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Slovo starosty
Po dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru se 1. září našim školákům opět otevřely brány škol. Také naše základní škola
přivítala své žáky vzhledem k současné situaci poněkud netradičním způsobem. Žáci
2. až 9. ročníku zahájili školní rok v kmenových třídách společně se svými třídními
učiteli. Po vzoru let minulých byli pak slavnostně uvítaní letošní prvňáci ve vestibulu
budovy školy v doprovodu svých rodičů.
Je to velký krok v jejich životě a já jim přeji ve škole hodně úspěchů. Celé Základní
škole Tlumačov přeji hodně zdaru a úspěšný a ničím nerušený průběh školního roku
2020 – 2021.
Nyní bych se rád zmínil o investicích,
které proběhly v uplynulém období. V jarních měsících byla uskutečněna modernizace sběrného dvoru spočívající ve vybudování zpevněné betonové plochy a pořízení technického vybavení dvora, tj. velkoobjemových a vanových kontejnerů, paletových boxů na nebezpečný odpad a plechového skladu na zpětný odběr elektrozařízení. Akce byla finančně podpořena z operačního programu životního prostředí. Na
konci června jsme na oddělení údržby a služeb obce pořídili nového pomocníka traktor Zetor Proxima CL100. Tímto nákupem
jsme rozšířili vozový park obce a nahradili
starší traktor Zetor. Nový traktor vyhovuje současným požadavkům a bude využíván
zejména k sečení a mulčování travnatých
ploch, k zimní údržbě a dalším činnostem.
Od května do srpna probíhala největší investice letošního roku Oprava silnice II/367
a chodníku ulice Kvasická a na ni navázala
Revitalizace parku náměstí Komenského,
konkrétně rekonstrukce chodníků od pošty
k základní škole, rekonstrukce části místní
komunikace podél tohoto chodníku a dále
se vybudovalo celkem 45 parkovacích míst
včetně 3 parkovacích míst pro imobilní občany před velkou tělocvičnou školy. Zhotovitelem stavby byla stavební firma PORR
a.s. Praha. Realizací stavby dojde k zvýšení bezpečného příjezdu a přístupu do školy a bude vyřešena situace kolem parkování vozidel návštěvníků základní a mateřské
školy a DDM Sluníčko. V současné době
probíhá rekonstrukce vnitřní části veřejného pohřebiště. V rámci stavby dojde k rekonstrukci budovy skladu a WC, zpevněných komunikací pro pěší, vnitřního veřejného osvětlení hřbitova, rozvodu vody včet-

ZÁŘÍ 2020

ZDARMA

ně realizace nového odběrného místa u velkokapacitního kontejneru na odpad, opravě
splaškové kanalizace budovy skladu a WC a
přípravě pro kamerový systém zabezpečení
hřbitova. Zhotovitelem rekonstrukce hřbitova je stavební firma Proving s.r.o. Hulín s tím,
že termín dokončení je 16. 10. 2020. Poslední investiční akce, která byla zahájena v září
je Rekonstrukce chodníku v ulici Zábraní
(chodník od ulice Přasličná po ulici U Trojice) a v říjnu bude na tuto stavbu navazovat
vybudování nového chodníku v ulici Zábraní (od železničního přejezdu po křižovatku
ulice Zábraní a Přasličná). Zhotovitelem je
stavební společnost SMO a.s. Otrokovice a
termín dokončení je konec listopadu 2020.
Ve složitém období pandemie se nezastavil ani náš kulturně-společenský život, byť
doznal určitých změn a termínových přesunů. Uskutečnil se tradiční turnaj v kopané
mladších žáků a přípravek, odpoledne pro
celou rodinu, zábava s taneční skupinou Kosovci, která nahradila pivní slavnosti, závod
mopedů a veteránů a blok turnajů na obecních sportovištích v plážovém volejbale a v
tenisové čtyřhře mužů, smíšených dvojic a
žen. Děkuji všem spolkům a organizátorům
těchto akcí, které nám tímto alespoň částečně vrátili život obce do běžných kolejí.
I když se k dnešní hektické době přidal
zápas celého světa se zákeřným virem, chtěl

Cesta za pohádkou.

bych Vám v závěru mého příspěvku popřát
chladnou mysl a hodně zdraví.
Petr Horka, starosta
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Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná
aneb není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
Mikroregion Jižní Haná uspořádal v pátek 4. září 2020 v pořadí 11. ročník her seniorů. V kvasické sokolovně se utkali senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic.
Podle slov hlavní organizátorky paní Libuše Staňkové měly hry opět velký ohlas nejen
u dříve narozených občanů. Za každé město
nebo obec nastoupila 2 družstva po 5 soutěžících, a to jak ženy, tak muži. Naši obec reprezentovali za Tlumačov 1: Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová, Helena Němcová,
Dana Kotlabová a Dagmar Maisenbichlerová. Družstvo Tlumačov 2 tvořili: Božena Juřicová, Helena Zifčáková, Anna Kouřilová,
Anežka Hrubá a Anna Švendová.
Týmy soutěžily v disciplínách, které zvládnou všichni přihlášení senioři. Pořadatelé připravili osm soutěží: skládání piktogramů, věšení prádla, shazování kuželek, skládání číselné osy, přebírání luštěnin, slalom
s ping-pongovým míčkem, pexeso a na vylosované písmeno napsat nejvíce názvů měst,
jmen, zvířat, věcí a rostlin. Výkony byly převáděny v body. Ty rozhodčí sečetli. Vyhráli členové týmu s největším počtem bodů.
Ceny předávali přední představitelé měst a
obcí v čele s předsedou mikroregionu Ing. Jiřím Schafferem.
Senioři nejenom soutěžili, ale tak jako každý rok si připravili pro ostatní účastníky zábavné vystoupení. Naše „babky“ opět nezklamaly a ukázaly, že přes kulturu jsou nejlepší. Jejich taneček Nastěnek a Ivánka v podání pana Šoltyse nemělo chybu.
Výsledková listina: 1. Chropyně1 52 bodů,
2. Kvasice1 42 bodů, 3. Hulín1 41 bodů, 4.
Chropyně2 36 bodů, 5. Hulín2 32 bodů, 6.
Kvasice2 30 bodů, 7. Tlumačov2 26 bodů a
8. Tlumačov1 22 bodů
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

KIS Tlumačov

Odpoledne pro celou rodinu
V neděli 21. června jsme uspořádali pro
děti odpoledne plné her pod tradičním názvem „Odpoledne pro celou rodinu“.
V minulých letech se zábavné odpoledne
konalo v parku za spolupráce Domu dětí a
mládeže Sluníčko, pracoviště Tlumačov. Skupiny cvičící aerobik tu vždy předvedly své sestavy, kterými naši obec vzorně reprezentovaly na různých soutěžích. Letos bohužel byly
na jaře kroužky kvůli viru Covid-19 uzavřeny, a tudíž nebyla možnost sestavy připravit a nacvičit.
I přesto jsme měli přichystáno spoustu
atrakcí, zábavy a soutěží, aby se děti mohly
vydovádět po omezení pohybu v době nou-

zového stavu. Ovšem počasí nám nepřálo.
Pršelo, jen se lilo. Přesto jsme akci nezrušili, jen jsme některé atrakce přesunuli dovnitř
budov Kulturního a informačního střediska
na náměstí Komenského. Atrakce jako skákací hrad, nafukovací terč na fotbal, projížďka na koních a soutěže se nekonaly.
Jsme ale rádi, že i tak přišlo dost dětí se
svými rodiči a prarodiči. Zastřílely si na laserové střelnici, vyzkoušely automobilový trenažér, nechaly si pomalovat obličej a vydováděly se v herně. Nechyběla ani pohádka
a zdaleka se na ni nepřišly podívat jen děti.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov
Odpoledne pro celou rodinu. Foto: KIS Tlumačov. 
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Změna otevíracé doby České pošty
v Tlumačově od 1. 10. 2020
Pondělí a středa 10 - 12 hod. 13 - 18 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek
8 - 12 hod. 13 - 16 hod.

17. srpna uplynuly tři smutné roky
od úmrtí pana
Jaromíra Nováka.
Za vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Nová posila na oddělení životního prostředí,
údržby a služeb naší obce - traktor ZETOR PROXIMA
Ve čtvrtek 25. června dorazil z Biskupic
na nádvoří technického areálu obce Tlumačov zbrusu nový traktor ZETOR PROXIMA
CL100. Tento traktor byl na oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov zakoupen v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2020.
Moderní traktor ZETOR PROXIMA
CL100 v celkové hodnotě 1 300 750 Kč dodala obci na základě výsledku výběrového
řízení společnost ZÁLESÍ a.s. Luhačovice
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Odpoledne pro celou rodinu. Foto: KIS Tlumačov. 

Odpoledne pro celou rodinu.
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Odpoledne pro celou rodinu.

Foto: KIS Tlumačov. 

jako posilu stávajícího vozového parku obce
a jako náhradu za starší traktor, který na některé prováděné práce neměl dostatečný výkon a vybavení. Nový traktor disponuje variabilní výbavou a bude využíván zejména k
sečení a mulčování travnatých ploch, okrajů
silnic a polních cest, k zimní údržbě a dalším
činnostem, které byly doposud zajišťovány
subdodavatelsky nebo byly prováděny méně
efektivním způsobem stávající technikou.
Petr Horka, starosta obce

Nechceme už bydlet v paneláku, proto hledáme RD se zahrádkou.
Rekonstrukce se nebojíme. Tel.: 731 041 752
Hledáme byt k investici (může být 3+1,2+1,1+1). Rekonstrukce se nebojíme. Tel.: 739 751 877
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Moderní traktor ZETOR PROXIMA CL100.
Foto: OÚ Tlumačov. 

Odpoledne pro celou rodinu. Foto: KIS Tlumačov. 
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 10. 6. 2020
projednala:
schválila Moped Teamu Tlumačov z.
s. bezúplatné zapůjčení a dopravu hmotného majetku Obce Tlumačova a bezúplatný
pronájem pozemku p. č. 1605/1,1607/1 na
Dětský cyklistický závod na den 14. 6. 2020
schválila spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 6.000 Kč na
základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost na pořízení pohárů, cen a občerstvení pro hráče Turnaje mladších žáků
a přípravky a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2020/PAM/
011 z rozpočtu obce
 schválila podání písemné výpovědi z
nájemních – pachtovních - smluv se spol.
ZEMET s.r.o., SALIX MORAVA a.s. a LUKROM plus s.r.o. na pozemky vhodné pro
zemědělskou činnost p. č. 2848, 2864, 2892,
3052 a 3091 v k.ú. Tlumačov
 schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2539/2 ostatní plocha o výměře
12,5 m2 za uvedených podmínek
 schválila výpůjčku části pozemku
p. č. 2455/1 – ostatní plocha o výměře cca
12 m2 za daných podmínek, viz. usnesení
R8/19/05/20 ze dne 13. 5. 2020
 schválila přeřazení nájemníka z bytu
1+0, č. bytu 25, do bytu 1+1, č. bytu 27 na
DPS v Tlumačově k datu 1. 7. 2020
zrušila na základě doporučení hodnotitelské komise zadávací řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava fasády staré budovy školy“
 schválila předloženou nabídku a akceptační protokol ze dne 9. 6. 2020 na dodávky zemního plynu na roky 2021 a 2022
se spol. Innogy Energie s.r.o., Praha
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého rozsahu „Dodávka sekacího rideru pro obec Tlumačov“ a schválila dodavatele sekacího rideru pro údržbu obce, spol. PATRICK s.r.o.,
Zlín z důvodu splnění podmínek zadávacího
řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 224.281 Kč bez DPH
 schválila výjimku v počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ v MŠ Tlumačov ve školním roce 2020/2021 na počet
28 dětí na třídu
schválila po dobu epidemiologických
opatření mezi místa určená obcí pro konání svatebních obřadů venkovní prostor náměstíčka u OÚ
 schválila Kupní smlouvu na nákup
písku pro doplnění beachvolejbalového hřiště v ul. Sportovní v rámci pravidelné údržby sportoviště obce se spol. CEMEX Sand,
k.s., Napajedla
schválila S. K. Tlumačov z. s. bezúplat-
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né zapůjčení a dopravu hmotného majetku
obce na „Turnaj přípravek mladších žáků“
na den 13. 6. 2020
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - 1. etapa“
 schválila příkazníka, spol. INp servis s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení dle zákona 134/2016
Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavbu „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – 1. etapa“

Rada obce Tlumačov na
svém 10. mimořádném jednání dne 24. 6. 2020 projednala:
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce hřbitova
v Tlumačově – 1. etapa“, schválila výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky společnosti PROVING s.r.o., Hulín, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání ek.
nejvýhodnější nabídky s nabídkovou cenou
2.698.000 Kč bez DPH
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu „Chodníky v ul. Zábraní, Tlumačov“
schválila příkazníka, spol. INp servis
s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkazce,
obec Tlumačov, k administraci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Chodníky v ul. Zábraní, Tlumačov“

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 24. 6. 2020
projednalo:
schválilo účetní uzávěrku obce Tlumačov sestavenou ke dni 31. 12. 2019
schválilo Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2019 včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za 2019 v
souladu s ust. § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce
Tlumačov, a to bez výhrad
 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí na
zřízení a provozování plynovodní přípojky,
přípojky slaboproudu a vodovodního a kanalizačního řádu na pozemcích p. č. 1449/1
a 2611 se spol. Navláčil invest, s.r.o., Zlín
projednalo v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 183/20060Sb. o územním
plánování a stavebním řádu a schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov

v uplynulém období 2017 – 2019, rozhodlo,
že změna č. 2 ÚP Tlumačov bude doplněna
o pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP
obsažené ve Zprávě o uplatňování ÚP Tlumačov v období 2017 -2019 a bude pořizována zkráceným postupem, schválilo podání
žádosti o pořízení změny č. 2 ÚP Tlumačov
k MÚ Otrokovice
neschválilo doplnění obsahu změny č.
2 ÚP Tlumačov dle přílohy žádosti pana Radovana Matěji k tomuto usnesení a její pořízení zkráceným postupem dle § 55 a násl.
Stavebního zákona
schválilo revizi Statutu sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 24. 6. 2020
schválilo poskytnutí bezúročných půjček zaměstnancům ze sociálního fondu v
navrhované výši, schválených Správní radou sociálního fondu obce Tlumačov dne
28. 5. 2020
schválilo zařazení území obce Tlumačov do území působnosti MAS Jižní Haná
na období 2021 – 2027
schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2020

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 16. 7. 2020
projednala:
schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč
pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub „Radost“
a schválila Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2020
 schválila v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec
Tlumačov, řediteli ZŠ a ředitelce MŠ mimořádnou finanční odměnu
 revokovala usnesení č. R6/17/03/20
ze dne 18. 3. 2020 a schválila konání jednodenního závodu motocyklů „Moped rallye
Tlumačov 2020 a závodu Moto Veteránů“
pořádaných spolkem Moped Team Tlumačov z. s. v termínu 22. 8. 2020 na místních
komunikacích obce Tlumačov dle žádosti a
za podmínky informování občanů a firem v
okolí trati na ul. Machovská, Dr. Horníčka,
Nádražní, Sokolská, Nivy a Nivy II o pořádání závodů informačním dopisem
 schválila prodloužení pachtovní
smlouvy na propachtování pozemků KN
p. č. 503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výměře 8.323 m2 v k.ú. Tlumačov do 31. 7. 2021
 schválila Řád veřejného pohřebiště
Obce Tlumačov
schválila Zemskému hřebčinci Tlumačov, s. p. o. bezplatné zapůjčení pivních setů
a odpadkových košů z majetku obce na akci
„Vozatajské závody“ konané ve dnech 30. 7.
až 2. 8. 2020
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
schválila Zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Tlumačov
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
2539/2 ostatní plocha o výměře cca 12,5 m2
za podmínek stanovených viz. usnesení
R6/20/06/20 ze dne 10. 6. 2020
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého rozsahu „Vypracování změny č. 2 ÚP Tlumačov“
a schvaluje jako zhotovitele dokumentu společnost Urbanistické středisko Brno, s.r.o.,
Brno, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v
celkové ceně 168.900 Kč bez DPH
schválila S. K. Tlumačov z. s. bezplatný pronájem asfaltové plochy u fotbalového
hřiště a dopravu a pronájem mobiliáře Obce
Tlumačov pro akci „Taneční zábava se skupinou Kosovci“ konané dne 25. 7. 2020
schválila pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s. p o. ve druhé
polovině roku 2020 uvedených v přiloženém

aktualizovaném seznamu za podmínky dodržení určených veterinárních podmínek pro
konání jednotlivých akcí

Rada obce Tlumačov na
svém 11. mimořádném zasedání dne 30. 7. 2020 projednala:
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo uzavřené dne 21. 4. 2020 se spol. PORR
a.s. Praha
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodníky v ul. Zábraní, Tlumačov“, schválila výběr ekonomicky
nejvýhodnější nabídky uchazeče spol. SMO
a.s. Otrokovice z důvodu splnění podmínek
zadávacího řízení a podání ekonomicky nejvýhodnější nabídky s nabídkovou cenou
1.859.977 Kč bez DPH

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 12. 8. 2020
projednala:
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č. 2544 ostatní plocha o výměře 400 m2 do 31. 8. 2021
schválila Moped Teamu Tlumačov z.
s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku
Obce Tlumačov a bezúplatný pronájem pozemků na akci Moped Rallye Tlumačov, která proběhne 22. 8. 2020
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2609 ostatní plocha o výměře cca
18,75 m2 za uvedených podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1447/1 ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha o výměře cca 1500 m2 za
účelem výcviku psů za daných podmínek

První hodina ve škole
Na první školní zvonění se letos těšilo osmnáct
prvňáčků, kteří se spolu se svými rodiči účastnili
dne 1. 9. 2020 slavnostního zahájení tohoto školního roku. Pro nepřízeň počasí se naši nejmladší
sešli ve vestibulu školy, kde je přivítala třídní učitelka Mgr. Markéta Karhanová spolu s panem ředitelem, panem starostou a nejstaršími žáky školy. Z očí mnohých zářila radost a plno očekávání, jež jim nová životní etapa přinese. Obdarováni pamětní plackou a potěšeni milým slovem
pana ředitele se prvňáčci odebrali do své třídy.
Zde dostali informace k organizaci prvních školních dní, seznámili se s novým prostředím a ke
svým domovům odcházeli s úsměvem na tváři.
Milí prvňáčci, jménem všech pedagogických pracovníků vám přeji úspěšné vkročení do prvního
školního roku a spoustu radosti, jež vám toto období bezpochyby přinese. Michaela Kostovská

Malí čtenáři
Letošní pasování prvňáků na Malé čtenáře
jsme museli kvůli okolnostem přesunout na
začátek školního roku, proto jsme pasovali
začínající druháky. Dvacet jedna dětí s paní
učitelkou Lenkou Odložilíkovou si užilo středeční dopoledne v místní knihovně, kde nesmělo chybět vaření knihy a zkouška znalostí čtení a počítání. Po této zkoušce a složení
slibu, v němž se zavázali, že se budou chovat
slušně ke knihám a doporučí knihu, kterou
přečtou, svým kamarádům, jsme přistoupili
ke slavnostnímu pasování dětí na malé čtenáře. Každý dostal šerpu, se kterou se pyšnil cestou na zmrzlinu. Děti si jako památku na tento den odnesly nejen pohádkovou
knihu, ale i pexeso, záložku a pamětní list.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Učarovala mi vůně benzínu
Snad každý kluk sní v dětství o tom, že bude
automobilový závodník. Řídit super rychlé
auto, vybírat zatáčky smykem, zažívat adrenalin při závodech, předjíždět soupeře a pak
stát na stupni vítězů s vavřínovým věncem kolem krku a střelit šampaňské a postříkat s ním
krásné holky.
Tak tenhle sen si začíná plnit mladý muž
Dušan Kouřil (18) z naší obce. Pro vás, čtenáře Tlumačovských novinek, zavzpomínal Dušan na své motoristické začátky, seznámí vás
se současným závoděním a nechá vás nakouknout pod pokličku plánů do budoucnosti.
Dušane, prozradil jsi mi, že jsi před měsícem dosáhl plnoletosti, a právě dnes si jedeš
pro řidičský průkaz. Jak je možné, že jsi mohl
řídit auto, i když jsi ještě neměl osmnáct let?
Na okruzích se dá jezdit už od 14 let buď
s formulí nebo s autem dané specifikace a
rychlostně upraveným. Na rallye se dá jezdit až od 18 let, protože tam jsou nutné přejezdy po normálních silnicích, a k tomu je
proto zapotřebí řidičák.
Budeš jezdit v běžném silničním provozu rychle?
Určitě ne, ba naopak si myslím, že mě lidi
nebudou mít rádi, protože budu jezdit pomalu. Mám respekt. Hlavně pocit z „normálního“ auta je úplně jiný. V závodním autě jste

v podstatě upoutaný na pevno, cítíte, co auto
dělá, každý jeho pohyb. V běžném autě se
připoutáte pásem, který vám zaručuje bezpečnost, ale dává i velkou volnost pohybu.
Vraťme se tedy na začátek tvé závodnické
kariéry. Je známo, že na autech závodil tvůj
děda i otec. Bylo od začátku zřejmé, že půjdeš
v jejich šlépějích?
Moje řidičské začátky se uskutečnily na
motokárách. Na nich se ukázalo, jestli vůbec
mám předpoklady být závodním jezdcem,
jestli mám chuť se učit nové tratě, dobrou
ideální stopu a další věci. V roce 2008 jsem
byl zařazen do nejmladší kategorie, kde jsem
se učil jezdit. O dva roky později nastal zlom,
chtěl jsem se účastnit s otcem na jeho okruhových závodech a pomáhat mu se vším, co
bylo třeba a na co mi síly stačily. Tady myslím nastal ten okamžik, kdy jsem si uvědo-

Září 2020

mil, že i já chci závodit. Postupně jsem jezdil
na pořád silnějších a silnějších motokárách.
Před zhruba 6 lety jsem si vyzkoušel auto,
Felicii, kterou jsme si sami postavili. V roce
2018 jsme vytáhli tátův bývalý vůz na rallye
a vyrazili jsme s ním na okruhy.
Na čem jezdíš teď?
V současné době jezdím s vozem Hyundai
I30NTC podle specifikace TCR, což jsou cestovní vozy o výkonu 350 koní, 420 Nm oficiálně. Vůz patří týmu Janík Motosport, byl
pro mne zakoupen na začátku tohoto roku
a jezdím na něm jen já.
Já a tým pracujeme společně. Já v autě jezdím, zvykám si na něho. Testuji ho a ono testuje mě. Své poznatky pak předávám týmu.
Můj závodní tým tvoří manažer, který rozdává úkoly. Určuje, kdo má na starosti pneumatiky, čistotu auta, atd. Pak tam jsou mechanici a inženýr, který nastavuje auto podle potřeb jezdce.
Jaké letos probíhají soutěže?
Tento rok absolvuji jeden seriál o čtyřech
závodech. Bohužel Covid nám neumožnil
víc závodů. Jezdí se většinou 3 dny, z toho
je jeden den testovací, druhý je kvalifikace
a třetí jsou závody. V minulých letech bývalo 6 závodů. Jezdíme nejen v Česku, ale i v
Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku, Rakousku atd. Soutěže jsou s účastí závodníků střední Evropy.
Poslední závod jsem jel letos v Brně. Před
tím se jelo v Chorvatsku a na Slovensku - Slovakia Ring. Tady jsem se umístil na 2. místě,
bohužel v druhém závodě jsem měl defekt.
Jsou to závody v rámci TCR Eastern Europe.
Reprezentoval jsi někde Českou republiku?
Minulý rok na podzim jsem reprezentoval
ČR na závodech FIA Motorspor Games pod
záštitou FIA na Autodromu Vallelunga Piero Taruffi, který se nachází 32 km severně
od Říma v Itálii. Závodilo se na cestovních
vozech, jeden závod jsem skončil pátý, bohužel druhý jsem kvůli defektu nedokončil.
Mými soupeři byli ostřílení jezdci, jako například Giles Magnus, Tom Coronel, a další, kteří mají o hodně víc zkušeností. Starší závodníci mě „berou“, bavíme se o závodech. Samozřejmě je netěší, že je poráží mladý kluk, ale to je život.
Jak je to s fyzickou a psychickou přípravou?
Co prožíváš během závodu?
Fyzická kondice je důležitá. Sem tam běhám, ale bolí mě nohy, protože jsem vysoký,
někdy zajdu do posilovny. Občas si zahraji
s klukama fotbal.
Co se týče psychiky, tak si troufám říct,
že moje výhoda je v tom, že mám sice před
závodem trému, ale jakmile usednu do auta,
rozplyne se. V podstatě si řeknu, že to nějak
dopadne. Při závodění dělám to, co je podle mě správné. Nad úrazem, nehodou nebo
nad tím, že se může něco stát, jsem nějak
zvlášť nepřemýšlel.
Závodní okruh musíte znám, mít ho prostě v hlavě. Jediné, co v autě je, tak je display,

který ukazuje otáčky, teplotu vody, oleje, tlak
oleje a další věci. Řidič si musí spoustu ukazatelů hlídat, zároveň si je ale může dopředu
nastavit, např. brzdy (přední a zadní kola),
vibrace motoru (mokrý a suchý terén). Rychlost se určuje sekvenčními pádly pod volantem. Pedály jsou v závodním autě klasické:
plyn, brzda, spojka. Světla jsou na vyprovokování soupeře.
Co se týká technických věcí, tak můj současný vůz specifikace TCR jich, ještě moc
nemá. V tomto typu auta jde spíš o závodního
jezdce a o to, jak si dokáže s jízdou poradit.
Co budoucnost? Vím o tobě, že sníš o závodech v Le Mans.
Je to jeden z mých cílů, který bych si chtěl
splnit. V závodění k němu směřuji. Jediné,
co mi zbývá vyřešit, jsou finance. Doufám,
že se mi podaří najít sponzora na další sezónu. Druhá věc je ta, že závod v Le Mans je
vytrvalostní a já zatím jezdím sprinty. Takže
to bude složitější přejít na jiný styl závodění. Teď jedu závod 25 minut a v Le Mans se
jede v kuse třeba 6 hodin.
Byl bych rád, kdyby se tento můj velký koníček stal zároveň mou prací. Chci se stát továrním pilotem zastupujícím některou automobilku, tzn. že budu placený za výsledky v
závodu. Než najdu zaměstnavatele, chci se
plně věnovat tomu, co dělám teď – závodit
na okruzích.
Můžu nahlédnout do tvého soukromí?
Jsem jedináček. Byl jsem vychováván v motoristické rodině, děda i otec propadli, jako
já, vůni benzínu. I mamka je můj velký fanda.
Základku jsem vychodil tady v Tlumačově, a teď jsem ve třetím ročníku na průmyslové škole ve Zlíně. Skloubit školu a závodění je složitější, ale jde to.
Jiné záliby?
Jiný koníček nemám, plně se věnuji autům. Mám svůj cíl a chci být na něj připravený. Relaxuji tím, že jdu pomoct občas tátovi do dílny, nebo dělám 3D modely. Lehnout
si na postel s knížkou, tak na to mě neužije.
Co holky?
Tak zatím žádnou nemám, chci se soustředit jen na auto.
Úspěchy?
V pokoji mám poličku s 12 poháry, které jsem získal minulý rok. Jelo se 6 víkendů po 2 závodech. Takže to jsou lehké počty, vždycky jsem stál na „bedně“. Třikrát
na prvním místě.
Kterého závodu si zatím nejvíc ceníš?
Myslím, že ten, který mi dal nejvíc zkušeností, byl závod ve Vallelunge na FIA minulý rok.
Tvé vzory?
V první řadě rodiče. Co se týká motoristického sportu, je to Ayrton Senna a v osobním životě americký zpěvák Prince. Byl také
z malé vesnice, chtěl to někam dotáhnout
a dokázal to.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Informace o konání a výsledcích letních turnajů
na sportovištích obce
Na obecních sportovištích v ulici Sportovní u fotbalového hřiště se v letních měsících uskutečnilo několik turnajů. Pokusím se
vám ve stručnosti přiblížit tři největší z nich,
a to dva tenisové a jeden beachvolejbalový.
Všechny se těší velké oblibě a jsou podtrženy hojnou účastí aktivních amatérských hráčů různých věkových skupin.
Turnaj tenisových MIXů – smíšených dvojic
Uskutečnil se v sobotu 4. července. Šlo o
první ročník tohoto typu tenisového měření
sil. Turnaje se zúčastnilo 8 párů. Týmy byly
složeny povětšinou z manželských či partnerských párů a v červenci mimořádně za
pěkného letního počasí se na kurtech odehrály dramatické souboje. Hrálo se ve dvou
skupinách, z nichž se postupovalo do čtvrtfinále, vítězové čtvrtfinále se utkali v semifinálových soubojích o postup do finále. Finalisty turnaje se stali Marek a Šárka Vlčkovi,
proti kterým nastoupili Tomáš Duroň a Radka Jančová. Vítězi turnaje se po vyrovnaném
boji stali manželé Vlčkovi. V boji o 3. místo se utkali poražení semifinalisté manželé
Jirka a Iva Krčmovi proti Renatě Vitáskové
a Vraťovi Večerkovi. Po dramatickém utkání plném zvratů zvítězili manželé Krčmovi
a obsadili tak třetí místo. Nutno dodat, že i
když se hrál teprve první ročník MIXů, měl
turnaj z pohledu výkonů hráček a hráčů nečekaně kvalitní sportovní úroveň.
Konečné pořadí 1. ročníku turnaje MIX tenis
Tlumačov 2020:
1. místo: manželé Marek a Šárka Vlčkovi,
2. místo: Tomáš Duroň a Radka Jančová
3. místo: manželé Iva a Jirka Krčmovi,
4. místo: Renata Vitásková a Vraťa Večerka

Účastníci Turnaje tenisových mixů.

všechny hráčky a hráče k tomu, aby podávali co nejlepší výkony, často na hranici svých
možností. Týmy byly složeny vesměs z „Tlumačáků“ různých věkových skupin, což jen
potvrzuje, že aktivní volnočasové sportování přitahuje a burcuje k pohybu široké spektrum našich občanů. Turnaj se hrál systémem každý s každým (do tabulky) a výsledky utkání jednotlivých družstev po celodenním vyčerpávajícím soutěžení určily konečné pořadí tohoto prestižního beachvolejbalového turnaje: zaslouženě, bez jediné porážky, celý turnaj vyhrál a první místo obsadil tým ve složení T. Duroň, R. Jančová a
P. Mouka, druhé místo obsadil tým ve složení R. Huráň, M. Huráňová a M. Pavlík, třetí
místo obsadil tým ve složení P. Vystrčil, M.
Bednaříková a M. Hložek a čtvrté místo patřilo týmu ve složení M. a M. Kadlčákovi a R.
Kolařík. Poděkování za maximální bojovnost
patří i všem družstvům a hráčkám a hráčům,
kteří se umístili na 5. až 8. místě.
Co organizátory potěšilo – celý turnaj provázela výborná a přátelská nálada, soutěživost, prázdninová uvolněnost a pohoda. Na-

Turnaj v plážovém volejbale se povedl …
Třetí ročník mistrovského turnaje v plážovém volejbale „Tlumačovský BEACH 2020“,
který se pod záštitou
KIS Tlumačov konal
v sobotu 8. srpna na
sportovištích obce u
hřiště kopané, se opravdu vydařil. Organizátorům vyšlo počasí, které bylo po celý den slunečné a přálo skvělým
výkonům na rozpáleném písku. Turnaje se
zúčastnilo osm tříčlenných smíšených družstev (družstva hrála
ve složení 2 muži a 1
žena). Úroveň předváděné hry a kvalita týmů
byla v letošním ročníku
velmi vyrovnaná a touha po vítězství hnala Účastníci plážového volejbalu.

Foto: R. Huráň. 

Foto: R. Huráň. 

Vítězové Turnaje tenisových mixů. Foto: R. Huráň. 

Druzí na Turnaji v plážovém volejbale. Foto: R. Huráň. 

www.tlumacov.cz
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víc je vidět rok od roku se lepšící (u mnohých
hráček a hráčů) herní vyzrálost a zkušenost,
což je dáno pravidelným hraním „plážáku“
v letních měsících. Jen tak dál a vy co jste
ještě nezačali, přijďte si také zahrát. Sami,
na základě získané zkušenosti, zjistíte, jakou
skvělou zábavou „plážák“ je.
III. ročník turnaje v tenisové čtyřhře mužů
V sobotu 15. srpna se uskutečnil již III.
ročník turnaje v tenisové čtyřhře mužů „O
pohár obce Tlumačov“. I když se turnaj
uskutečnil v náhradním termínu (původně
se mělo hrát 20. června, ale vytrvalý déšť konání turnaje znemožnil), zúčastnilo se této
akce celkem 10 herně vyrovnaných týmů.
Přesto, že tentokrát turnaj a jednotlivé zápasy doprovázelo úmorné horko, touha po
vítězství hnala jednotlivé týmy k maximálním výkonům. Týmy odehrály své zápasy ve
dvou skupinách, první čtyři z obou skupin
postoupili do čtvrtfinále, vítězové čtvrtfinálových zápasů se utkali v semifinále o účast
ve finálovém utkání a poražení semifinalisté
hráli o třetí místo. Po tuhých bojích ve skupinách a čtvrtfinále se o třetí místo utkaly
týmy ve složení Roman a Rajmund Huráňovi proti týmu Luboš Procházka a Patrik
Mouka, kde 3. místo v turnaji po vítězství
6 : 4 získal tým Procházka, Mouka a 4. místo obsadili R.+ M. Huráňovi. Finále turnaje spolu sehráli dvojice Mara Vlček a Laďa
Jaroš proti Jirkovi Krčmovi s Petrem Skácelem. Zajímavý, bojovný a do poslední chvíle
napínavý duel nakonec vyhráli 6 : 4 Marek
Vlček a Laďa Jaroš a obsadili tak konečné 1.
místo a stali se letošními vítězi III. ročníku

turnaje tenisové mužské čtyřhry „O pohár
obce Tlumačov 2020“, na 2. místě skončili
poražení finalisté J. Krčma a P. Skácel. Turnaj nabídl po celý sobotní den kvalitní zápasy a velmi slušné tenisové výkony. O rostoucí kvalitě tenisových dovedností svědčí
vyrovnanost týmů a herní projev, taktika i
touha po vítězství u všech účastníků turnaje. Díky patří všem zúčastněným za předvedené výkony a účast v turnaji.
Všechny turnaje tradičně na sportovištích
obce a SK Tlumačov pořádalo KIS Tlumačov za pomoci tlumačovských hráčů stolního tenisu. Poděkování patří jako vždy i Hospůdce na hřišti za vzornou obsluhu a zajištění „pitného režimu“.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta
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DDM Sluníčko

V DDM Sluníčko v Tlumačově si děti užily prázdniny
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov pořádal
v době letních prázdnin celkem 4 příměstské
tábory, kterých se zúčastnilo přes 100 dětí.

Příměstský tábor ENGLISH CAMP
Hned v první den tábora byli účastníci rozděleni pomocí rozřazovacího testu do tří skupin dle úrovně znalostí angličtiny. Následně si skupiny vytvořily poštovní schránku,
do které jim každý den chodila pošta. Tyto
Vítězové turnaje v tenisové čtyřhře.

Foto: R. Huráň. 

Foto: DDM Sluníčko. 

mali, které barvy se dají najít. Úterý bylo kouzelné přítomností zvířátek ze ZOO v nedalekém parku. Dále jsme v oddílech pracovali
na projektu na téma čtvero ročních období.
Každý tým dostal na starost jedno období a
všichni tento úkol zvládli zpracovat skvěle.
Do středečního rána jsme se probudili jako
piráti a vydali se na tajuplnou cestu za pokladem. Museli jsme splnit spoustu úkolů.
Nakonec jsme poklad našli a pořádně si ho
užili. Odpoledne jsme si po náročné výpravě
odpočinuli v kině, do kterého jsme si museli
nakoupit popcorn a lístek, ale neobjednávalo se jinak než anglicky. Čtvrtek se nesl v duchu poznávání nových slovíček, učili jsme se
části těla a tvořili si příběhové obrázky. Dokonce jsme si zahráli i netradiční Activity.
V pátek dopoledne děti nacvičily divadlo na
pohádku Tři prasátka. To byla opravdu velká legrace, protože abychom zapojili úplně
všechny, objevily se zde i role jako komín,
klíč, kamna anebo zahrádka. Odpoledne to
ale vše vypuklo. Spustila se nám velká párty na ukončení celého týdne. Zde jsme mlsali a každý si odnesl odměny za celý týden.
Každý program se skládal z pracovních listů a her, děti si tedy na konci týdne odnesly
kromě zážitků a spousty odměn i portfolio,
kde mají zaznamenány všechny nově získané znalosti a probraná témata.
Bc. Diana Horková – vedoucí tábora

Příměstský tábor CESTA KOLEM SVĚTA
Cílem tábora bylo procestovat celý svět
za 5 dní. Všem cestovatelům byly vystaveny
pasy a mohlo se vyrazit. Administrativa vyřízena a vyrážíme vstříc dobrodružství. Nejdříve jsme se společně zastavili v několika státech Evropy. Navštívili jsme Řecko, kde probíhala zrovna olympiáda, které jsme se samozřejmě zúčastnili. Dále jsme pokračovali do
Francie, kde jsme skládali státní francouzskou vlajku, která má podobu svislé trikolóry složené z modrého, bílého a červeného
pruhu. Zastavili jsme také v Itálii, kde jsme
navštívili městečko Palermo a vyzkoušeli postavit věž v Pise. Ve Skotsku jsme se snažili
ulovit lochnesskou příšeru a ve Velké Británii si dali čaj o páté. Po náročné cestě jsme
se přesunuli na letiště, kde každý tým obdržel letenku. Tentokrát naše cesta směřovala
do Asie, a to konkrétně do Číny. Abychom
se zde neztratili, museli jsme se naučit čínské písmo a také jíst čínskými hůlkami. Podařilo se nám vyluštit čínskou šifru, která skrývala tajné čínské přísloví. Po rozluštění šifry
nás čekal další přelet, tentokrát do Austrálie, kde jsme navštívili Pevnost Poznání. Vyzkoušeli jsme spoustu aktivit a zjistili něco
o vesmíru. Čas je neúprosný a musíme letět
dál. Tentokrát nás čekala Amerika. První zastávka Brazílie a karneval v Riu, kde jsme to
pořádně roztančili. Další cesta nás zavedla
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schránky využívali i k posílání pěkných vzkazů a pohledů. V pondělí odpoledne jsme se
věnovali barvičkám a abecedě. Vyzkoušeli
jsme si, jak je náročné poskládat písmenka
pomocí vlastních těl, a v přírodě jsme zkou-

Foto: R. Huráň. 

English camp.
Účastnici turnaje v tenisové čtyřhře.

Program s různým zaměřením byl pestrý, takže si každý to své našel. Jak to všechno probíhalo, si můžete přečíst v táborových řádcích.

mezi indiánské kmeny, kde jsme se naučili
lovit divokou zvěř a zvládat různá šamanská
magická kouzla. Poslední den nás čekal přelet do Afriky. Zde jsme navštívili Egypt. Našli jsme spoustu mumií, naučili se pralesní
poštu a vyzkoušeli si odhad času. Propluli
jsme kolem pobřeží a objevili spoustu nepřátelských lodí, které jsme zničili. Po posledním dobrodružství jsme nasedli do letadla
zpět do Evropy. Na letišti si v bezcelní zóně
každý z účastníků mohl vybrat krásný dáre-

Cesta kolem světa o prázdninách.

ček podle počtu získaných bodů. Po příjezdu do ČR pak proběhlo vyhodnocení cesty
a ocenění nejlepšího cestovatelského týmu.
Nemožné se stalo skutečností a za 5 dní
jsme procestovali spoustu zajímavých míst a
naučili se spoustu nových věcí. Byla to jízda,
která stála za to. Bylo nám ctí s vámi cestovat a těšíme se na vás při dalším dobrodružství. Hanka, Haňa a Míša
Bc. Hana Hlobilová
– vedoucí oddělení DDM Sluníčko

Foto: DDM Sluníčko. 
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Příměstský tábor AEROBIKOVÝ

Prapodivný školní rok 2019/2020

Příměstský aerobikový tábor se tentokrát konal na táborové základně Otrokovice Štěrkoviště. Setkalo se zde 24 děvčat nejen z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko,
ale také z širokého okolí. Týden jsme si pořádně užily, i když velká vedra nám nedovolovala tak intenzivní cvičení. Krásné prostředí základny nám umožňovalo neustálý
pohyb venku. Den jsme zahajovaly rozcvičkami, vyzkoušely jsme intervalové tréninky,
kruhový trénink, cvičení s kruhy nebo jsme
posilovaly s činkami. Jako na každém táboře nechyběla spousta her, soutěží a tvoření.
Také jsme vyrazily na výlet, a to do napajedelského kina na soukromé promítání a návštěvu otrokovického koupaliště. Dny velmi
rychle plynuly. Za 5 dní se nám podařilo nacvičit jednu společnou choreografii a 3 choreografie skupin, do kterých jsme děti rozřadily hned první den tábora. Tyto nacvičené
choreografie jsme pak na závěr tábora zacvičily přítomným rodičům. Děvčata to zvládla skvěle a předvedla krásná vystoupení, za
což sklidila velký potlesk a pochvalu. Děkujeme, že jsme s vámi mohly strávit tento příjemný aerobikový týden plný pohybu, zábavy a legrace. Těšíme se příště. Vaše trenérky
Hanka, Haňa a Dia.
Bc. Hlobilová Hana
- vedoucí oddělení DDM Sluníčko

Každý školní rok je něčím jiný a zajímavý. Jak pro žáky, tak pro pana ředitele, paní učitelky a asistentky, pana
školníka, paní uklízečky i paní kuchařky. Uplynulý školní rok byl ovšem přímo prapodivný a v mnoha ohledech překvapil všechny, a to nejen v naší škole.
Celoroční školní aktivity odstartovaly
volby do Školního parlamentu. Zástupci tříd se pravidelně scházeli a diskutovali o záležitostech vzdělávání, vybavení školy a o plánovaných akcích. V první polovině října se stala místem stmelování kolektivu šesté třídy Rusava, kde
proběhl úspěšný adaptační kurz, který
patřil k jedné z mála větších akcí, které
se podařilo uskutečnit v řádném termínu. Ve stejný týden proběhl školní přebor v přespolním běhu. Druhá a třetí
třída se od září do listopadu zdokonalovala každou středu v plavání, čtvrťáci trénovali pro změnu na dopravním
hřišti bezpečnost a pravidla silničního
provozu. Celý první stupeň se zúčastnil keramických dílen v DDM Sluníčko. Ze sportovních akcí stojí za zmínku
reprezentace školy florbalisty prvního
stupně na Čeps cupu a účast sportovců druhého stupně na přípravném turnaji ve florbalu v Otrokovicích a dále v
okresním kole.
V průběhu 1. pololetí proběhly i preventivní akce a aktivity. Pro nejstarší
dva ročníky proběhl program společnosti Podané ruce „Hra na hraně“ o nebezpečí gamblerství, pro 6., 7. a 8. třídu
proběhla beseda o velmi aktuálních tématech kiberšikaně a sextingu. Na toto
téma měla v březnu navázat návštěva
filmového představení „V síti – Za školou“ v kině Napajedla. Protože jsou při
používání internetu ohroženy už i menší děti, byla ve 3. a 4. třídě zařazena do
výuky preventivní akce „Děti a sociální sítě“.
Žáci 9. třídy si mohli vybrat své budoucí působiště na tradičním Veletrhu
středních škol a pro chemii se mohli nadchnout společně s 8. třídou na Dnu otevřených laboratoří na SPŠ Otrokovice.
V pátek 15. listopadu si celá škola připomněla významné 30. výročí sametové revoluce, a to velmi aktivní formou.
Žáci si ve skupinkách vytvořených napříč všemi ročníky vyzkoušeli frontu na
banány, výslech u STB, příjímací řízení
na školu, cinkání klíči, socialistickou výuku a další výdobytky doby před revolucí. Před vánočními svátky se žáci z prvního stupně zúčastnili rozsvěcování vánočního stromu, vyrobili si dárečky na
vánočních dílnách a užili si vánoční besídku ve své třídě. Svou návštěvou a kulturním vystoupením také potěšili členy
Senior klubu. Starší žáci upekli perníčky a den před vánočními prázdninami

Aerobikový tábor.

Foto: DDM Sluníčko. 

Aerobikový tábor.
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Příměstský tábor Zapomenutý ostrov
V posledním červencovém týdnu se v Tlumačově uskutečnil příměstský tábor Zapomenutý ostrov. Děti v pondělí našly starou
mapu zapomenutého ostrova a během celého týdne získávaly indicie, které je dovedly
až k pokladu. Musely se vypořádat s překážkami jako je napadení piráty, výroba náhradní lodě apod. Jednu z indicií také děti získaly na úterním výletě na hrad Helfštýn a už
ve středu odpoledne měly děti mapu kompletní. Následující den jsme se tedy mohli
vydat podle mapy na ostrov jménem Vizovice. Cesta k pokladu ovšem mnohdy bývá trnitá, tudíž je v cíli nečekalo zlato, ale zašifrovaná zpráva od starého námořníka, který
poklad přesunul. Děti však šifru rozluštily a
v pátek úspěšně našly truhlici se sladkým pokladem. Věříme, že si všichni účastníci tábor
užili a těšíme se, že se potkáme na dalších
akcích DDM Sluníčko.
Mgr. Hana Růžičková,
vedoucí oddělení Tlumačov,
DDM Sluníčko Otrokovice
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Zapomenutý ostrov vydal své tajemství.
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Zapomenutý ostrov vydal své tajemství.

Foto: DDM Sluníčko. 

strávili volejbalovým turnajem a hraním
deskových her. V první polovině školního roku se třídy kulturně obohatily na
několika výchovných koncertech a divadelních představeních, proběhla školní
kola olympiád z českého jazyka, matematiky a dějepisu, dále soutěž „Matík“
pro páťáky a pro žáky druhého stupně
„Pythagoriáda“.
Novinkou ve výuce anglického jazyka byl rodilý mluvčí, kdy paní Eva nebo
pan Romeo pracovali v rámci tandemové výuky s vyučujícími angličtiny ve 4. až
9. třídě. Probíhal také projekt „Šablony
II“, který umožnil podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářské
kluby, kluby deskových her a zábavné
logiky a v neposlední řadě je třeba zmínit působení psycholožky na naší škole.
Dvojnásobně úspěšnou akcí byl říjnový a červnový sběr papíru, za který patří
poděkování ochotným deváťákům. Celoročně také probíhal ve spolupráci s Charitou Otrokovice sběr hliníku.
Závěrečný boj o hodnocení prvního
pololetí byl pro žáky 7. a 8. třídy přerušen v týdnu od 12. ledna lyžařským kurzem v Jeseníkách, kde všichni potrénovali správný lyžařský i bowlingový postoj, a proto bude sjíždění svahů nadále pro všechny účastníky kurzu hračka.
Zpestřením v lednu byla pro žáky druhého stupně také projekce „Planeta Země
3000 – Kolumbie“ v otrokovické Besedě. V rámci projektu UTB ve Zlíně jsme
v několika hodinách matematiky testovali digitální matematické hry – zabíjet příšery správným bleskurychle vypočítaným výsledkem šlo většině testovaných. V únoru vrcholila velmi intenzivně příprava na školní kolo recitační
soutěže s výhledem na postup do okresního kola, nácvik polonézy a tvorba výzdoby na ples, příprava na soutěž „Matematický klokan“ a další. Dobře nás reprezentovaly žákyně 9. třídy Kateřina
Rulfová a Daniela Vejmělková na okresním kole olympiády v českém jazyce.
Do uzavření školy mimořádným opatřením MŠMT 11. března 2020 se stihlo
již jen několik aktivit – Anglické odpoledne (3. a 4. třída), Pyšná princezna v
Městském divadle ve Zlíně (1. – 3. třída) a Krajská matematická soutěž třídních kolektivů (8. třída).
Po návratu z jarních prázdnin nikdo
netušil, že ve škole strávíme pouze dva
dny a opět se vrátíme trávit čas víceméně doma. Učebny osiřely, veškerá výuka
se přesunula na internet a děti, rodiče a
učitelé k počítačům. Z plánovaných akcí
musel být zrušen ples, dějepisná exkurze do Osvětimi, tradiční zápis prvňáčků, Den otevřených dveří, Den Země,
cyklokurz, školní výlety, projektové dny
a mnohé další. Za to se objevily video-

konferenční hodiny výuky tříd prvního
i druhého stupně a dobrovolné distanční vzdělávání, se kterým nikdo z nás neměl valné zkušenosti, se rychle rozjelo.
Za pochodu jsme se všichni učili pracovat s elektronickou žákovskou knížkou,
přes kterou probíhalo zadávání domácí
přípravy a domácích úkolů, naučili jsme
se pracovat s online testy, užívat více interaktivní učebnice, vyplňovat pdf soubory, namlouvat komentáře k prezentacím, používat Skype, Discord, Messenger, Webroom a další. Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří byli
nápomocni svým dětem při nové formě
výuky, ať už při zpracování nebo odesílání hotové práce vyučujícím. Nemalé poděkování patří všem pedagogům, kteří
se i přes technické a další problémy popasovali s distančním vzděláváním velmi slušně.
Od 8. května se podařilo připravovat devět žáků 9. ročníku na příjímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky
třikrát týdně po dvou až třech hodinách
z každého předmětu. I přes „koronavirové zavření škol“ se všem žákům 9. třídy podařilo dostat na zvolenou střední
školu. Škola ožila 25. května, kdy se vrátili do lavic někteří žáci prvního stupně.
Výuka probíhala v šesti školních skupinách po maximálně 15 žácích za přísných hygienických omezení. Žádné potkávání a míchání skupin, nezbytné
roušky a rozestupy, dezinfekce, časové
rozpisy na přestávky a jídelnu, pokračující distanční vzdělávání a od 8. června
docházka tříd druhého stupně dvakrát
týdně na konzultace - to jsou asi nejsilnější vzpomínky na toto období. Neveselou vzpomínkou je několikanásobné urgování některých rodin, aby se zapojily
alespoň částečně do vzdělávání na dálku. Při hodnocení výsledků práce žáků
v „prapodivném školním roce“ byla zohledněna snaha a aktivita při nesnadném distančním vzdělávání.
V průběhu prázdnin byla zmodernizována a vymalována třída nynějších druháčků, vymalována třída nynější 4. A a
provedena oprava maleb v několika dalších třídách. Kompletní výměny nábytku se dočkaly kabinety anglického jazyka a přírodovědných předmětů. Vzhledem k situaci s přísnými hygienickými standardy byl zcela zrekonstruován
zdravokoutek před vstupem do jídelny,
automatizované spuštění vody, bezdotykové dávkovače mýdla a sušáky na ruce.
Máme za sebou „delší“ prázdniny, než
je běžné a netrpělivě očekáváme, jak budeme fungovat dále.
Přejme si co nejklidnější a pohodový
školní rok 2020/2021.
RNDr. Martina Zakopalová
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Na nový školní rok se těšíme a chceme ho prožít „bez omezení“
Na počátku školního roku se vždycky vracíme o krůček zpátky a zároveň se snažíme
podívat dopředu, abychom zahlédli alespoň
kousek našeho očekávání, jak bude asi naše
společná práce během roku vypadat.
Mé osobní ohlédnutí směřuje vždycky v
první řadě za kolegy a spolupracovníky. S koncem uplynulého školního roku jsme se, ač neradi museli rozloučit s velmi blízkými spolupracovnicemi, které odešly ze školy za jinými povinnostmi. Paní učitelka Michaela Samohýlová se o prázdninách stala maminkou,
slečna Kristýna Kvasničková našla motivaci
na jiné škole a rovněž paní asistentka Marie
Weimannová pracovně „přestoupila do nového klubu“. Všem třem kolegyním i touto cestou děkuji za práci, kterou ve škole odváděly
a odvedly. Jejich práci budu mít nadlouho spojenu s přívlastky: pracovitá, obětavá, pečlivá,
svědomitá, empatická a spolehlivá.
Vzhledem k dlouho odkládanému opatření, které záviselo na způsobu financování nejen naší školy, jsme od září mohli konečně
přistoupit k rozdělení nejpočetnější 3. třídy
na 4. A a 4. B. Uvedený okamžik se stal dalším impulsem k personálním změnám, které
od září ve škole nastanou. Kolektiv školy doplní dva kvalifikovaní pedagogové 1. stupně,
kteří se stanou třídními učiteli zmiňovaných
tříd. Náhradou při zajištění výuky v 5. a 6. r.
se stane od 1. září absolventka studijního oboru Čj a historie.
Očekávám, že uvedenými změnami dojde
ke stabilizaci kvalitních podmínek pro vzdělávání na naší škole. Současně oceňuji i ustálený personální stav na pracovišti školní jídelny a v části pracovní skupiny nepedagogických pracovníků. Pozměněnému kolektivu pracovníků školy děkuji za přípravu nového školního roku, která nebyla vůbec jednoduchá. Kromě údržby a výzdoby všech prostor školy jsme museli řešit celou řadu hygienických opatření, která na naší škole budeme dodržovat a naplňovat.
Poděkování chci tentokrát spojit s celým
kolektivem pracovníků školy, který vám tímto představuji.
Protože společná školní práce není jenom
o učitelích a žácích, ale i o podmínkách ve
kterých všichni pracují, snažíme se prostředí
školy stále vylepšovat. Prázdninové technické zásahy jsme letos zaměřili na rekonstrukce kabinetů, které byly vybudovány, a hlavně
vybaveny v roce 1985. Výsledkem jsou tři moderní prostory pro přípravu pedagogů, uložení pomůcek a studijních materiálů.
Kromě kabinetů jsme letos věnovali pozornost i zkvalitnění hygienických a provozních
podmínek, které souvisí se školním stravováním. Dokončením rekonstrukce zdravotechniky u školní jídelny jsme naplnili dlouhodobější záměr zajistit kvalitní podmínky pro školního stravování. Vedle stavebního zásahu v prostoru před jídelnou jsme uskutečnili i výměnu několika technologických prvků sloužících
pro přípravu jídel (výměna kotlů). V dalším
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období nás čeká rekonstrukce chladícího zařízení kuchyně a pokračování ve výměně technologie pro přípravu jídel (konvektomat, pánve a dal.). Protože rozdělujeme pozornost do
všech částí školy, nevynechali jsme letos ani
prostory pro výuku.
Kromě hygienického vybavení tříd a dalších
prostor školy jsme věnovali velkou pozornost
vnitřním přestavbám ve třídách 1. i 2. stupně. Rozhodně velkou změnu prodělala třída
2., kterou její žáci možná ani nepoznali. Můžete se sami přesvědčit.
Jistě se shodneme, že škola není pouze o jejím vzhledu, ale i o tom, co se v ní „děje“ a jak
naplňuje své hlavní cíle. Proto bych alespoň
v krátkosti chtěl čtenáře seznámit se vzdělávacími projektovými aktivitami, které máme
pro tento školní rok naplánovány.
Ve školním roce 2020/2021 budeme dokončovat realizaci projektu „Šablony II.“, který
nám dává příležitost pokračovat v podpoře
žáků ohrožených školním neúspěchem. Vzhledem k tomu, jak probíhala výuka v 2. pololetí uplynulého školního roku, se domníváme,
že doučování bude velmi prospěšné a pomůže řadě žáků se vrátit do normálního pracovního režimu. Vedle uvedené podpory chceme
uskutečnit i další, tentokrát rozvojové aktivity.
Vedle čtenářských klubů budeme pokračovat v realizaci klubů deskových her a zábavné logiky, badatelských klubů a klubů konverzace v Aj. Součástí 2. části projektu budou
rovněž projektové dny ve škole i mimo školu.
U nich bude důležité, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, která nám akce venku
může výrazně komplikovat. V platnosti zůstává náš záměr – z ušetřených prostředků projektu pořídit alespoň jednu interaktivní projekci do některé z tříd.
Iniciativou vedení školy se opakovaně podařilo z úrovně KÚ Zlínského kraje získat finanční podporu na dopravu žáků do kroměřížského plaveckého bazénu, kde bude probíhat výuka plavání žáků 2. a 3. ročníku.
Součástí naplňování projektu „MAP na Ot-

Pracovníci ZŠ Tlumačov.

rokovicku“ bude i v tomto školním roce zapojení „rodilých mluvčí“ do výuky Aj. S touto aktivitou máme zkušenost již z minulého
školního roku. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace byla škoda, že se
lektoři Eva a Romeo (Can, JAR), nezapojili
do výuky podle našich představ po celý rok.
Letos očekáváme lektora nového - jednoho
pro všechny vybrané třídy. Uvidíme, jak se
nám změna osvědčí a jestli „nám vydrží“ po
celý školní rok.
V závěru nemohu nezmínit významné riziko, které nás všechny provází již od jara.
Stejně jak tomu bylo v březnu, může se
i v průběhu tohoto školního roku stát, že v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, popř. z důvodu karantény bude škola uzavřena a bude po nějakou dobu muset poskytovat vzdělávání vzdáleně – distančně. Všichni si po získaných zkušenostech uvědomujeme úskalí uvedeného způsobu vzdělávání, ale
zřejmě bychom v takovém okamžiku stejně neměli na vybranou.
Protože upřednostňujeme prezenční způsob vzdělávání, zapracovali jsme do svého celoročního plánu všechny aktivity, které vnímáme jako minimálně rizikové a chtěli bychom
je se svými žáky uskutečnit.
Budou mezi ně patřit: „slučovák s třídní učitelkou“ pro žáky 6. r. (tentokrát v dohledu školy), přebor školy v přespolním běhu, „Vánoční
koledování 2020“, škola v přírodě pro žáky 3.
a 4. r. „Roštín 2021“, „Den otevřených dveří
školy“, „Zdravý týden“, kurz základního lyžování – „Ostružná 2021“, exkurze, výlety, školní kola olympiád a soutěží a další. Velký otazník nám visí nad školním plesem, cyklokurzem 2021 a některými novými akcemi, které
jsme si naplánovali.
Závěrem bych chtěl naší škole popřát, aby
začínající školní rok byl poznamenán epidemiologickou situací co nejméně. Aby se naše
společná školní práce a vlastně i náš běžný život vrátil co nejdřív do klidných kolejí, ze kterých na nějakou dobu „vykolejil“.
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy

Foto: ZŠ Tlumačov. 
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Nabídka zájmových kroužků DDM Sluníčko
na školní rok 2020 – 2021- středisko Tlumačov
Nabídka pro děti ze ZŠ
Nabídka pro předškolní děti
Aerobiková přípravka
Aerobiková přípravka
Angličtina hrou
Angličtina hrou
DIY Kreativní tvoření
Keramicko-výtvarný kroužek
Fantazy klub
Sedmikráska
Florbal
Soutěžní aerobik AT Tlumačov
Judo
Žabičky
Keramika
Nabídka rodinných aktivit
Keramicko-výtvarný kroužek
Baby studio
Mlsný jazýček
Mixík
Nabídka pro dospělé
Mladý záchranář
Aerobik „Megaveloši“
Orientální tance
Orientální tance – kurz
Posilka
Keramika - kurz
Rybářský klub
Angličtina pro začátečníky – kurz
Sporťák
Angličtina pro dospělé - kurz
Turisťák
Modelář
Kompletní nabídku všech středisek naleznete na webových stránkách ddmslunicko.cz, kde také naleznete informace k online přihlašování do
kroužků. Časy, kdy budou jednotlivé kroužky probíhat, průběžně aktualizujeme, sledujte proto naše webové stránky.

Cesta za pohádkou
Na ukončení prázdnin připravilo Kulturní a informační středisko Tlumačov ve spolupráci s SK Tlumačov a SDH Tlumačov v
okolí fotbalového hřiště „Cestu za pohádkou“. Tato akce se konala už po jedenácté.
Devět let se konala v parku u Sokolovny a
druhým rokem nám nabídli fotbalisté spolupráci i prostory na fotbalovém hřišti.
Cestou za pohádkou se vydalo téměř 300
dětí a dospělých. Na startu dostaly děti plánek, kde byla vyznačena trasa a pořadí se stanovišti. Jako první navštívily Marge a Barta Simpsonovy, kde stavěly komín z kostek.
Jednou z novinek byla pro letošní rok Cruela a malá Dalmatinka z filmu 101 Dalmatinů. Tato dvojice dala dětem za úkol kutálet
nebo přeskákat na balónu trasu kolem kuželů. Poté se vydaly směrem ke Shrekovi a Fjoně, kde poznávaly kostky podle barev. Následovala cesta ke Slepičce a Koutkovi. Sladkou
odměnu dostaly po přenesení zrní do misky.
K Ježibabě a Perníkové chaloupce se dětem
moc nechtělo, ale nakonec zjistily, že v chaloupce není tak zle, a i když byla plná hadů,
pavouků a pavučin, tak si po dodání odvahy
odnesly z chaloupky lízátko. Vydaly se směrem k Flinstoneovým, kteří byli naší druhou
letošní novinkou. Děti lovily těmto postavičkám k večeři ryby. Z dálky už slyšely strašidelné burácení z pekla. Děti, které byly statečné a vstoupily do pekla, musely splnit
úkol (hod kostkami do pekelného chřtánu)
a navíc slíbit samotnému Luciferovi, že budou poslouchat rodiče. Tento slib potvrdily
svým podpisem v pekelné knize.
Na konci této pohádkové cesty je přivítal
král se svou královnou a každý za svou statečnost dostal malý dárek, který si sám vybral. Většinou to byl přívěšek na krk.

Hasiči dětem umožnili vyzkoušet si, jak
těžké je trefit se na terč hasičskou hadicí.
Každý, kdo proudem vody shodil terč, dostal jako odměnu oplatek. Na závěr si mohly vystřelit z kuše nebo z luku. Když to někomu nešlo, ochotně jim pomohli pánové ze zájmového sdružení Othala z Kvasic,
kteří se zabývají studiem a prezentací středověkého života, především pak Dánskem
1. pol, 10. století.
Dětem byl k dispozici skákací hrad. O občerstvení se postarala paní Edita Karlíková a chlapi z řad fanoušků SK, kteří všem
v udírně připravili skvělé klobásy a cigára.
Děkujeme Mikulášské družině, která výtěžek z Mikulášské pochůzky věnuje právě

U ježibaby.

na tuto velkou akci. Velké díky patří i Věrce
Řezaninové (výcvik a ubytování psů), která
každým rokem daruje pro děti na startoviště sladkosti. Rádi bychom poděkovali všem
účinkujícím, kteří ochotně a dobrovolně při
této akci pomáhali a věnovali tak dětem svůj
volný čas, protože bez nich by se tato akce
neuskutečnila.
Letošní rok nám vyšlo nejen počasí, ale
těšili jsme se i z velké účasti. Díky všem,
kteří jste přišli se svými dětmi a podpořili
tím naši akci. Doufáme, že jste prožili krásný sobotní den. Příští rok se budeme těšit
opět na viděnou.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz

Moped Team Tlumačov

14

S.K. Tlumačov

Fotbalový turnaj mladších žáků a přípravek

Dětský cyklistický závod
Po uvolnění vládních opatření jsme se rozhodli místo závodu Moped rallye Tlumačov,
který byl odložen na srpen, uspořádat ještě před začátkem léta Dětský cyklistický závod. Proběhla rychlá komunikace mezi vedením obce, kulturním a informačním střediskem, pracovníky technických služeb a
členy spolku.
V sobotu 14. června se letos do devíti kategorií přihlásilo 54 dětí. Nejobsazenější kategorie H6 (hoši 6 – 8 let) musela z důvodu bezpečnosti závodit ve dvou základních rozjížďkách. Z nich první tři postoupili do finálové
jízdy. Zapálení dětí pro nás bylo vskutku nevšedním zážitkem. Byli jsme svědky ostrých
soubojů loket na loket, ale zároveň i úsměvů
a radosti z uvolněné jízdy. Neobsazenou kategorie D12 (dívky 12 – 14 let) zastoupili po
krátkém přemlouvání rodiče a běžeckým závodem se tak zapojili aktivně do sportovního
klání. Akce se vydařila na výbornou, bez zranění a hlavně ke spokojenosti dětí.
Tímto děkujeme všem dětem za účast a
rodičům za doprovod. Velké díky patří také
obci Tlumačov, pracovnicím kulturního a
informačního střediska a v neposlední řadě
i pracovníkům technických služeb za spolupráci a dokonalé vysečení trávy.
Petr Vystrčil, Moped rallye Tlumačov

15

Foto: Michaela Manová. 

Dětský cyklistický závod.

Dětský fotbalový turnaj.

Foto: S. K. Tlumačov. 
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Závod mopedů a veteránů v Tlumačově 2020
Po loňské pauze jsme se rozhodli vrátit
Moped rallye opět do Tlumačova, a to přímo
do centra obce s hlavním zázemím v parku
na ulici Sokolská. Původní červnový termín
se kvůli koronavirové pandemii přesunul na
sobotu 22. srpna.
Od brzkých ranních hodin se do depa sjížděli závodníci, kteří na svých strojích závodili v kategoriích moped originál a speciál,
malé motocykly Jawa 50 (Fechtl). Novinkou
pro letošní ročník byly všechny motocykly
starší 30 let, tedy veteráni bez rozdílu kubatur. Právě tito veteráni soupeřili v jízdě pravidelnosti, kterou vyhodnotila profesionální
časomíra. Všechny kategorie závodily v dopoledních a odpoledních rozjížďkách, které
rozhodly o celkových vítězích.
Celý den nám hezky svítilo slunce a bylo
až tropické vedro, se kterým zápolili nejen
jezdci, ale i pořadatelé. Akci opět podpořila
účast Armády ČR s ukázkou vojenských vozidel. Ochotní vojáci přilákali velké množství dětí s obličejovým maskováním, ale i rodiče na zkušební střelbu. Netradiční a výjimečnou se stala i exhibice mototrialového
jezdce, mistra republiky Pavla Baláše, který
se svým mladším kolegou předvedl profesionální vystoupení na tzv. šlapačkách.
Jedinou nepříjemností je ztráta vojenské
kovové zábrany, která byla odcizena před závodem v noci z pátka na sobotu na křižovatce ulic Machovská a Nivy. Zvláštnější je, že
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ze dvou kusů se ztratila jenom jedna, a ještě
bez podstavců, čímž nemůže plnit svou funkci. Tuto zábranu musíme komplikovaně koupit a vrátit vojákům.
Na závěr chceme poděkovat našim přátelům a fanouškům motoristického sportu,
kteří nás přišli osobně podpořit. Velký dík

Moped rallye Tlumačov 2020.

Po sečtení výsledků všech zápasů bylo stanoveno toto konečné pořadí:
- mladší přípravka: 1. TJ Ludslavice,
2. SK Břest, 3. SK Tlumačov A,
- starší přípravka: 1. TJ Ludslavice,
2. SK Tlumačov, 3. FK Malenovice,
- mladší žáci: 1. TJ Těšnovice,
2. FC ELKO Holešov, 3. SK Tlumačov.

za finanční a materiální dary patří našim
stálým sponzorům, dále pak Zlínskému kraji za finanční podporu a v neposlední řadě
Obci Tlumačov za maximální pomoc a podporu při organizaci této mimořádné motoristické události.
Za Moped team Tlumačov Petr Vystrčil

Foto: Moped Team Tlumačov. 

V sobotu dne 13. června se uskutečnil
III. ročník fotbalového turnaje mladších žáků
a přípravek. Vzhledem ke známé celospolečenské situaci spojené s pandemií koronaviru a z toho plynoucích vládních opatření,
jsme byli nuceni v původním tradičním termínu 8. května turnaj zrušit. Díky rychlému
postupu rozvolňování přijatých opatření se
nám podařilo turnaj uspořádat ve výše uvedeném náhradním termínu.
Jelikož veškeré amatérské soutěže, včetně
mládežnických soutěží, byly fotbalovou asociací zrušeny již v průběhu března 2020, byl
o náš turnaj mimořádný zájem a S. K. Tlumačov jako pořadatel se dostal do nezáviděníhodné situace. Museli jsme účast na turnaji odmítat desítkám klubů, které se chtěly zúčastnit, ale byli jsme limitováni jednak kapacitou fotbalového areálu a dále počtem osob
povolených pro hromadné akce.
Turnaje se zúčastnilo celkem 15 týmů, které byly rozděleny dle věku do tří kategorií:
mladší žáci (r. 2007 a ml.), starší přípravka
(r. 2009 a ml.) a mladší přípravka (r. 2011 a
ml.). Mladí fotbalisté, podporováni vděčnými diváky z řad rodičů či prarodičů, předváděli skvělé výkony. Přestože za sebou měli vynucenou přestávku v tréninkovém procesu,
v žádném případě jim to nic neubralo na radosti ze hry a ze zapálení pro kopanou. Dokázali se vyrovnat i s tropickými teplotami,
které kolem poledne začaly panovat.

Dětský fotbalový turnaj.

Foto: S. K. Tlumačov. 
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Foto: S. K. Tlumačov. 

Ve všech kategoriích se tedy domácí fotbalisté radovali z medailového umístnění, a to,
vzhledem k velmi silné konkurenci, kdy týmy
z mnohem větších klubů na medaile nedosáhly (např. SK Baťov 1931, Spartak Hulín),
musíme považovat za úspěch našich fotbalistů. Dále je zde zcela jistě na místě poděkovat
všem trenérům, kteří se starají o mládežnickou kopanou v Tlumačově a to p. Hrdinovi,
Ostrčilíkovi, Machovskému, Bielikovi, Červenkovi a p. Skácelovi, bez jejichž obětavé
práce by u nás mládežnická kopaná nefungovala. Nejlepšími hráči jednotlivých mužstev SK Tlumačov byli Vojtěch Pospíšil (ml.
žáci), Kamil Bilík (st. přípravka), Marek Janál a Pavel Stašiak (ml. přípravka).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům S. K. Tlumačov za vzornou přípravu a
organizaci celého turnaje a samozřejmě všem
sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit, a to konkrétně – Obec Tlumačov, Síť 21 Otrokovice, REMO CZ, MP
Projekt Zlín, TIPPLER group Uherský Brod.
Za S.K. Tlumačov Pavel Karlík
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Bahňák žije
Tento rok je tomu přesně 24 let, kdy na
závodišti Bahňák proběhl poslední jezdecký
den, poslední akce pro chovatele, sportovce
a širokou veřejnost.
Velká voda na Moravě v roce 1997 odnesla
pryč nejen slávu velkých jezdeckých dnů na
Bahňáku v Tlumačově, ale i na dlouhá léta
po záplavách odnesla pryč i jakoukoliv možnost pozemek vrátit svému původnímu účelu.
Agrotechnické úpravy pozemku a v posledních letech i zvyšující se sucho umožnilo vrátit se na pozemky závodiště a připravit ho na
jezdecké aktivity. Není snad žádného koňaře staršího 30 nebo 40 let, který by nevěděl,
co a nebo kde je Bahňák. Pojďme tedy společně se staršími nostalgicky zavzpomínat,
pojďme společně s mladšími zvednout prapor nové etapy a historie závodiště Bahňák
Zemského hřebčince Tlumačov.
Na přelomu července a srpna se po dlouhých letech konaly na závodišti třídenní vozatajské závody CAN 2*, kterých se zúčastnilo 48 spřežení. Poslední prázdninový víkend zde proběhlo kvalifikační kolo na MČR
v kompletních soutěžích. Byla to zatěžkávací zkouška na 3. a 4. říjen, kdy se na tomto
proslulém závodišti potkají nejlepší z nejlepších na Mistrovství České republiky v kompletních soutěžích chladnokrevných koní jednospřeží a dvojspřeží a MČR v ovladatelnosti s kládou a těžkém tahu jednospřeží. Díky
těmto akcím se na Bahňák vrací život a snad
i zašlá sláva jezdeckých dnů.
Těšíme se v říjnu na viděnou.
Marie Išová
marketingový a organizační pracovník
Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.

Závody na Bahňáku.

Foto: ZH Tlumačov. 
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