2008 a Dodatek č. 1 Knihovního řádu 
ze dne 29. 9. 2010

schválila bezplatný pronájem Klubu 
obce Zábraní v termínu 1. 12. 2017 pro ZO 

ČZS na předvánoční posezení zahrádkářů
schválila dodatek č. 1 Smlouvy               

č. 585858/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se spol. 
ASEKOL a.s Praha

vzala na vědomí bez připomínek po-
řádání akce Jezdecké hobby závody v par-
kurovém skákání v hale Zemského hřebčin-
ce dne 11. 11. 2017

schválila Dohodu o právu stavebníka 
provést stavbu „Stavební úpravy místní komu-
nikace Skály I. v obci Tlumačov“ se státní pří-
spěvkovou org. Zemský hřebčinec Tlumačov

schválila výpůjčku části pozemku KN 
p. č. 2445 – ostatní komunikace o výměře cca 
16 m2 za podmínek stanovených v záměru 
viz. usnesení R8/32/09/17 ze dne 20. 9. 2017

schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a sprá-
vě digitální technické mapy obce mezi Zlín-
ským krajem a Obcí Tlumačov

schválila Plán inventur pro rok 2017 
a schválila Příkaz k provedení inventarizace 
majetku ZŠ a MŠ Tlumačov k 31. 12. 2017

schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo uzavřené dne 11. 5. 2017 se spol. Har-
ko s.r.o. Trávník, Kroměříž

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 1. 11. 2017 
projednalo:

schválilo smlouvu o zřízení věcného 
břemene na zřízení zařízení distribuční sou-
stavy stavby „Tlumačov, Stuchlík, přípojka 
NN“, umístění nadzemního kabelového ve-
dení NN na pozemku KN p. č. 2453/3 se 
spol. E-ON, České Budějovice

ZO revokovalo usnesení č. Z8/19/09/17 
ze dne 6. 9. 2017 v plném rozsahu a schvá-
lilo záměr prodeje pozemku KN p. č. 2684 
- ostatní plocha o výměře 34 m2 za navrže-
nou kupní cenu, náklady spojené s prodejem 
pozemku hradí kupující

schválilo záměr směny části pozemku 
KN p. č. 2452 – ostatní plocha o výměře 21 
m2 a pozemku p. č. 1398/14 – ostatní plocha 
o výměře 48 m2 za část pozemku potřebné-
ho k zajištění veřejné dostupnosti a provádě-
ní údržby na části místní komunikace v ul. 
Nádražní a Dr. Ignáce Horníčka

vzalo na vědomí podání Žádosti ob-
čanů obce Tlumačov o projednání záměru 
„Oprava chodníku a vozovky v ulici „U Tro-
jice“ s tím, že již alokovalo v návrhu rozpoč-
tu obce na rok 2018 na řešení této problema-
tiky částku 1.200.000,- Kč
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Členky skupiny Návraty.                                                                              Foto: H. Janoštíková. 

Ze života obce Ze života obce
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Ing. J. Janský (uprostřed) na fotografii ze setkání starostů Tlumačova Ing. A. Jonáška (vpravo) a sta-
rosty Ďanové Ing. M. Ďanovského (vlevo) v roce 2013.                                       Foto: KIS  Tlumačov. 

Skupina Návraty letos oslavila 11 let své 
aktivní činnosti. Celé seskupení vzniklo 
v roce 2006, kdy členky sboru pro občanské 
záležitosti ve složení Mgr. Marie Pečeňová, 
Irena Janišová, Hana Janoštíková a Zden-
ka Gazdová, nacvičily pásmo písniček ke 
Dni matek a vystoupily s ním v KIS Tluma-
čov. První dvě jmenované členky souboru se 
prezentovaly zpěvem v duetu za klávesového 
doprovodu paní Zdenky Gazdové a slovem 
program doprovázela paní Hana Janoštíko-
vá. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, 
který přesvědčil skupinu Návraty o tom, že 
má smysl pokračovat v této započaté činnos-
ti a dál těšit své posluchače pěknými písnič-
kami a zábavným slovem, které vtipně spoju-
je jednotlivé písně v programu. Do dnešního 
dne má skupina Návraty nacvičeno 15 tema-
ticky laděných, hodinu a půl dlouhých pro-
gramů (např. „Jen pro ten dnešní den“, „Pís-
ničkáři toulaví“, „Hvězdy které nehasnou“, 
„Táboráku, plápolej,“ „Pletky paní Operet-
ky“, „Ach, ta láska nebeská“ atd.), se který-
mi těší posluchače nejen v Tlumačově, ale za 
svými příznivci vyjíždí do blízkých i vzdále-
nějších obcí a měst. Cílovou skupinu poslu-
chačů tvoří střední a starší generace, která si 
dobře pamatuje známé a populární melodie 
60. – 80. let, které si s námi ráda a ochotně 
zanotuje. Celý program je protkán zábavný-
mi vtipy, které, jak už bylo řečeno, propoju-
jí písničky celého vystoupení. Všude kam 
se svým programem zajíždíme, nás vítají už 
jako staré dobré známé, s radostí, vděčnos-

Jak šel čas se skupinou Návraty
tí a slzou v oku. Oslovují nás „naše děvča-
ta“, protože jim podle jejich slov přinášíme 
vzpomínky na jejich mládí a dospívání a je-
jich oblíbenými písničkami jim připomíná-
me určité úseky jejich života a s nimi spoje-
né životní zážitky.

Toto uznání nás těší a utvrzuje v tom, že 
naše aktivita není zbytečná a že rozdáváme 
mezi těmito lidmi dobrou a pohodovou ná-
ladu, která jim pomáhá překonávat nemoci 
a pocit osamocení, zvláště starým lidem v do-
movech seniorů. Pravidelně jezdíme za svý-
mi posluchači do Luhačovic, Sehradic, Slop-
ného, Pohořelic, do Bystřice pod Hostýnem, 
Oldřichovic, Halenkovic a na jiná pro nás už 
známá místa, mezi své dnes už dobré známé. 

V pracovním diáři máme téměř 50 míst, 

Rok 2017 je již šestým rokem naší činnos-
ti. Z důvodů rekonstrukce Klubu obce na Zá-
braní, proběhlo několik schůzek na pálenici. 
Děkujeme zahrádkářům za poskytnutý azyl. 
V nově opraveném klubu se scházíme každé 
druhé úterý. Na našich schůzkách plánujeme 
různé akce, hodně oblíbené jsou zájezdy. Le-
tos jsme zkusili i zájezd s noclehem. Vybra-
li jsme Slovensko chata Oravice s koupáním 
v termálech i s výletem lodí po Oravské pře-
hradě. Vydařil se i zájezd po Zlínském kra-
ji (Kudlov –ateliéry, Vlčnov – muzeum pále-

Pestrá činnost seniorů
Milí tlumačovští spoluobčané,

jistě jste si všimli pozitivní změny ve vzhle-
du středu naší obce. V tomto roce se nám 
podařilo dokončit opravu fasády našeho 
kostela. A nebyla to oprava ledajaká. Bylo 
třeba, aby pracovníci z odboru památkové 
péče zjistili, jakého stáří a z kterého obdo-
bí omítky pocházejí a příslušně vše zdoku-
mentovali. Zaměstnanci stavební firmy Ra-

Byla dokončena oprava fasády kostela
pos pak tyto zbytky omítek odborně ošetři-
li a provedli konečnou úpravu celé fasády. 
Se stejnou péčí se firma p. Filipa z Velkého 
Meziřící věnovala restaurování dveří hlavní-
ho vstupu do kostela. 

Další troje boční dveře a všechna okna na 
kostele opravili vlastními silami farníci. Na 
závěr bylo provedeno odvlhčení zdiva a ko-
nečná úprava okolí.

V loňském roce byly kromě nové fasády 
věže opraveny kamenné prvky pískovcové-
ho ostění a farníci opravili a natřeli dřevěné 
žaluzie na věži.

Všechny tyto akce by se nepodařilo usku-
tečnit bez významné finanční podpory těchto 
organizací: Ministerstva kultury ČR, Zlínské-
ho kraje, Arcibiskupství olomouckého a fi-
rem: Navláčil stavební firma s.r.o., Výztuž 
CZ, s.r.o., Dura-line Ct Tlumačov a dalších. 
Velké poděkování patří zastupitelstvu naší 
obce, které v letošním roce schválilo příspě-
vek ve výši 250 000 Kč. Celková částka za 
opravy v letošním roce činila téměř 920 000 
Kč. Upřímně děkujeme i všem nejmenova-
ným a anonymním dárcům a farníkům, kte-
ří přispěli v rámci svých, mnohdy skrom-
ných, finančních možností. S přáním všeho 
dobrého.                           tlumačovští farníci

Lidský život někdy hodnotíme a měří-
me jeho délkou a často si vzájemně přejeme 
„pevné zdraví a dlouhá léta“. Lidský život lze 
také měřit jeho náplní a dobrými skutky, obě-
tavostí pro rodinu, blízké,… S časem bojuje-
me každý den, stále ho máme málo ale při-
tom pro všechny má den stejných 24 hodin, 
jen těch dnů či roků můžeme mít každý růz-
né množství, záleží však na nás, čím ten nám 
svěřený čas naplníme. S časem jsme spojeni 
od narození až do své smrti.

Jarek, jak jsme mu mnozí říkali, zemřel ve 
věku nedožitých 56 let. Jak tyto roky napl-
nil, ví nejlépe on sám a také jeho rodina. Já 
o nich mohu psát ze vzpomínek, které jsem 
si uchoval ve své paměti.

Jarek prožil téměř celý život v Tlumačově, 
měl rád svou rodinu a přírodu, která dala zá-
klad jeho profesi. Vystudoval Vysokou ško-
lu zemědělskou v Brně, 18 let pracoval na 
Magistrátu města Zlína, odbor městské ze-
leně. Do Tlumačova na pozici tajemníka na-
stoupil po výběrovém řízení na podzim roku 
2012. Ze Zlína si přinesl především zkušenos-
ti ostříleného a pracovitého úředníka. Přes-
tože byl postavy nevelké, dokázal svůj ná-
zor prezentovat i prosazovat, nebál se změ-
ny, ale uměl naslouchat druhé straně a pod-
le toho hledal společné řešení. Zeleň v obci 
mu byla velmi blízká, proto řídil celý dotační 
projekt „Regionální biokoridor Tlumačov“, 
který představoval výsadbu lesa a osetí trav-
natých ploch o velikosti 9,5 ha ve východ-
ní části katastru obce směrem k Machové. 

Vzpomínka na Ing. Jaromíra Janského, tajemníka obecního úřadu
Připravoval i projekt rekonstrukce místního 
hřbitova, ale k tomu již nedošlo. Nebál se vel-
kých věcí a měl cit pro detail. Vždy jsem si 
vážil jeho rozhodnosti a odbornosti při vý-
konu funkce zastupitele obce, ale především 
při výkonu funkce tajemníka obecního úřa-
du v Tlumačově, kterou zastával do dubna 
2015, tedy dva a půl roku.

Chci vzpomenout jeho pomoc při opra-
vách kolem kostela nebo výrobě adventních 

věnců na faře. Rád také organizoval a usku-
tečňoval pěší poutě z Tlumačova na sv. Ho-
stýn nebo Velehrad.

Více než dva roky bojoval Jarek s těžkou 
nemocí, které 19. září 2017 podlehl. 

Děkuji Jarkovi za vše, co udělal dobrého 
ve farnosti i v obci během času, který mu 
byl dopřán.                 Ing. Antonín Jonášek

člen zastupitelstva obce
a starosta obce 2010 - 2014

  Poděkování
Děkujeme SDH v Tlumačově za 

spolupráci v letošním roce. Poskyt-
nutím prostor v hasičské zbrojnici 
přispěli k pěknému průběhu misij-
ního jarmarku i posezení s občerst-
vením po přednášce Ing. Klokočky 
o historii kostela sv. Martina. Přeje-
me vše dobré v roce 2018.

                 Tlumačovští farníci

kde se pravidelně prezentujeme našimi pro-
gramy. Ročně zvládneme 60 - 70 vystoupení.

 Věříme, že naše písničky budou těšit po-
sluchače i nadále. Studnice českých populár-
ní písní zdá se být nevyčerpatelná a stále se 
nabízí nové podněty a nápady na další hu-
dební programy. A to je dobře. Vždyť vzpo-
mínky skryté do písniček jsou nejhezčím vý-
letem do dob dospívání, mládí a prvních lá-
sek. Krásné melodie a srozumitelné texty 
u starých, dobrých evergreenů nikdy neo-
mrzí. A pokud jsou proloženy dobrými vti-
py, u kterých zapomenete na všední staros-
ti, neváhejte a přijďte si s námi zazpívat. Ter-
mín vystoupení se včas a s předstihem vždy 
dovíte. Budeme se na Vás těšit!

 Za skupinu Návraty Hana Janoštíková

nic, Uherský Ostroh - zámecké podzemí a ke-
ramika v Tupesích). Dlouho jsme se těšili na 
zájezd do ZOO Lešná, k němu jsme připoji-
li i exkurzi k Jelínkovi ve Vizovicích. Koupá-
ní v termálech v Dunajské Stredě se také vy-
dařilo, a už se těšíme na výlet do Uherského 
Hradiště na vánoční trhy a následné poseze-
ní ve vinném sklípku v Polešovicích.

Hodně přípravy nám dalo uspořádání vý-
stavy v kulturním a informačním středisku 
s názvem „Svatba včera a dnes“, kterou moh-
li navštívit všichni občané Tlumačova. Výsta-

va se setkala s kladným ohlasem.
Velkým dílem jsme přispěli při zdobení 

velikonočního stromu – foto můžete vidět 
i v tlumačovském kalendáři na rok 2018. 
Každý rok se těšíme a také připravujeme na 
Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná, kte-
ré se konají v září. I letos jsme dosáhli na 
medaili. V kulturním programu jsme zazpí-
vali společnou píseň a zatančili s chodítky.

Dostáváme i pozvánky na akce pořádané 
Zlínským krajem – například turnaj v Petan-
gue v Luhačovicích, nebo krajská konference 
v rámci projektu „Aktivní senioři“. Na tyto 
akce vysíláme pouze své zástupce a ti nás pak 
na schůzkách informují.

Pokračujeme v pořádání různých besed 
a také se v hojném počtu zúčastňujeme akcí, 
které probíhají v obci. Prostě se rádi schází-
me, bavíme i vzděláváme.

Ale jsou i smutné chvíle. Letos jsme se 
rozloučili s Lídou Jonáškovou a Jaroslavem 
Achylesem. Sice jsme je doprovodili na po-
slední cestě, ale v našich myslích zůstanou 
dále. Dovolím si zakončit citací vánoční-
ho přání: 

Tajemství života je v tom, že nebudeš truch-
lit pro minulost. A nebudeš se obávat budouc-
nosti. Prostě budeš žít plně a moudře přítom-
ným okamžikem.

Za KST Ladislava ŠoltysováČlenové klubu seniorů.                                                                                 Foto: KIS Tlumačov. 

Radostné Vánoce, hodně 

zdraví a mnoho šťastných 

chvil v příštím roce přeje 

všem obyvatelům 

Tlumačova 

Redakční rada 

Tlumačovských novinek

Radostné Vánoce, hodně 

zdraví a mnoho šťastných 

chvil v příštím roce přeje

všem obyvatelům

Tlumačova 

Redakční rada 

Tlumačovských novinek
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Rodinka Simpsnových.                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. Děti na lampionovém průvodu.                                                                         Foto: KIS Tlumačov. 

Žáci ze školky v knihovně.      Foto: KIS Tlumačov. 

Martinské hody.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

KIS Tlumačov KIS Tlumačov

V pořadí devátý ročník „Noční pohádkový 
park“ se konal v pátek 15. září od 18 hodin 
v obecním parku. Pohádkovou říší navštívilo 
přes 150 dětí a o něco větší počet dospělých.

Při vstupu obdrželo každé dítko kartičku, 
kde postupně podle stanovišť dostávalo od-
měnu a za splněný úkol razítko. Jako prv-
ní děti potkaly Ferdu Mravence (Adam Bi-
lík) spolu s krásnou Beruškou (Monika Ři-
čicová), kde přenášely míček na lžíci. Po-
tom následovala prohlídka perníkové cha-
loupky, kde na děti čekala ježibaba (Lada 
Mouková), u ní si musely najít odměnu pří-
mo uvnitř chaloupky. Z dálky už slyšely hud-
bu ze „Simpsnů“ a vítal je sám Homer (Len-
ka Kučerová) s manželkou Marge (Ivana Zlá-
malová), Líza (Jana Kolomazníková) a Bárt 
(Ivana Doleželová). Zde poskládaly puzzle 
všech postaviček z tohoto seriálu. Rybičky 
si mohly ulovit u vodníka (Irena Jarošová) 
a odměnu si vybraly u lesní víly (Lenka Ři-
čicová). Potom se vydaly do lesa, kde narazi-
ly na vlka (Jakub Řezník) spolu s Karkulkou 
(Míša Manová) a na kozlíka Simonka. Děti 
hádaly, co nesla Karkulka k babičce k svát-
ku. Kohoutek (Zuzka Jarošová) a slepička 
(Eliška Odstrčilová) jim připravili přenáše-
ní hrášku. Na závěr si děti postavily komín 
a složily menší skládačku u krále (Petr Od-
strčil) a královny (Lenka Hricová). Ti nebo-
jácní se na úplný konec vydaly do strašidel-
ného pekla, kde je přivítali čerti (Radek Ši-
moník, Jiří Mouka) a sám Lucifer (Staňa Je-
řábek). Z pekla se nedostal nikdo, kdo netre-
fil kostkou do čertova chřtánu. Peklem po-
hádková pouť končila a po odevzdání kartič-
ky děti dostaly oplatek a hezký bloček. Vel-
ké díky patří účinkujícím, kteří dobrovolně 

Pohádkový park
a ochotně pomáhali při této akci a věnovali 
tak dětem svůj volný čas.

Každý rok se snažíme tuto tradici vylepšit 
například koupí nového kostýmu, či oboha-
cením nápadu z řad účinkujících. Letos pro 
nás do parku vyrobil pan Radek Šimoník 
krásnou perníkovou chaloupku. Kozlíka Si-
monka do pohádkového království přivedla 
Míša Manová. „Holky Kolomazníkovy“ při-
spěly svým nápadem a kostýmy na stanoviš-
ti Simpsnových. Kostým kohoutek, slepička 
a víla byl zakoupen z peněz vybraných na Mi-
kulášské pochůzce, organizované KIS. Velké 
poděkování patří Věrce Řezaninové, která už 
třetím rokem sponzoruje park v podobě slad-

kostí na všechna stanoviště. Na závěr každé 
z dětí dostalo bloček s pejskem právě od ní. 
Pochvalu zaslouží čerti do pekla, kterým dá 
velkou práci nachystat své zázemí. O občer-
stvení se skvěle postarala paní Jana Skopalo-
vá spolu s Katkou Jankujovou. Výborné klo-
básky nám griloval Staňa Guňa. Děkujeme 
i zaměstnancům údržby za pomoc při chys-
tání a úklidu této velké akce.

Petra Šimoníková, 
kult. pracovnice KIS Tlumačov

Jako každý rok, tak i letos proběhla v mě-
síci říjnu akce „Týden knihoven“. 

V tomto týdnu se mohli noví čtenáři zare-
gistrovat zdarma, napsat si, které knihy by 
rádi v knihovně uvítali a děti si mohly přijít 
vytvořit hezké výrobky a posedět v knihov-
ně. Dvě třídy ze základní školy využily toho-
to týdne k návštěvě knihovny. Děti ze čtvrté 
třídy dostaly test, kde doplňovaly s pomocí 
internetu k autorům název knihy. Knihy po-
tom hledaly v knihovně. Dětem se toto hle-
dání a doplňování velmi líbilo, a jelikož nás 
tlačil čas, vzaly si ho na dokončení do ško-
ly. Dětem z druhé třídy předčítala v knihov-
ně paní učitelka Hricová a knihovnice Petra 
Šimoníková doplnila toto čtení povídáním 
o naší knihovně. Registrace zdarma využilo 
celkem 13 dětí a tři dospělí. 

Další akcí knihovny byla cestovatelská 
přednáška Jiřího Máry. Jak se můžeme do-
číst na web stránkách Jiřího Máry, o svých 
zážitcích pořádají cestovatelské besedy. Jezdí 
do škol, knihoven, domovů důchodců i mezi 

Týden knihovny
zdravotně postižené. Promítají fotografie 
a videosekvence a za doprovodu domorodé 
hudby povídají o všech veselých i vzrušují-
cích zážitcích z jejich cest. Přináší poučení, 
optimismus i motivaci všem věkovým sku-
pinám. Nejinak tomu bylo v pondělí 20. lis-
topadu 2017, od 17 hodin, v Kulturním a in-
formačním středisku Tlumačov. 

Petra Šimoníková a Renata Nelešovská, 
KIS Tlumačov.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Dospělý čtenář 50,- Kč
Dětský čtenář do 15 let 20,- Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Služba je v rámci České republiky zdarma, 
platí se pouze poštovné a balné 50 Kč/kni-
hu. Cena za více knih: 20 Kč za balné + 
poštovné dle aktuálního ceníku pošty za 
zaslání balíku. 

SANKČNÍ POPLATKY 
do 2 týdnů po uplynutí výpůjční lhůty 5,- Kč
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3. upomínka 30,- Kč
4. upomínka 50,- Kč

Při neposlechnutí ani na 4. upomínku pře-
dává se věc k přestupkovému řízení, kde 
budou mimo jiné uplatňovány náklady na 
upomínku 1-4 (poštovné).

DALŠÍ POPLATKY
Využívání INTERNETU   
do 60 minut zdarma

ÚKONY SPOJENÉ S LIKVIDACÍ ŠKOD
Ztráta průkazu - vydání duplikátu 20,- Kč
Poškození knihovní jednotky, včetně ztráty: 
stejný výtisk nebo plná cena knihy při poří-
zení + 25% z ceny knihy + 20 Kč

CENÍK KNIHOVNY OD 1. 1. 2018

Lampionový průvod je akce pořádaná jak 
pro děti, tak pro vzpomínky jejich rodičů 
a prarodičů. Lampiony ozářily některé uli-
ce Tlumačova ve čtvrtek 16. listopadu 2017, 
v podvečer státního svátku 17. 11. „Dne boje 
za svobodu a demokracii (1939 a 1989)“.

Sraz účastníků byl v 17 hodin u Kulturní-
ho a informačního střediska. Průvod čítající 

Lampionový průvod
cca 30 dětí a dvakrát tolik dospělých se vy-
dal tichým pochodem Tlumačovem. Zakon-
čení se uskutečnilo u sochy T. G. Masaryka 
rozsvícením svíčky. 

Většina dětí i jejich doprovodu si zašla do 
KISka na malé občerstvení spojené s promí-
táním pohádky.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Martinské hody se letos konaly v neděli 
12. listopadu 2017. Hody začaly sváteční mší 
svatou v kostele sv. Martina a kulturním pro-
gramem na náměstíčku. 

Všechny přítomné pozdravil starosta obce 
pan Petr Horka. Následoval kulturní pro-
gram v podání studentů z Arcibiskupského 
gymnázia Kroměříž. Mimo jiné nám zahrá-
li legendu o sv. Martinovi, který daroval půl 
pláště žebrákovi. Martin na bílém koni letos, 
k radosti všech, opravdu přijel.

Přítomní hosté a občané mohli ochutnat 
různé druhy cukroví a koláčků, ohřát se „sva-
řákem“ z červeného vína. 

Legenda o plášti
Martin prožíval svoji víru i v armádě. Pod-

le legendy o jeho životě žil skromně, pokor-
ně, a dokonce ke svému otroku se choval 
jako k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný 
než ostatní vojáci, což také dokazuje symbo-
lický čin, díky němuž se stal tak známý. Do-
šlo k němu v Amiensu u jedné z městských 
bran v roce 335 za jednoho velmi mrazivého 
zimního večera. Martin se tudy na koni vra-
cel do vojenského tábora. U brány ho oslovil 
polooděný žebrák a prosil o almužnu. Proto-
že u sebe Martin neměl ani peníze, ani jíd-
lo, zprvu nevěděl, jak by člověku pomohl. 
Tu ho však napadla myšlenka: vzal svůj vel-

Martin na bílém koni opravdu přijel
ký důstojnický plášť a rozdělil ho svým me-
čem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi tře-
soucímu se zimou, aby se aspoň trochu za-
hřál. Legenda dále vypráví, že Martin spatřil 
příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláš-
tě. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto 
pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na 
cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamena-
jí to, co je napsánu v evangeliu: „Cokoli uči-
níš jednomu z mých nejmenších bratří, pro 

mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po 
celá staletí k nejznámějším a nejoblíbeněj-
ším světeckým motivům umělců. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mar-
tin_z_Tours#Legenda_o_pl.C3.A1.C5.A1ti

Sobotní ochutnávka svatomartinských vín 
s cimbálovou muzikou se letos nekonala z dů-
vodu malého počtu prodaných vstupenek.

Renata Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Kroj se zapůjčuje:
1. osobám, které se zúčastní přímo kultur-

ních akcí KIS nebo zastupují na akcích obec 
Tlumačov

2. členům Historického spolku Tlumačov
3. případně, po předchozím souhlasu staros-

ty obce, občanům Tlumačova a blízkého oko-
lí pro výjimečné události, např. svatba apod.

Poplatek za přípravu a zapůjčení kroje – tj. 
vyprání, čištění, škrobení a žehlení:

Ženský kroj: 1.300,- Kč/48 hodin. Přípla-
tek za dalších započatých 24 hodin 100 Kč

Mužský kroj: 600,- Kč/48 hodin. Příplatek 
za dalších započatých 24 hodin 100 Kč

Část kroje (jakákoliv): 400 Kč/ks/48 ho-
din Příplatek za dalších započatých 24 ho-
din 50 Kč.

Při akcích KIS Tlumačov a na akcích, kde se 
zastupuje obec Tlumačov – zapůjčení zdarma.

Všechny kroje jsou ručně zhotoveny a vy-
šity.

Kroj nebo jeho součást bude předána proti 
podpisu a v případě poškození plně uhrazena 
osobou, která si jej zapůjčila.

Při předání kroje, nebo jeho součásti bude 
vyplněn předávací protokol, ve kterém bude 
uvedeno, pro jaký účel se kroj zapůjčuje.

Agendu a fyzické půjčování krojů zabezpe-
čuje kulturní pracovnice KIS Tlumačov.

PRAVIDLA PRO ZAPŮJČENÍ 
KROJE OD 1. 1. 2018



10

P r o s i n e c  2 0 1 7

11

w w w . t l u m a c o v . c z

KIS, SDH Tlumačov MŠ Tlumačov

P r o s i n e c  2 0 1 7

10KIS Tlumačov

Starosta obce s manželkou na adventním jarmarku.                                         Foto: KIS Tlumačov. 

Tvoření v mateřské škole.                                                                              Foto: MŠ Tlumačov. 

„Na zdraví“.                                                                                                      Foto: MŠ Tlumačov. 

V podzimních měsících se u nás dospě-
lých i u dětí objevují častá nachlazení, virό-
zy a chřipky. To byl také jeden z hlavních dů-
vodů, proč jsme si ve třídě Sluníček povídali 
o našem zdraví.

Děti si osvojily prevenci, hrály si na lékaře, 
grafomotorickými tahy psaly recepty a sku-
tečným stetoskopem poslouchaly tlukot srd-
ce. Dětem se velmi líbilo vaření zdravého by-
linkovo-lipového čaje, který pily na své zdra-
víčko a moc jim chutnal. Zaujala je i pohy-
bová hra „Bacil nás bacil“, kdy dítě – bacil 
(drží hračku připomínající bacil), honí ostat-

ní děti a ty se musí navzájem „uzdravit“ po-
hlazením. Děti se také seznámily s tím, jaké 
nebezpečí hrozí při záměně léků s bonbόny 
(lentilkami) a podívaly se, co všechno má ob-
sahovat správně vybavená lékárnička.

Týden utekl jako voda a všechny děti slíbi-
ly, že budou jíst hodně ovoce a zeleniny, aby 
je náhodou „nebacil bacil“ a mohly si dále 
hrát ve školce se svými kamarády (citace 
z výroků některých dětí), což je určitě lepší, 
než ležet v posteli s angínou nebo chřipkou.

     
Jindra Zálešáková, MŠ Tlumačov

Bacil mě bacil

Vaření lipového čaje.        Foto: MŠ Tlumačov. 

Koncem minulého týdne dostala naše ma-
teřská škola prostřednictvím pana Budinky ze 
Z STUDIA ve Zlíně (www.zstudio.cz) mate-
riály ke tvoření našich dětí – čisté archy pa-
píru, sadu origami – barevné čtvercové papí-
ry, sady trojhranných tužek, gumy, ořezávát-
ka, deníčky s motivy pejsků, bločky a pexe-
sa se zvířátky.

Všechen tento materiál jsme poctivě roz-
dělili do všech tříd v naší MŠ. Některé naše 
děti hned dostaly chuť něco z darovaného 
materiálu vyrobit. Kreslily, malovaly, stříha-
ly dle vlastní fantazie a skládaly s paní uči-
telkou papírové lodičky z vzorovaných čtver-
cových papírů. I ostatní děti určitě rády vy-
užijí tento materiál k dalším výtvarným ak-
tivitám, možná už na společném vánočním 
tvoření rodičů s dětmi.

Děkujeme Z studiu ve Zlíně za tyto prak-
tické dárečky, které při svých výtvarných 
a pracovních aktivitách plně využijeme. 

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Tvoříš, tvořím, tvoříme…

KRÁSNÉ VÁNOCE CHCEME VÁM PŘÁT,
 ABY ČLOVĚK ČLOVĚKA MĚL RÁD,

 ABY JEDEN DRUHÉMU VÍC ŠTĚSTÍ PŘÁL,
 ABY I TEN NOVÝ ROK ZA TO STÁL.

 HROMADU DÁRKŮ, 
CO SRDCE POHLADÍ,
 RODINU, PŘÁTELE, 
CO NIKDY NEZRADÍ.

 K BOHATSTVÍ KRŮČEK 
A KE ŠTĚSTÍ SKOK.

 
 NÁDHERNÉ VÁNOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
 

PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV 
MATEŘSKÉ ŠKOLY V TLUMAČOVĚ 

Vystoupení žáků ZŠ.                                                                                    Foto: KIS Tlumačov. 

Nastal adventní čas a jsme zase o krů-
ček blíž nejkrásnějším svátkům v roce – Vá-
nocům. 

V naší obci jsme přivítali advent v sobotu 
2. prosince 2017 jarmarkem a rozsvícením 
vánočního stromu.

Nasát vánoční atmosféru přišli, i přes mra-
zivé počasí, mnozí občané a hosté. Ti moh-
li zhlédnout vánoční vystoupení žákyň ZUŠ 
Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, 
dále dětí z místní mateřské a základní školy.

Návštěvníci si mohli na adventním jarmar-
ku zakoupit různé zboží a udělat tak radost 
nejen sobě, ale i svým blízkým.

K dobré náladě hrála po celou dobu akce 
Mlynářská kapela Nejistota z Hustopeč nad 
Bečvou. 

Nechybělo vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi ani vánoční přání starosty Petra 
Horky. Letos jsme zkusili rozsvítit vánoční 
stromek zvoněním zvonečků. Podařilo se, 
i když víme, že se musíme zlepšit, aby hlas 
zvonků byl více slyšet. 

Sváteční náladu na náměstíčku přijel pod-
pořit také sv. Mikuláš s Andělem a čertem. 
Děti se na ně moc těšily, básničky měly při-
pravené a odměna je neminula. Některé se 
moc bály čerta, asi věděly proč.

KIS Tlumačov, organizátor akce, děkuje 
všem, kteří pomohli s touto tradiční kulturní 
akcí: pracovníkům údržby OÚ Tlumačov za 
(nelze všechno vyjmenovat), SDH Tlumačov 
za nabídku jídla i pití, Zemskému hřebčinci 
Tlumačov s.p.o. za zapůjčení kočáru s koňmi, 
Restauraci Schodky za občerstvení, farnosti 
Tlumačov za zpřístupnění kostela a spoustě 
dobrovolníkům za nezištnou pomoc.

Pracovnice Kulturního a informačního 
střediska vám přejí krásné a šťastné Váno-
ce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteč-
ní chvíle Vánoc, ale také všechny dny nové-
ho roku 2018.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Přivítali jsme advent

Rozsvícení stromku.                                                                                      Foto: KIS Tlumačov. 

Mikuláš se svojí družinou.                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

6. 1. 2018 Turnaj ve stolním tenise (tělo-
cvična ZŠ Tlumačov, pořadatel KIS Tluma-
čov a tlumačovští stolní tenisté)

20. 1. 2018 14 hod. Tlumačovský košt pále-
nek a košt bramborových salátů (Klub obce 
na Zábraní, pořadatel KIS Tlumačov a MO 
ČZS Tlumačov)

3. 3. 2018 20:00 hod. Ples obce Tluma-
čov (Otrokovická Beseda, pořadatel KIS 
Tlumačov) 

23. 3. 2018 – 24. 3. 2018 Noc s Anderse-
nem (knihovna, pořadatel KIS Tlumačov)

25. 3. 2018 Hledání velikonočního zajíčka 
(Tlumačov – KIS, pořadatel DDM Sluníčko 
Tlumačov a KIS Tlumačov).

 (aktuální informace o akcích v obci nalez-
nete na www.tlumacov.cz)

KALENDÁŘ AKCÍ KIS Tlumačov 
I. čtvrtletí 2018
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ZŠ Tlumačov DDM Sluníčko

Bádání o středověkém Zlíně.                                                                                  Foto: ZŠ Tlumačov. Halloween.                                                                                                 Foto: DDM Sluníčko. 

Kontrola řidičů.                                                                                              Foto: ZŠ Tlumačov. 

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 
středisko Tlumačov uspořádal během podzi-
mu mnoho akcí. Jendou z nich byl „Strašidel-
ný Halloween“ pro děti. Konal se během pod-
zimních prázdnin a nabízel pestrý program 
plný tradic spojených s tímto svátkem. Děti 
soutěžily, dlabaly dýně, tvořily podzimní de-
korace a také „opékaly“ netopýry a ježky. Ne-
chyběl tradiční a dětmi tak očekávaný straši-
delný průvod v maskách ulicemi Tlumačova. 
Prázdninový den si všichni užili. 

Podzim v DDM Sluníčko
Každoročně pořádáme pro žáky 1. stupně 

základní školy výukový program v keramic-
ké dílně. Nebylo tomu jinak ani letos. Tvo-
ření všechny pohltilo a také následné glazo-
vání po vypálení výrobků v peci se všem líbi-
lo. Krásné dárečky už čekají na obdarování. 

Kurz pletení z papírových ruliček pro do-
spělé na podzim nabízel tvoření koše na tisk 
nebo došlou poštu. Dospělým se také práce 
dařila a již nyní připravujeme další ledno-
vé tvoření, na které se můžete přihlásit i vy.

Během podzimu proběhla pro děti a mlá-
dež, za finanční podpory obce Tlumačov, vý-
tvarná soutěž na téma „Pohádková postava“ 
aneb filmová klapka. Zúčastnilo se rekord-
ní počet soutěžních prací, a to celkem 332 
nádherných výtvorů. Do naší soutěže se za-
pojily mimo jiné také výtvarné kroužky při 
DDM Sluníčko, mateřské a základní školy 
z Tlumačova, Kvasic, Otrokovic a okolí. Ví-
tězové v každé z pěti kategorií získají pohár 
či medaili, diplom s fotografií svého obráz-
ku a dárečky. Všechny výtvory si můžete pro-
hlédnout na výstavě od února 2018 v prosto-
ru KIS v Tlumačově. Vítězům blahopřejeme 
a děkujeme všem za krásné obrázky. 

I v letošním roce jsme se prezentovali na 
obecní akci Rozsvěcení vánočního stromu 
s výrobky dětí z různých kroužků DDM. Dne 
11. 12. 2017 všechny zájemce čekaly vánoční 
dílny, kde si mohli vytvořit dárečky a dekora-
ce k blížícím se zimním svátkům. 

Bc. Ludmila Daňková, 
pedagog volného času DDM Sluníčko

Cvičení aerobiku.                                                                                                 Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 4. listopadu 2017 se konalo v Tlu-
mačově další ze základních kol aerobiku jed-
notlivců v rámci soutěže Aerobic Tour. Do 
Tlumačova přijelo kolem 250 soutěžících 
z různých sportovních klubů po celé Mora-
vě. Soutěžilo se v několika věkových katego-
riích a taktéž proběhlo rozdělení cvičenců na 
profi a neprofi. Na vše dohlížela 5členná po-
rota, která hodnotila jak techniku provedení, 
přesnost zachycení cviku, tak nasazení a vý-
raz. Děvčata a chlapci se snažili o co nejlepší 
výkony. Přítomní diváci vytvářeli skvělou at-
mosféru, cvičitelky si pro soutěžící připravily 
pestré sestavy. Porota vše pilně sledovala a se 
základních kol vybírala děvčata a chlapce do 
finále, kde pak ocenila 6 nejlepších. Všichni 
přítomní soutěžící si odváželi krásné dáreč-
ky, které do soutěže věnovali sponzoři akce 
a pořadatelé. Nejlepší soutěžící navíc obdr-
želi medaile za umístění. Děkujeme obci Tlu-
mačov za finanční podporu této akce, měs-
tu Otrokovice, Zahradnictví Talaš, Enii-nails, 
Golden Appel Cinema, Bd-tova a restauraci 
Schodky za věcné ceny pro soutěžící. Děku-
jeme všem pomocníkům na akci a také míst-
ním tlumačovských hasičům za spolupráci. 
Nyní se pilně připravujeme na soutěž skupin 
„O pohár starosty obce Tlumačov“, na kte-
rou všechny srdečně zveme 7. dubna 2018 do 
Sportovní haly v Otrokovicích. 

Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Listopadová
soutěž v aerobiku 
jednotlivců 
v naší obci

Vyhlášení vítězů.                                                                                                 Foto: DDM Sluníčko. 

Ve čtvrtek 19. října 2017 se žáci šesté a sed-
mé třídy zúčastnili dějepisné exkurze do Zlína. 

Naše první kroky směřovaly na zlínský zá-
mek, kde jsme si prohlédli výstavu věnova-
nou životu a době Karla IV., nejvýznamnější-
ho panovníka českých zemí. Součástí této vý-
stavy byly i dokonalé repliky českých koruno-
vačních klenotů. Autory replik jsou věhlasný 
český zlatník a šperkař Jiří Urban z Turnova, 
který má na svém kontě i další významné šper-
kařské počiny (např. vytvořil šperky pro brit-
skou královnu Alžbětu II. nebo zhotovil repli-
ku koruny pro císaře Svaté říše římské) a slo-
venští manželé Cepkovi. 

Po zhlédnutí výstavy jsme se společně pře-

Dějepisná exkurze do Zlína
místili do Muzea jihovýchodní Moravy, kde 
nás pod vedením muzejních pedagožek čekal 
vzdělávací program s názvem „Bádání o stře-
dověkém Zlíně“. Žáci si na chvíli vyzkoušeli 
práci archivářů a v připravených materiálech 
vyhledávali informace týkající se města Zlína 
v období středověku. Součástí programu byly 
také nejrůznější úkoly (např. obtisk pečeti čes-
ké a polské královny Elišky Rejčky nebo psa-
ní husím brkem). Naši žáci si se všemi mnoh-
dy nelehkými úkoly dokázali poradit a dosta-
lo se jim tak velké pochvaly.

Myslím, že celá exkurze byla velmi pove-
dená.

Mgr. Michaela Samohýlová, ZŠ Tlumačov

Byl začátek nového školního roku a děti se 
již těšily na první akci. Ta proběhla v pondělí 
11. září. Pro vybrané žáky 4. ročníku přijela 
dopravní policie a odvezla je na odstavnou 
plochu směr Kurovice, kde pomáhali policii 
kontrolovat projíždějící automobily.

Děti po krátké instruktáži kontrolovaly ři-
dičské a občanské průkazy a tzv. zelené kar-
ty. Pokud byla v pořádku i povinná výbava 
auta, dostal řidič malý dárek nebo dokonce 
nealkoholické pivo. Pokud se vyskytl nějaký 

Dětská policie 2017
menší nedostatek, rozdávaly děti samolepku 
kyselého citronu. Pokaždé obohatí dopoled-
ne nějaká zvláštnost. Letos to byla řidička, 
která nezastavila na výzvu a pouze kolem pře-
kvapené policie „profrčela“. Policisté měli na 
starost děti, proto se nemohli sami vydat po-
pletenou řidičku sledovat a pokutovat. Akce 
byla velmi zajímavá, stala se pro naše čtvr-
ťáky tradicí, na kterou se někteří mohou tě-
šit zase další jaro.

I. Kouřilová, ZŠ Tlumačov

Jako běh se označuje atletická sportov-
ní disciplína, která se vykonává uvedeným 
způsobem - cílem je, v tomto případě uběh-
nout určitou vzdálenost v co nejkratším čase. 
V běhu se závodí i ve volné přírodě, označuje 
se slovem přespolní běh (cizím slovem kros).

To je definice disciplíny, ve které žáci naší 
školy závodili v Trnavě u Zlína. Jde o závod, 
který se koná již několik let a účastní se ho 
nejlepší atleti z řady zlínských škol. I žáci 
naší školy jezdí poměřovat své výkony s ji-
nými dětmi. 

Letošního 15. ročníku se účastnilo celkem 
17 škol, takže konkurence byla veliká. Soutě-
žili jsme ve všech čtyřech kategoriích – mlad-
ší dívky a chlapci (6. a 7. ročníky), starší dív-
ky a chlapci (8. a 9. ročníky). Naši žáci do-
sáhli velmi pěkných výsledků. V kategorii 
mladších chlapců si doběhl pro krásné 5. mís-
to Ondřej Kühr (běžel 1500 m) a v kategorii 
starších chlapců to byl pak Lukáš Gärtner, 
který si doběhl pro 9. místo (běžel 3000 m). 
Terén byl náročný, mezi soupeři se objevi-
li i triatlonisté, takže všichni naši závodní-
ci zaslouží pochvalu. Ani děvčata si neved-
la zle, ta nejlepší skončila na 14. a 15. mís-
tě z 32 závodnic. Důležité je připomenout, 
že o dobré výkony našich reprezentantů se 
nepostaralo jen jejich sportovní nadání, ale 
také pravidelná dřina na tréninku ve veslo-
vání, kopané, aerobiku nebo pravidelné bě-
hání několikrát týdně.

Myslím, že by si mohly i další děti tuto 
„dřinu“, která přináší dobré výsledky, pra-
videlně zařadit do svých denních progra-
mů. I když by to ze začátku nebylo snadné, 
po čase by poznaly, že se zlepšilo nejen je-
jich zdraví, ale i nálada. Všem závodníkům 
gratuluji! 

Mgr. Šárka Matulíková, ZŠ Tlumačov

TRNAVSKÝ VRCH 
2017
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DDM Sluníčko MO ČZS a SDH Tlumačov

Mikulášský den otevřených dveří.                                                                Foto: DDM Sluníčko. 

Zahrádkářská výstava.                                                                      Foto: zahrádkáři Tlumačov. 

Každoročně vyjíždějí profesionální i dob-
rovolní hasiči na řadu požárů typických pro 
období Vánoc a konce roku. Mezi tyto požá-
ry řadíme události vzniklé od zapálených sví-
ček nebo od zábavní pyrotechniky.

Výjimkou nejsou ani požáry vzniklé od vel-
mi populárních aromalamp. Svíčky se pou-
žívají nejen samostatně, ale často jako sou-
část dekorace adventních věnců a vánočních 
stromků. Blízkost dalších hořlavých materiá-
lů zvyšuje riziko rozšíření požáru a další mož-
né nebezpečí.

Hasiči se snaží poukázat na častý problém 
a tím je nedbalost lidí při manipulaci s ote-
vřeným ohněm, neopatrnost při zapalování 
svíček a lamp, jejich nesprávné umístění, stej-
ně jako nesprávné používání pyrotechniky.

NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP JE NEJ-
ČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU VZNIKU TĚCH-
TO POŽÁRŮ

Při používání vonných aromalamp a ostat-
ních druhů vonných i nevonných svíček se 
tyto nesmí při hoření ponechat bez dozoru. 
Je nutné jejich bedlivé pozorování a sledová-

POŽÁRY VE VÁNOČNÍM 
OBDOBÍ KAŽDOROČNĚ 
TRÁPÍ NEJEN HASIČE

ní. Některé druhy svíček nesmí být položeny 
na hořlavých podložkách, což je vždy na kon-
krétním výrobku uvedeno.

Lidé vůbec nečtou příbalové letáky ke ku-
povanému zboží, kde bývá uvedeno, jak s vý-
robkem bezpečně zacházet a jak ho správně 
používat. To přináší v praxi celou řadu chyb 
a možnosti vzniku požáru. Řada požárů vzni-

ká i při hře dětí, a proto je nutné děti poučit 
o možném nebezpečí.

 V případě vzniku požáru je nutné zacho-
vat „chladnou hlavu“ a co nejrychleji jednat. 
Nejen přivolat na pomoc hasiče (150, 112), 
ale pokusit se požár uhasit. Požáry v bytech 
se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle 
šíří a mohou způsobit velké materiální škody.

Tlumačovští zahrádkáři pracují po celý rok

Přejeme vám, přátelé, 
Vánoce šťastné a veselé,

Nový rok jako z pohádky, 
zapomeňte na všechny hádky

a prostě si jen užívejte, 
vše ze zahrádky sklízejte
a upřímně rádi se mějte. 
Zahrádkáři z Tlumačova

Mikulášský den otevřených dveří.                                                                Foto: DDM Sluníčko. 

Mikulášský den otevřených dveří.   Foto: DDM Sluníčko. 

Mikulášský den otevřených dveří.   Foto: DDM Sluníčko. 

Mikulášský den otevřených dveří.   Foto: DDM Sluníčko. 

I v tomto roce probíhal na DDM Sluníčko, 
středisko Tlumačov „Mikulášský den otevře-
ných dveří“. V každé místnosti byla pro pří-
tomné připravena nějaká aktivita, do které 
se mohli zapojit. Prezentovali se zde krouž-
ky, které v DDM Sluníčko probíhají. Každý 
si je mohl vyzkoušet a podívat se na malou 
ukázku. V zrcadlové místnosti se prezentoval 
kroužek Sedmikráska, Orientální tance, v tě-
locvičně Jóga, Judo, Žabičky, Sporťák a Bu-
džucu-dódžo. Ve výtvarné třídě se tvořil papí-
rový Mikuláš a keramické prasátko pro štěstí. 

Mikulášský den otevřených dveří 
V klubovně DDM si mohli všichni vyzkou-
šet nějakou deskovou hru z široké nabídky, 
kterou máme na domečku k dispozici, nebo 
si upéct vánoční sušenky. V zrcadlové míst-
nosti pak byly pro děti připraveny taneční ko-
berečky, na kterých se mohly tanečně vyřá-
dit. V Čajovně se konalo oblíbené malování 
na obličej, kde se z dětí stávali motýlci, tyg-
říci, dalmatínci nebo netopýři. Pro zpříjem-
nění tohoto odpoledne byl pro děti a rodiče 
připraven čajíček a kafíčko. I letos k nám za-
vítal Mikuláš se svou družinou, který dětem 

za básničku či písničku věnoval sladkou od-
měnu v podobě čokoládové figurky. Děkuji 
všem vedoucím kroužků za ukázky a děku-
ji také všem pomocníkům za pomoc na této 
akci, která sklidila velký ohlas. Velký dík pa-
tří také obci Tlumačov za finanční podporu. 
Lidé odcházeli s díky a pochvalou, což je pro 
nás všechny to největší ocenění. 

     
Bc Hana Hlobilová

Vedoucí odloučeného pracovitě Tlumačov 
DDM Sluníčko

Zahrádkáři i v další části roku plnili svůj 
plán práce. Začátkem června jsme uklidili ce-
lou pálenici i okolí. Pracovali jsme také v na-
šem sadu, ostříhali jsme stromky, podle potře-
by jsme je pohnojili a provedli postřik. Odstra-
nili jsme náletové dřeviny a nachystali zbyt-
ky ze stavby k odvozu a dalšímu zpracování. 

Celostátní soutěž Mladý zahrádkář se ko-
nala 16. - 18. 6. 2017 ve Střední odborné ško-
le stavební a zahradnické v Praze 9 a nad sou-
těží převzal záštitu ministr zemědělství Ing. 
Marian Jurečka a radní hlavního města Pra-
hy Ing. Mgr. Irena Ropková. Tlumačov repre-
zentovali Marek Šumbera v mladší kategorii 
a Marek Skácel ve starší kategorii. Mezi prv-
ními se neumístili, ale rozhodně nám ostu-
du neudělali. 

Koncem června se zahrádkáři setkali u tá-
boráku. Během července a srpna jsme připra-
vovali vše na pálení kvasů a moštování ovo-
ce. Letošní úroda byla silně ovlivněna nepří-
znivým počasím, proto jsme moštování ovo-
ce ukončili na začátku října. 

Na přelomu září a října jsme uspořádali tra-
diční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Kromě 
našich zahrádkářů nám na výstavu poskyt-
li spousty vzorků zahrádkáři z Machové. Za 
to jim velmi děkujeme. Na výstavě mohli ná-
vštěvníci vidět ukázky práce obou mateřských 
škol Sluníčka i Klubíčka a spoustu exponátů 
připravily děti ZŠ Tlumačov se svými vyuču-
jícími. Všem se to velice líbilo. Děti při pon-

dělní návštěvě výstavy byly odměněny slad-
kostmi i malířskými potřebami. Tradičně se 
výstavy zúčastňuje se svými výpěstky Talašo-
vo zahradnictví a krásné kaktusy nám ukázal 
pan Mamica. Všechny zaujala ukázka včelstva 
Davida Hrubého.

Po výstavě naši moštárnu navštívily dvě 
třídy MŠ Sluníčko. Děti se seznámily s po-
stupem moštování jablíček a na závěr všech-
ny ochutnaly sladký jablečný mošt. Všem 
moc chutnal.

V pondělí 21. 8. 2017 jsme začali pálit letní 
kvasy, nyní již pálíme zimní kvasy, přestože 
ovoce se letos urodilo méně než v uplynulých 
letech, uspokojíme všechny zájemce o pálení. 

7. října 2017 byl náš člen Zdeněk Ředina 

odměněn republikovou radou Českého za-
hrádkářského svazu Zlatou medailí za záslu-
hy o rozvoj zahrádkářského hnutí, která mu 
byla předána na výstavišti Flora Olomouc. Byl 
vybrán mezi 60 významných osobností z celé 
ČR, které se zasloužily o rozvoj a populariza-
ci zahrádkářského hnutí.

1. prosince 2017 se zahrádkáři rozlouči-
li s rokem 2017 na Vánočním posezení a po 
zimním odpočinku se opět pustíme do práce 
na našich zahrádkách. 

A opět se obracíme na všechny občany Tlu-
mačova, zapojte se do práce zahrádkářů. Staň-
te se našimi členy. Když nás bude víc, může 
být naše činnost ještě pestřejší a zajímavější 

Zahrádkáři
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Jsme „holky“ mezi 30 – 50lety, házené se 
věnujeme od dětských let a nějak nás stá-
le baví. Proto se rády scházíme téměř kaž-
dé pondělí v místní tělocvičně ZŠ. Jelikož je 
nás v Tlumačově již málo, jezdí na tréninky 
i ženy z Otrokovic. 

Dne 25. listopadu 2017 jsme se již počtvr-
té zúčastnily turnaje v házené „Memoriál A. 
Balcara“ v Kunovicích. Odehrály jsme šest 
utkání, čtyři vyhrály, dva prohrály (vždy o je-
den gól!). Naše soupeřky byly z Kunovic, Os-
travy a slovenské Stupavy. Do Kunovic jez-
díme velmi rády, je zde výborná atmosféra, 

Úspěch tlumačovských házenkářek
skvělé občerstvení, tombola a večer nechybí 
kultura, letos v podobě cimbálu. A jak jsme 
dopadly? Bylo to velmi vyrovnané a do po-
slední chvíle jsme netušily, které místo to 
bude. Při vyhlašování druhého místa nám už 
bylo jasné, že již podruhé získáváme 1. mís-
to! A věřte, hodně to bolelo, přetrhané vazy 
a vykloubený loket, zlomený prst, voda v ko-
leně, naražené prsty, vykloubené rameno, od-
řeniny a hodně modřin…, ale stálo to za to!

 Děkujeme fotbalistům S.K. Tlumačov za 
půjčení dresů a Obci Tlumačov za podporu.

Lada Mouková

Házenkářky z Tlumačova.                                                                                 Foto: L. Mouková. 

Obalování knih všechny formáty 10 Kč/ks

Laminování cena  25 Kč/ks

Kopírování, tisk

Černobíle
jednostranná A4  3 Kč
jednostranná A3  4 Kč
oboustranná A4  6 Kč
oboustranná A3 8 Kč

Barevně
jednostranná A4  10 Kč
jednostranná A3  20 Kč
oboustranná A4  15 Kč
oboustranná A3  25 Kč

+ 2 Kč za jinou gramáž papíru, 
než je standardní 

Skenování jednotná cena  10 Kč/str.

Zhotovení kroužkové vazby dokumentů
počet listů
do 40 30 Kč
do 55 40 Kč
do 100 50 Kč
od 100 60 Kč 

CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB 
NABÍZENÝCH V KIS TLUMAČOV 
OD 1. 1. 2018

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhl v sále 
záhlinické hospody U Čápa košt marmelád, 
který pořádala MAS Jižní Haná ve spolupráci 
s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích. 

Jsme rádi, že se soutěže zúčastnila i tlu-
mačovská občanka, paní Ladislava Šoltyso-
vá. Paní Šoltysová se nejen aktivně zapojila 
do této soutěže, ale odnesla si také ocenění 
v kategorii „Netradiční“. Její marmeláda byla 
totiž z fíků. BLAHOPŘEJEME.

Renata Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Košt marmelád

ZO ČZS A KIS TLUMAČOV
VÁS ZVE NA 16. ROČNÍK

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2018 
A KOŠT BRAMBOROVÝCH SALÁTŮ 

SOBOTA 20. LEDNA 2018, V DOBĚ OD 14 - 17 HOD. 
KLUB OBCE NA ZÁBRANÍ.

VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V 18 HODIN.
 SBĚR VZORKŮ (1/2 LITRU PÁLENKY) PROBĚHNE 

V PÁTEK 19. LEDNA 2018 OD 16 – 18 HOD.

SBĚR VZORKŮ BRAMBOROVÝCH SALÁTŮ (1 KG) 

BUDE V SOBOTU 20. LEDNA 2018 OD 13 – 14 HOD. V KLUBU OBCE NA ZÁBRANÍ. 

(POZN. 1 SOUTĚŽÍCI – 1 VZOREK SALÁTU)


