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Per partes – po částech
Každý student, jenž se rozhodne
složit maturitní zkoušku z matematiky, ví, že jej může potkat „integrace
per partes“, neboli česky „integrace po
částech“. Když jsem se tuto integraci
učil na střední škole, moc mi „neříkala“. Na vysoké škole jsem ji zařadil mezi ty, které se dají pochopit, ale
ještě hodně let mi trvalo, než jsem se
sžil s jejím obsah, a dá se říci i významem v každodenním životě. Troufnu
si tvrdit, že tato integrace překračuje
rámec matematiky a dotýká se
každého z nás i v běžném životě.
Vždyť dělat něco po částech a spojit v jeden celek je prací mnoha z nás.
Malé dítě učíme nejprve chodit krůček
po krůčku, aby – až bude velké – mohlo překonávat velké vzdálenosti či překážky. Malé radosti, které zažívá dítě
v rodině s tatínkem a maminkou, se
jistě v jeho dospělosti spojí ve velkou
radost, když převezme zodpovědnost
za sebe či za své děti.
Prvňáček se ve škole také nejprve učí znát písmenka, slabiky, slova
a nakonec jsou to krásně přečtené celé
věty.
Po částech se může zlepšit zdravot-

ní stav pacienta, po částech se může
zlepšit komunikace v našich rodinách.
Po částech se však také může zhoršit
naše situace a i s tím je nutné počítat.
Takových pozitivních i negativních
příkladů bychom našli celou řadu.
Když jsem začal matematikou, doufám, že mi článek „nerozebere“ nějaký matematik. Nekladl jsem si za cíl
dělat osvětu této přírodní vědě. Sám
za sebe však přiznávám, že mám matematiku docela rád. Nejsou to vždy
„suchá“ čísla, za těmi čísly je často
ukryto mnoho tajemství, znalostí, úsilí, obav, rozhodnutí a předpokladů, ale
i zodpovědnosti.
Při svém rozhodování musím vždy
vědět, co chci, kdy to chci a za kolik to
chci. Není to nic nového pod sluncem,
vždyť tohle znal a praktikoval každý
zodpovědný hospodář.
Dovolím si učinit integraci per partes hlubokou poklonu za to, co mi
dala, v čem mne podpořila, a ještě jednou ji volně přeložím do češtiny jako
„krok za krokem“.
Přeji Vám, vážení spoluobčané,
abyste správně nasměrovali své kroky,
jejich cíl, tempo a vždy si byli vědomi
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zodpovědnosti za své kroky, vždyť
svoboda nám dává široké možnosti.
Jako kluk jsem byl docela zmatený
z Velikonoc, tedy přesněji z jejich termínu. Některý rok byly ještě v březnu, jindy zase koncem dubna. Letos
nastala ta druhá varianta, neboť Velikonoce, svátky Velké noci, jsou vždy
v neděli po prvním jarním úplňku,
a ten je letos 15. dubna. Velikonoce
tedy oslavíme v neděli 20 dubna a Velikonoční pondělí s prvky lidové tradice 21. dubna. I když jsou Velikonoce
letos tak pozdě, přeji Vám příjemně
prožité svátky a novou naději s každým krokem Vašeho rozhodnutí.

Ing. Antonín Jonášek,
starosta

OBEC Tlumačov a Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov

Vás srdečně zvou

v sobotu 7. června 2014 od 14.15 hodin
do parku v ulici Sokolská v Tlumačově na

ODPOLEDNE

PRO CELOU RODINU

Program:

14:15 – 14:30 hod. Slavnostní přivítání starostou obce Ing. Antonínem Jonáškem
14:30 – 15:30 hod. Zábavná show pro děti – Pepino Prcek
15:30 – 16:30 hod. Program v rámci Dne dětí
15:30 – 17:30 hod. Soutěže a atrakce pro děti v praku
17:00 – 18:30 hod. Vystoupení dechové hudby Zdounečanka
20:00 – 01:00 hod. Večerní taneční zábava se skupinou PEXESO
Bohaté občerstvení zajištěno Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

Tlumačovské
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Radnice v roce 2013

V roce 2013 byl ukončen třetí rok z volebního období 2010 - 2014.
starosta Ing. Antonín Jonášek
místostarosta Ing. Jan Rýdel
členové rady – Mgr. František Kel,
Mgr. Rajmund Huráň, RNDr. Ing. Vojtěch Drbal

Rada obce pracuje ve složení:

Obecní úřad pracuje ve složení
- starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení
do obecního úřadu. V tomto roce
nedošlo k žádným personálním
změnám. Součástí organizační
struktury jsou organizační složky
– Kulturní a informační středisko
a Jednotka sboru dobrovolných
hasičů, příspěvkové organizace –
Základní škola a Mateřská škola.

Oddělení sociálně-správní
K datu 31. 12. 2013 bylo v naší obci
přihlášeno k trvalému pobytu 2.542
občanů. Z toho bylo 25 spoluobčanů
cizí národnosti. Na úseku evidence
obyvatel bylo v roce 2013 řešeno 24
návrhů na zrušení údaje o trvalém
pobytu s následným přidělením
úřední adresy na ohlašovně. V současné době je na úřední adrese přihlášeno 121 občanů.
Sbor pro občanské záležitosti ve
spolupráci s úsekem obřadnictví
obecního úřadu zajišťoval konání 8 obřadů vítání dětí do života,
při nichž byla přivítáno 24 nových
spoluobčánků, 1x přijetí nejlepších
žáků ZŠ, 1x slavnostní vyřazení
žáků 9. třídy ZŠ, 2 svatební obřady,
1x obřad diamantové svatby.
U příležitosti dovršení významného životního jubilea byla provedena
u 65 občanů osobní návštěva prostřednictvím jednotlivých jmenovaných členů zastupitelstva, členů
SOZ a matrikářky. Dalším 241 spoluobčanům bylo zasláno písemné
blahopřání k životnímu výročí.

Oddělení výstavby a majetku
Úsek stavební

Investiční akce obce v roce 2013
představovaly finanční objem ve
výši 9.080.000,- Kč., z toho dotace
z veřejných rozpočtů (SFŽP, ROP,
Krajský úřad Zlínského kraje) představovaly částku 4.336.000,- Kč.
Byly realizovány tyto akce - Oprava
komunikace ul. Krátká, Regulace topení ZŠ – stará budova, Rekonstrukce elektro č. p. 440 (budova obec-

Sazba 200,- Kč
Známka na psy
CELKEM
Březen 2014

V uplynulém roce byly přiděleny
2 čísla popisná novým stavebním
objektům.

Úsek majetku

Majetek obce Tlumačov měl v roce
2013 hodnotu 219 585 362 Kč. Oproti roku 2012 došlo k navýšení majetku o 4.629.501,- Kč.

tabulka 1

Rok 2012

Komunální odpad

Počet plátců

Počet obyvatel
Trvale hlášených osob k poplatku
Cizinci
Rekreace
Zaplacený platební výměr
Vrácení poplatku
Osvobození od poplatku za KO
CELKEM VYBRÁNO ZA KO

Příjmy za komunální odpad
Výdaje za komunální odpad

ního úřadu), Rekonstrukce elektro
č. p. 630, Rekonstrukce topení č. p.
630, Úprava vnitřní plynoinstalace
Nádražní 440, Demolice objektu
č.p. 209, ul. Sportovní, Zavedení
separace a svoz bioodpadu, Oprava
odvodnění MK Skály, Rekonstrukce objektu dílen II. etapa, Zrušení

2.531
2.348
19
26
94

Kč

1.052.600,8.550,11.700,800,2.774,1.071.776

Rok 2012
1 286 850,- Kč
1 341 780,- Kč

Rok 2013
Počet plátců

2.542
2.351
19
77
136

Kč

1.281.978,10.450,41.891,2.650,2.334,1.334.635,-

Rok 2013
1.334.635,- Kč
1.345.494,- Kč

Úsek majetku má ve své správě
i ucelenou agendu výběru místních poplatků vyplývající z obecně závazných vyhlášek obce. Jedná se o výběr a evidenci poplatků
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.
(tabulka 1 a 2)

tabulka 2

Poplatek za psa

septiku u č. p. 440 a ČOV u č.p. 848,
Dopravní značení Skály, Bezdrátový
varovný systém (obecní rozhlas).

Rok 2012

Počet psů

471
59

Kč
75.063,1.180,76.243,-

Rok 2013

Počet psů

464
52

Kč
91.072,1.040,92.112,-

V roce 2013 evidoval úsek majektu 26 nájemních smluv na pozemky k zahrádkářskému vvužití
s celkovým příjmem za nájemné
3.205,- Kč.
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Zprávy z obce
tabulka 3

Oddělení ekonomické
V roce 2013 bylo zpracováno
a schváleno 5 rozpočtových změn
v průběhu roku. Obec hospodařila
s vyrovnaným rozpočtem. V roce
2013 bylo přijato celkem 10 dotací
ze státního rozpočtu. (tabulka 3 a 4)

Úsek práce a mezd

Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru činil 20 + 1 uvolněný funkcionář – starosta obce.
V rámci projektu aktivní politiky
zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vytvořila obec 12
pracovních míst pro veřejně prospěšné práce s využitím dotace na
tyto místa.
(tabulka 5)

Přijaté dotace v roce 2013
Účel

Finanční objem dotace

Volba prezidenta republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dotace na výkon státní správy
Dotace na VPP
Ošetření významných stromů
Výdaje spojené s činností JSDH
Výdaje vzniklé JSDH v roce 2013
Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci
Úspora energie budovy DPS
Podpora varovných systémů

54 400,00,- Kč
54 200,00,- Kč
691 600,00,- Kč
1 036 651,00,- Kč
17 200,00,- Kč
10 000,00,- Kč
25 000,00,- Kč
1 964 002,02,- Kč
1 760 806,80,- Kč
280 000,00,- Kč

tabulka 4

Objem fakturace v roce 2013
Přijaté faktury
Vystavené faktury

Počet faktur
746
106

Finanční objem
13.869.262,48,- Kč
597.307,58,- Kč

tabulka 5

Oddělení životního
prostředí, údržby a služeb
Toto oddělení zajišťuje běžnou
údržbu obce tj. sečení a údržbu zeleně, kácení stromů, ořezy, výsadby
a následná péče o provedené výsadby, údržba cest a chodníků, údržba nemovitého majetku, strojního
vybavení, vozového parku, provoz

Náklady na mzdy VPP (veřejné prospěšné práce)
Náklady na mzdy celkem
1.037.976,- Kč
Příspěvek ÚP
1.036.651,- Kč
Mzdové náklady obce
1.325,- Kč

je 21 hrobů, tj. 29 hrobových míst
volných – nepronajatých. Nájemné
se historicky uzavírá na dobu 10 let.
Tlecí doba je rozhodnutím krajského hygienika stanovena na 13 let.

Czech POINT Počet vydaných ověřených výstupů
Katastr nemovitost:
Rejstřík trestů
Registr řidičů
Obchodní rejstřík
Modul autovraků ISOH
Živnostenský rejstřík
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Insolvenční rejstřík

sběrného dvora včetně organizace
zpětného odběru vytříděného odpadu. Dále poskytuje na základě
živnostenského oprávnění různé
služby především sečení pozemků
v jiném než obecním majetku, zámečnické práce, doprava a převoz
materiálu atd. V rámci údržby zeleně má oddělení ve správě cca 32
hektarů travnatých ploch, které udržuje v různé třídě intenzity v závislosti na lokalizaci pozemku.

Sekretariát starosty
Hřbitovní agenda k 31. 12. 2013
bylo na místním hřbitově evidováno 496 hrobů, což představuje 737
hrobových míst. Z uvedeného počtu

70
63
65
12
0
0
0
0

Kulturní a informační
středisko
Je organizační složkou zřízenou
obcí Tlumačov, která zajišťuje kulturní a vzdělávací aktivity v obci. Informační středisko nabízí širokou škálu
služeb pro občany Tlumačova – veřejný internet, kopírování, tisk, fax,
kroužkovou vazbu, prodej propagačních materiálů, laminování dokumentů, pronájmy. Organizačně zajišťuje
pronájem sálu a drobného hmotného
majetku. Dále organizuje a materiálně zajišťuje řadu vzdělávacích akcí
konaných v rámci knihovny. V roce
2013 proběhly pod organizačním zajištěním střediska všechny již tradiční
akce jako je např. Tlumačovský košt

pálenek, Martinské hody, slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, stavění a následně i kácení máje. Letos
KIS Tlumačov opět, po několika letech,
uspořádalo Reprezentační ples obce,
který se uskutečnil v Otrokovické Besedě. Turnaj ve stolním tenise si našel už
také své pevné místo v kalendáři akcí.
Letošní novinkou je zřízení stránek KIS
na facebooku.
Mimo hlavní činnost KIS v roce 2013
zajistilo výměnu dveří (nouzový východ) a nákup nových židlí v Klubu
obce Zábraní, nákup pračky (praní zejména krojů) a opravu kanalizace u budovy KIS.
V prostorách střediska také pokračuje ZUŠ Otrokovice s výukou hry na
hudební nástroje a zpěv.
Kulturní a informační středisko je
také garantem obsahové a grafické
kvality Tlumačovských novinek, které
v uplynulém roce vyšly 4x v jednotlivém nákladu 550 ks.
Ke zpracování článku byly použity
údaje z Výroční zprávy obce Tlumačov za rok 2013. Plné znění tohoto dokumentu je umístněno na webových
stránkách obce.
Ing. Jaromír Janský, tajemník obce

Obec Tlumačov
přijímá žádosti o přidělení bytu v DPS na
uvolněné místo.
www.tlumacov.cz

Tlumačovské

novinky
Plán významných investic pro rok 2014,

Nutná oprava chodníku na ulici Dolní.
Foto OÚ Tlumačov.

což představuje výsadbu krajinné zeleně v rozsahu cca 9,5 hektarů ve východní části obce.
- Pokud nenastanou nepředvídatelné
komplikace, tak v červnu a červenci
proběhne zateplení zdravotního střediska, tedy zateplení fasády, bude provedena výměna oken a dveří, přesněji
instalace bezbariérových vstupních
dveří.
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- Ze stejného operačního programu
se již podruhé ucházíme o dotaci na
rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov na ulici Zábraní.
Pokud nám Státní fond dopravní
infrastruktury přizná dotaci, je plánována rekonstrukce chodníků podél
silnice I/55, tedy na ulici Dolní a Masarykova po křižovatku na Kurovice.
Rovněž byla podána žádost na Zlínský kraj o finanční příspěvek na pořízení zásahového automobilu pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce Tlumačov. V případě, že nám
bude dotace přiznána, dojde k pořízení nového vozidla pro přepravu osob
a techniky, čímž dojde k nahrazení
stávající Avie.
Jak budeme úspěšní, uvidíme až
během roku, ale jsem rád, že všechny výše uvedené akce jsou projekčně zpracovány a připraveny tak, že
žádosti o dotace mohly být podány
a pokud budou i finanční prostředky,
mohou být i realizovány.
Ing. Antonín Jonášek, starosta

Třída 1 daňové příjmy

27 518 000,00 Kč

Třída 2 nedaňové příjmy

3 644 000,00 Kč

Třída 3 kapitálové příjmy
Třída 4 přijaté transfery

- Kč
4 818 000,00 Kč

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti
správní a místní poplatky vybírané obcí
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky,…
dotace na volby do Senátu
dotace Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov

Příjmy celkem

35 980 000,00 Kč

Třída 5 běžné výdaje
vybrané položky:

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2013

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2014

byl ve své podstatě tvořen již v roce
2013. Tehdy jsme zpracovávali Program
rozvoje obce Tlumačov, který navázal na
dřívější rozvojové dokumenty a nově
definoval jednotlivé priority. V prosinci 2013 byl také zastupitelstvem obce
schválen rozpočet obce, který kryje některé investice úplně, některé částečně,
neboť na jejich realizaci jsme podali žádost o dotaci z evropských fondů.
Nyní již ke konkrétním akcím:
Na hlavní prázdniny je plánována
celková oprava střechy nové budovy
Základní školy Tlumačov. Defekty stávající krytiny jsou tak časté a rozsáhlé,
že zastupitelstvo rozhodlo o generální
opravě. Při této akci dojde ke statickému posílení střešní konstrukce a nevyhovující bonský šindel, bude nahrazen
klasickou střešní taškou.
Z investic na které máme podané žádosti o dotaci z operačního programu
životní prostředí, uvádím:
- Výsadbu regionálního biokoridoru,

Zprávy z obce

dopravní obslužnost
neinvestiční příspěvky MŠ
neinvestiční příspěvky ZŠ
příspěvek na rek.schodiště kostela
dotace neziskovým organizacím (mládež)
dotace spolkům a nezisk. organizacím
dotace na sociální služby
dům s pečovatelskou službou
bytové hospodářství
KIS
vývoz kontejnerů a popelnic
veřejná zeleň
rekonstrukce střechy ZŠ

Třída 6 kapitálové výdaje
vybrané položky:

příspěvek Povodí Moravy
sekací rameno
úspora energie DPS-doplatek
zavedení separace bioodpadů-doplatek

Výdaje celkem

220 000,00 Kč
445 000,00 Kč
2 994 000,00 Kč
50 000,00 Kč
180 000,00 Kč
80 000,00 Kč
566 000,00 Kč
595 000,00 Kč
480 000,00 Kč
1 537 000,00 Kč
1 450 000,00 Kč
1 009 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
270 000,00 Kč
300 000,00 Kč
242 000,00 Kč
52 000,00 Kč

1. 304 000,00 Kč

36 592 000,00 Kč

Třída 8 financování

Březen 2014

29 195 000,00 Kč

stav na účtu k 31.12. 2013
splátky úvěrů

612 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč
-1 388 000,00 Kč

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení
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Zpráva o odpadovém hospodářství obce Tlumačov

za rok 2013

V minulém roce 2013 občané Tlumačova
vyprodukovali celkem 1.360,458 tun odpadu
Plastové obaly PET – LAHVE
Sklo barevné
Sklo bílé
Beton
Cihly
N – odpad
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad (svoz)
Objemný komunální odpad (dvůr)
Kovy
Nápojový karton

ELEKTROWIN – zpětný odběr
(chladící zařízení) 2,634 t, velké
spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)
2,775 t, malé spotřebiče (vysavače,
žehličky, brusky atd.) 0,712 t

9,273 t
17,019 t
9,4 t
74,98 t
36,28 t
4,26 t
52,604 t
380,000 t
384,142 t
228,351 t
163,609 t
0,54 t

ASEKOL – zpětný odběr televizorů
a počítačových monitorů 221 ks, malé
elektrospotřebiče (radia, videa, PC
atd.) 2,502 t
EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky
a výbojky) 112 ks
EKOBAT – zpětný odběr malých
baterií 87 ks
Zpětný odběr pneu – likvidace 580 ks

Milan Žák,
vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb

Množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t)
Období /
komodita

Nápojový
karton
(směsný obal)

Papír

PET

Sklo barevné

Sklo bílé

kovy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,230
0,190
0,250
0,300
0,333
0,541

34,241
43,852
48,362
51,818
68,075
62,089
41,134
60,970
31,879
52,604

2,742
4,785
5,773
5,350
7,101
6,214
6,585
6,585
8,046
9,273

14,70
18,295
22,13
24,91
19,96
16,43
13,36
18,04
18,696
17,019

11,69
14,26
14,78
12,26
9,40
9,40

16,74
20,34
17,32
18,34
16,04
35,88
21,98
15,84
224,388
163,609

Termíny řádných zasedání
orgánů obce Tlumačov
v I. pololetí 2014
Rada obce: 15. ledna, 5. února, 12.
března, 2. dubna, 14. května, 4. června. Standardní začátky v 16.30 hod.
v kanceláři starosty obce v objektu
OÚ, Nádražní 440.
Zastupitelstvo obce: 19. února, 23.
dubna, 25. června. Standardní začátky v 17.00 hod. v objektu KIS, nám.
Komenského 170

Poděkování
pan Pavel Malenovský
bytem Dolní 151, Tlumačov,

daroval již po 70. krev

na oddělení Transfuzní služby
a hematologie
Nemocnice v Kroměříži

Směsný
a objemný
odpad

592,75
518,52
611,993
560,90
614,83
636,717
651,499
642,467
610,89
612,493

Volby do Evropského parlamentu 2014
Na konci května se uskuteční ve všech členských zemích
Evropské unie volby do Evropského parlamentu.
U nás volby proběhnou
standardně v pátek odpoledne (23. května) a v sobotu dopoledne (24. května).
Občané České republiky zvolí
celkem 21 poslanců, kteří budou po dobu pěti let reprezentovat zájmy naší země v Europarlamentu a budou se snažit
naplnit cíle, které si vytyčili
v předvolebních kampaních
a programech.
Tyto volby se vždy setkávají s poměrně malou volební

účastí (kromě zemí, kde je
volební účast povinná), přestože směrnice, rozhodnutí,
nařízení a jiné evropské zákony vznikající na půdě Unie
se běžně týkají nás všech. Nejsou pro nás tedy něčím nepodstatným, a proto bychom
měli zodpovědně přistupovat
i k volbě našich zástupců.
Udělejme si tedy 23. - 24.
května 2014 čas a zvolme poslance, kteří jsou nám názorově blízcí a mohou prosadit
české zájmy na evropském
poli.
Ing. Antonín Jonášek, starosta

www.tlumacov.cz
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Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2013
Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31. 12. 2013

2.542
25

Z celkového počtu obyvatel: počet mužů
počet žen

1.258
1.259

Z tohoto počtu:

do 15 let
do 60 let
nad 60 let

400
1543
574

Průměrný věk obyvatelstva:
Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen

41 let
40 let
42 let

Počet narozených dětí
Počet zemřelých občanů

22 (13 děvčat, 9 chlapců)
20

V roce 2013 se přihlásilo k trvalému pobytu
V roce 2013 se odhlásilo z trvalého pobytu
V rámci obce se přehlásilo

47 občanů
36 občanů
65 občanů

V roce 2013 byly v Tlumačově uzavřeny 2 sňatky, oba v obřadní síni.
Mimo Tlumačov 9 sňatků.
Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2013 oslavili:
90 let Vojtěch Mika
90 let Miloslav Fialka
90 let Karel Strýc
91 let Miloslav Jan
91 let Milada Jadrníčková
91 let Alois Navrátil
92 let Anna Zavadilová
94 let Olga Stašková
95 let Zdeněk Ředina – nejstarší občan Tlumačova
Zlatou svatbu oslavili:
manželé Vlasta a Antonín Molákovi

březen
Naši jubilanti leden - l, Olga Gajora
loslav Jan, Arnošt Za

Březen 2014

celou sbírku v Tlumačově organizačně zajišťuje.
A jak vlastně dopadla Tříkrálová
sbírka u nás? To Vám napoví následující tabulka výsledků za jednotlivé obce.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Otrokovice
Žlutava
Komárov
Oldřichovice
Spytihněv
Tlumačov
Pohořelice
Halenkovice
Napajedla
Celkem

počet
vybráno
skupinek
v Kč

252.741,25.831,12.528,10.447,50.065,46.564,22.210,46.234,143.033,609.653,-

Naše setkání v roce 2014 jsme zahájili schůzkou, na které jsme popřáli
babičce Gajdůškové k 85. narozeninám. Popřáli jsme jí samozřejmě jen
to nejlepší, je to seniorka, která se
účastní většiny našich akcí od samého
začátku naší činnosti.
Zhodnotili jsme i rok 2013. Měli
jsme 25 společných schůzek v KIS
s různou náplní. Mimo KIS se uskutečnily tři schůzky (opékání na pálenici, Kulinářské odpoledne a Vánoční posezení v Klubu obce Zábraní).
Společné výlety byly tři: Rymice
– Olomouc – Loštice, Medér, Polešovice. V divadle jsme byli společně
čtyřikrát v kině dvakrát. Společné
výlety vlakem se uskutečnily pětkrát
(3x Kroměříž, Napajedla, Záhlinice).
Uspořádali jsme výstavu „Z babiččina
šuplíku“, zúčastnili se Seniorských
her MJH i setkání seniorů v Otrokovicích. Jsme aktivní i v činnostech pořádaných obcí. Každý se účastní také té
akce, o kterou má zájem a na kterou
mu stačí síly. Asi proto je nám spolu
dobře a těšíme se na pokračování naší
činnosti v roce 2014.

Z Tlumačovské
matriky

Ladislava Vránová, matrikářka

TKS 2014

Tlumačovští
senioři

Ladislava Šoltysová

Tříkrálová sbírka 2014

Letošní zima je taková „neslaná,
nemasná“ a tak představa, že potkáme Tři krále na zasněžených
ulicích, zůstala jen na obrázcích
Josefa Lady. Patnáctá tříkrálová
sbírka v naší obci proběhla v sobotu 11. ledna za slunečného počasí.
Koledníci se oblékli do kostýmů tří
králů a vyrazili do ulic naší obce,
aby svým koledováním podpořili
dobrou věc, a tím pomohli prostřednictvím Charity sv. Anežky Otrokovice potřebným spoluobčanům.
Poděkování patří samozřejmě
všem dárcům, kteří přispěli do připravených pokladniček a všem organizátorům sbírky, kteří pomohli
s oblečením kostýmů a připravili
koledníkům malé pohoštění. Zvláště
děkuji paní Marii Kopřivové, která
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Odkanalizování obce Tlumačov – 2 roky od kolaudace
Odkanalizování obce Tlumačov – 2
roky od kolaudace
Dne 16. listopadu 2013 uplynuly již 2
roky od kolaudace poslední - III. etapy
projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“. V návaznosti na tuto skutečnost
chci tímto článkem opět připomenout
všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Tlumačov na Moravě
zákonnou povinnost vyplývající z § 18
odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., zákon o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
Z ustanovení zákona též vyplývá, že
vlastníci nemovitostí, kteří mají septiky
nebo jímky na vyvážení, nesmí vypouštět, respektive přečerpávat z těchto
zařízení do veřejné kanalizace usazenou tuhou složku odpadních vod! Tuto
složku je nutné likvidovat v souladu se
zákonem o odpadech formou přímého
vývozu na čistírnu odpadních vod prostřednictvím oprávněné a specializované firmy.

která nebude rekonstruována; c) následující postup shodný jako u způsobu 1.
viz body e) až i)

Varianty, jak je možné postupovat
při přepojování kanalizačních přípojek
nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou
potřebu bez předčištění:

Varianta III. – novostavba a stávající nemovitost, která není napojena kanalizaci (nemovitost má
septik s trativodem nebo jímku na
vyvážení). Tuto variantu je nutné řešit
jako novou kanalizační přípojku, která bude povolena ve správním řízení
MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad
(projektová dokumentace, povolení,
realizace, kolaudace). K napojení nové
kanalizační přípojky do kanalizace pro
veřejnou potřebu a uzavření smlouvy
s MOVO a.s. je nutné dodat tyto dokumenty: povolení stavebního úřadu;
projektovou dokumentaci přípojky
(podléhá schválení MOVO, a.s.); list
vlastnický (ne starší než 1 rok); stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci

Varianta I. – nemovitost má septik a uzavřenou smlouvu s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. (dále jen
MOVO a.s.) na odvádění odpadních
vod – jde o největší část připojených
nemovitostí.
Tuto variantu lze stavebně řešit dvěma způsoby:
1. Propojení přívodního a vývodního
potrubí v septiku: a) vyčerpat a vyčistit
septik, b) vyčerpané odpadní vody vyvézt k likvidaci na čistírnu odpadních
vod (dále jen ČOV) do Otrokovic, c) betonovou konstrukci stropu a části stěn
septiku vybourat pod úroveň terénu
a vybouraný materiál použít na zásyp
septiku, d) propojit přívodní a vývodní potrubí v septiku potrubím PVC dle
zjištěného profilu, e) potrubí uložit na
pískové lože tl. 12 cm a obsypat pískem
do výšky 30 cm nad horní hranu potrubí, f) postupně s obsypem kanalizačního potrubí dosypat zeminou zbylou
část septiku, g) provést terénní úpravy,
h) z provedené akce pořídit fotodokumentaci, i) MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad písemně sdělit provedenou
změnu včetně zaslání fotodokumentace (bude uloženo v archivu stavebního
úřadu)
2. Rekonstrukce kanalizační přípojky na pozemku vlastníka nemovitosti
ve stávající trase: a) počáteční postup
shodný jako u způsobu 1. viz body a)
až c); b) následně provést výměnu potrubí kanalizační přípojky v celé délce
původní trasy na pozemku vlastníka
nemovitosti včetně napojení na stávající přípojku kanalizace na pozemku
obce Tlumačov - veřejné prostranství,

V případě rekonstrukce kanalizační
přípojky mimo její původní trasu na
pozemku vlastníka nemovitosti nebo
v pozemku obce Tlumačov na veřejném
prostranství je nutné požádat o vydání
povolení k provedení rekonstrukce MÚ
Otrokovice, odbor stavební úřad.
Varianta II. – nemovitost má čistírnu odpadních vod a uzavřenou
smlouvu s MOVO a.s. na odvádění
odpadních: a) zpracovat vyhláškou
předepsanou projektovou dokumentaci ke správnímu řízení na zrušení
ČOV; b) požádat MÚ Otrokovice, odbor
životního prostředí, odd. vodního hospodářství o zrušení ČOV; c) po vydání
rozhodnutí o povolení zrušení ČOV je
postup shodný dle varianty I. způsob 1.
viz body a) až i) s tím, že technologie
a plastová část ČOV musí být likvidována v souladu se zákonem o odpadech

Norma pro kanalizační přípojky
ČSN 756101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ (norma se vztahuje
i na novou část kanalizační přípojky - větev, která ruší septik a napojuje se zpět na stávající kanalizační
přípojku připojenou během stavby
odkanalizování obce Tlumačov) stanovuje:
každá nemovitost má mít 1 kanalizační přípojku (výjimky pouze za souhlasu MOVO, a.s.)
minimální dimenze (průměr) přípojky je DN 150 mm
zpravidla se dává DN 200 (větší dimenze ne)
minimální sklon přípojky
- DN 200 je 10 ‰ (= 1 cm na 1 m)
- DN 150 je 20 ‰ (= 2 cm na 1 m)
maximální sklon přípojky je 400 ‰
(= 40 cm na 1 m)
materiál přípojky - doporučuje se kanalizační PVC hladké nebo korugované, příp. polypropylen (PP) s minimál-

ní únosností SN 4
území nad přípojkou v šířce 0,75 m
od osy potrubí na každou stranu nesmí
být zastavěné ani osazené stromy
přístupnost přípojek se zajišťuje
vstupními revizními šachtami (DN 400
– DN 600) nebo čisticími kusy.
umístění šachty se doporučuje na
hranici pozemku (za oplocením – na
stavebním pozemku), aby byla zajištěna přístupnost pro čištění z veřejné
komunikace
napojování nových přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu se upřednostňuje do stávající revizní šachty,
vyjímečně napřímo (výřezem nebo
útesem)
Pokud byla během stavby stávající
dešťová přípojka přepojena do nové kanalizace, lze splaškové vody z domu
do této původně dešťové přípojky napojit novou větví za těchto podmínek:
- prověření technického stavu přípojky - vodotěsnost, dostatečná dimenze
a sklon oprávněnou osobou. Dostatečnou dimenzi a sklon lze konzultovat
u MOVO, a.s. na mailu: dockal@smv.cz.
- zpracování jednoduché projektové
dokumentace (technická zpráva, situace s vyznačením stávající dešťové
přípojky a nové splaškové větve, příp.
i výškové uspořádání).
Tuto dokumentaci je nutno předložit
k odsouhlasení na zákaznickém centru MOVO, a.s. ve Zlíně - Loukách a zde
také vyplnit zbývající doklady: žádost o
zřízení kanalizační přípojky; smlouva
o odvádění odpadních vod. Nutno dále
dodat: list vlastnický (ne starší než 1
rok); stav vodoměru k datu napojení na
kanalizaci.
Pokud potřebujete doplňující či vysvětlující informace k napojení nemovitosti na kanalizaci, můžete v úředních
dnech osobně navštívit nebo telefonicky kontaktovat následující úřady a organizace:
MÚ Otrokovice,
odbor stavební úřad , tel.: 577 680 215
MÚ Otrokovice,
odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství , tel.: 577 680 417
Obecní úřad Tlumačov,
odd. výstavby a majetku
tel.: 577 929 030, 723 958 025
Společnost MOVO, a.s.
ve Zlíně – Loukách, tel.: 577 124 111,
případně využít e-maily MOVO a.s.:
ve věci smluv: safarikova@smv.cz,
ve věci technických záležitostí u přípojek: dockal@smv.cz,
nebo navštívit Zákaznické centrum
společnosti MOVO a.s.:

pondělí a středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
pátek
8.00 - 12.00

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

www.tlumacov.cz
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 27. 11. 2013 přijala
tato usnesení:
projednala návrh rozpočtu obce
na rok 2014 a doporučila ZO schválit
rozpočet obce na rok 2014 a uložila
tajemníkovi OÚ zajistit před projednáním v zastupitelstvu zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014
schválila Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Zlínského kraje, jejímž předmětem je účelová dotace pro
Obec Tlumačov ve výši 25.000,- Kč na
výdaje vynaložené na JSDH obce Tlumačov v roce 2013
schválila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 1.500,- Kč – neinvestičního transferu z rozpočtu obce §
6171 pol. 5229 Klubu seniorů
schválila prodloužení nájemních
smluv vyjmenovaným nájemníkům
schválila prodloužení nájemních
smluv na buňky č. 4, 5, 6 a 7 v Domě
služeb
schválila pronájem nebytových
prostor v budově na náměstí Komenského čp. 65, Tlumačov pro relaxační
cvičení tajči
udělila v souladu s vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele
školských zařízení ředitelce MŠ Tlumačov mimořádnou finanční odměnu
udělila v souladu s vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele
školských zařízení řediteli ZŠ Tlumačov mimořádnou finanční odměnu
revokovala usnesení číslo R8/30/
09/13 ze dne 25. 9. 2013
schválila Dodatek číslo 1 k nájemní
smlouvě číslo 2054/2012 se společností ZEMET spol. s r. o. a pověřila starostu obce podpisem tohoto Dodatku
schválila aktualizovanou Směrnici
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Tlumačov a pověřila obecní úřad postupovat dle výše
uvedené směrnice od 1. 1. 2014
schválila zapůjčení 6 ks stolů a 12
ks laviček
schválila darovací smlouvu na vánoční osvětlení se společností E.ON
Česká republika, s. r. o a pověřila starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 11. 12.
2013 přijalo tato usnesení:
schválilo rozpočtovou změnu č.
Březen 2014

5/2013 rozpočtu obce pro rok 2013
schválilo rozpočet obce Tlumačov
pro rok 2014 v předloženém rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve
výši 36,592.000,- Kč a uložilo OÚ
rozpracovat schválený rozpočet do
příslušných rozpočtových položek
pověřilo starostu a obecní úřad,
aby svou činností naplňoval jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu
roku 2014 s tím, že bude usilováno ve
skutečnosti vždy o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku
schválilo nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 1. 12.
2013 na Krátkodobý revolvingový
úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže
specifikován podmínkami a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu
s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi příjmy
a výdaji v rozpočtu obce
schválilo odprodej pozemků p.č.
1540 (PK), 1712 (PK) a 1857/2 (KN)
v k.,ú. Tlumačov na Moravě státnímu podniku Povodí Moravy s. p. za
podmínek uvedených v usnesení č.
Z10/21/11/13 a pověřilo starostu
k podpisu budoucí kupní smlouvy
schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy stavby
„Tlumačov, Skanska, úprava sítě VN“ se
společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo dohodu o narovnání mezi
obcí Tlumačov a manžely Vojtáškovými v předloženém znění a pověřilo
podpisem dohody.
revokovalo usnesení č. Z11/19/
06/13 ze dne 26. 6. 2013
schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy stavby
„Tlumačov, Vojtášek, kabel NN“ se
společností E.ON Distribuce
doporučilo RO Tlumačov uzavřít se
žadatelkou paní Mgr. Markétou Vojtáškovou smlouvu o právu stavebníka
provést stavbu zpevněné komunikace
na pozemku p. č.1280/16 v k. ú. Tlumačov
schválilo termíny řádných zasedání orgánu obce pro období 01-06/2014
udělilo mimořádnou odměnu ve
formě peněžního daru starostovi obce
Ing. Antonínu Jonáškovi
schválilo budoucí převod objektů
realizovaných v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503
Skalka - Hulín“, kterými byly obnove-

ny nebo provedeny v upravené trase
předmětnou stavbou dotčené stávající místní komunikace a polní cesty,
od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic
ČR
schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování
podzemního vedení veřejné komunikační sítě stavby „16010-023335 Tlumačov, obalovna, SKANSKA, ÚPS“ se
společností Telefónica Czech Republic, a.s. a pověřilo starostu k podpisu
smlouvy

Rada obce Tlumačov dne 12. 12.
2013 přijala formou per rolam
toto usnesení:
schválila Dodatek Č. 3 ke smlouvě
č. 940/2008 ze dne 10. 12. 2008 se
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s. a pověřila starostu obce
k jeho podpisu

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 15. 1. 2014 přijala
tato usnesení:
schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 16 v domě s pečovatelskou službou
schválila pořadník v DPS v Tlumačově
schválila rámcovou Kupní smlouvu
se společností Metalšrot Tlumačov a.
s., IČ 469 01 094 na odběr kovového
odpadu shromažďovaného v areálu
technického dvora Tlumačov a pověřila starostu podpisem této smlouvy
schválila využívání hostingových
služeb obce Tlumačov pro webové
stránky Mateřské školy Tlumačov
schválila smlouvu o právu stavebníka provést stavbu zpevněné komunikace na pozemku p. č. 1280/16
v k. ú. Tlumačov na Moravě za účelem přístupu na pozemky p. č. 1280/3
a 1280/36 a pověřila starostu k podpisu smlouvy
schválila zpracování a podání žádosti o dotaci a souvisejících podkladů pro realizaci stavby dětského
hřiště v lokalitě U Trojice
schválila uzavření dodatku č. 1
k SOD ze dne 11. 10. 2013 na akci
„Rekonstrukce střechy ZŠ Tlumačov – DSP a DPS, ul. Masarykova
63, Tlumačov“ se společností WaVe
Structural design s. r. o. a pověřila
starostu obce k podpisu dodatku č. 1
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 5. 2. 2014 přijala
tato usnesení:
schválila Smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření obce za rok
2013 mezi Obcí Tlumačov a Ing. Ludmilou Pospíšilovou a pověřila starostu
podpisem smlouvy
schválila v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2014 vytvoření maximálně 12 pracovních míst pro veřejně
prospěšné práce dle potřeby obce na období duben až listopad 2014
neschválila připojení se k akci
“Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10. března 2014
schválila výběr zpracovatele na
dokončení administrace dotačního
projektu z prioritní osy 6 – Realizace
části RBK 1581 v k. ú. Tlumačov na
Moravě z OPŽP – v elektronickém
prostředí BENEFILL společnost Ing.
Markéta Hošková a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy
schválila mandatáře společnost VIOLETTE, s. r. o. na zastupování mandanta Obec Tlumačov k provedení a organizačnímu zajištění zadávacího řízení na
akci „Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
neschválila krátkodobý pronájem
nebytových prostor v budově na náměstí Komenského čp. 65, Tlumačov
pro insolvenčního správce Insolvenční

poradkyně, advokátky, JUDr. Aleny Pšejové, Ph.D.
schválila jednorázové posunutí termínu poskytnutí daru společností FVE
20 s. r. o. na 30. květen 2014
schválila smlouvu o dílo na administraci akce „Dětské hřiště v ul. U Trojice,
Tlumačov se společností Timoris Projekt a.s. a pověřila starostu k podpisu
Smlouvy o dílo

Rada obce Tlumačov dne 10. 2.
2014 přijala formou per rolam
tato usnesení:
schválila Dodatek č. 003 pojistné
smlouvy č. 2738310707 se společností
UNIQA pojišťovna a.s., kterým dochází
ke snížení pojistné částky souboru nemovitostí (odstranění stavby čp. 209)
a provozně technického zařízení (vyjmutí žacího stroje W 3235) a pověřila
starostu obce podpisem Dodatku č. 003
schválila vyplacení peněžitého daru
jednotlivým členům zásahové JSDH
obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 19. 2.
2014 přijalo tato usnesení:

schválilo rozpočtový výhled na období 2015 – 2016 v předloženém znění
schválilo záměr odprodat pozemek
p. č. 1552 (PK) v k. ú. Tlumačov na
Moravě, respektive jeho část, za stanovených podmínek
schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy stavby
„Tlumačov, Zlámal, přípojka NN“ se
společností E.ON Distribuce a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Chujacová, kabelová
smyčka“ se společností E.ON Distribuce, a. s a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov,
Meisenbichler, úprava vedení NN“ se
společností E.ON Distribuce a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
bylo seznámeno s průběhem
a výsledky jednání pracovní skupiny
s představiteli TJ Sokol s tím, že zatím
nedoporučuje v dalších jednáních
pokračovat

schválilo rozpočtovou změnu č.
1/2014 rozpočtu obce pro rok 2014
v předloženém rozsahu

Senátní volby 2014 v Tlumačově
Ve dnech 10. a 11. ledna 2014 a 17. a 18. ledna 2014 se
uskutečnily senátní volby volebního obvodu č. 80 – Zlín.
Do tohoto vol. obvodu spadá i Tlumačov.
Po prvním kole by u nás postoupili kandidáti
MUDr. Pavel Talaš a Mgr. Milena Kovaříková.
Volební účast v Tlumačově byla 15% (Zlín 23.3%).
Celkové výsledky ve Zlínském okrsku:
Do druhého kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR postoupili starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar a
bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš.
Ve druhém kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR zvítězil Patrik Kunčar.
Volební účast v druhém kole byla v Tlumačově 8,03 %,
což představuje 163 odevzdaných platných hlasů.

Obec Tlumačov
- aplikace pro
„chytré“
telefony
Máte „chytrý“ telefon nebo tablet a používáte operační systém
Android? Pak právě pro vás je určena mobilní aplikace „Obec Tlumačov“. Tato aplikace vás bude
aktuálně informovat o zprávách,
hlášeních rozhlasu, úřední desce
a dalších informacích zveřejněných na webu Obce Tlumačov.
Aplikaci si můžete do svého mobilního zařízení stáhnout z webových stránek Tlumačova - www.
tlumacov.cz. Vyzkoušejte.
Ing. Jan Rýdel

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

Z p r á v y z o b c e , k n ih o v n a
10
novinky
teš... Zpráva Policie ČR za rok 2013 pro Tlumačov
č
o
c
,
i
m
i
n
k
e
Ř
Místní knihovna je umístěna v I.
patře Kulturního a informačního
střediska Tlumačov na náměstí Komenského, č. p. 170.
V roce 2013 byl stav knihovního
fondu k 31. 12. 2013 6.290 ks knih.
Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2013 bylo 141 registrovaných čtenářů, z toho 40 dětí.
Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 1.578 občanů, z toho 105
využilo veřejný internet a 30 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny
navštívilo 520 jednotlivců. Celkem
bylo zapůjčeno 2.166 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury
jsme půjčili celkem 384. Výpůjčky
periodik se ustálily na čísle 181. Celkem tedy 2.731 titulů z naší knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské
knihovny Františka Bartoše ze Zlína.
Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2013 bylo zakoupeno
celkem 210 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši
knihovnu si ji objednat z knihovny
ve Zlíně. Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně.
V dubnu nesměla chybět již tradiční
„Noc s Andersenem“.

Obec Tlumačov patří do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky
v Otrokovicích. Mimo Tlumačov a Otrokovice dále do působnosti obvodního oddělení spadají další obce a to Hostišová, Sazovice, Mysločovice, Machová a obec
Bělov. K datu 1.1 2013 se podařilo fyzicky navýšit počet policistů Obvodního oddělení na stávající stav 28 policistů.
V roce 2013 se policisté Obvodního oddělení Otrokovice v Tlumačově v rámci
běžného výkonu služby působili dlouhodobě preventivně v rámci jedné z priorit Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Bezpečně do školy i ze školy“.
Tato priorita je trvalá a počítá se s ní i v kalendářním roce 2014. V rámci personálního stavu policistů Obvodního oddělení Otrokovice spočívá v zajištění přechodů
na ulici Dolní a Masarykova, kde hrozí největší riziko dopravních nehod mezi
chodci a projíždějícími vozidly. Nicméně jsme reagovali i na požadavek starostky
obce Sazovice, kdy požaduje rovněž zvýšený dohled hlídek policie v době, kdy
ráno dochází děti tamnější školky.
V roce 2013 během prázdninových měsíců se objevily problémy s mladistvými,
kteří především v okolí Základní školy Tlumačov, kdy na tuto problémovou lokalitu byli upozorněni policisté v přímém výkonu služby, aby se na ni více zaměřili.
Vzhledem k předpokladu konzumace alkoholu mladistvými se na tomto úseku
trvale snažíme o zvýšený dohled především v nočních hodinách, kdy provádíme
u těchto osob taktéž namátkové kontroly se zaměřením na porušování zákona
č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami alkoholu a drog. Reagujeme na
přeposlaná oznámení o konaných kulturních oznámeních od pana starosty tím,
že do Tlumačova v inkriminovaný čas vysíláme hlídku policie zdejšího obvodního
oddělení.
Statistika přestupků a trestných
činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2013 v porovnání s rokem 2012
Trestné
činy

Evidováno
celkem
trestných činů

Z toho
objasněno

2012
2013

44
31

31
21

Pro zajímavost:

Odborem krajské kriminální
služby a vyšetřování šetřen případ pokusu vraždy – ukončeno
již proběhlo líčení na krajském
soudě, stále v šetření smrtelná
dopravní nehoda na silnici I/55
u Slivotína ze dne 19. 11. 2013.

Následně je v tabulce uveden přehled přestupků (porovnání roku
2012/2013), které zpracovávalo Obvodní oddělení Otrokovice.
Přestupky

2012
2013

Celkem
přestupků

Majetek

83
71

21
19

Občanské
soužití

26
17

Doprava

Ostatní

23
23

13
12

Poznámka k položce ostatní: Jedná se o drobné internetové podvody, porušení
obecně závazných vyhlášek, přechovávání drog v malém množství, porušení zákona
379/2005 Sb. ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvému, apod.

Ilustrátor A. Dudek v knihovně.

Foto KIS Tlumačov.

V loňském roce pobavil dvakrát
svou návštěvou ilustrátor Adolf Dudek děti z prvního stupně a z mateřské školy. Na konci školního roku
jsme pasovali prvňáčky na Malé čtenáře. Na závěr prázdnin jsme pro
děti připravili promítání pohádek.
Proběhla beseda s cestovatelem Jiřím Márou, který nám tentokrát vyprávěl o cestě do Austrálie. I letos
pro Vás připravujeme besedy a akce
v knihovně.
Petra Šimoníková,
kult. pracovnice KIS Tlumačov

Březen 2014

Mimo OOP Otrokovice působil v průběhu kalendářního roku v katastru Obce
Tlumačova i Odbor služby dopravní policie a Dopravní inspektorát Zlín. Tyto složky v rámci zjištěných přestupků na úseku dopravy evidovaly celkem 252 protiprávního jednání.
Za rok 2013 eviduje OOP ČR Otrokovice 36 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínského kraje při převozu agresivního pacienta, asistence u provádění mobiliární exekuce, doručenky od soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod.
Tak, jak je uvedeno na internetových stránkách Tlumačova, bude i v roce
2014 přítomna pro občany Policie ČR každé pondělí v době od 16:00 do 17:00
hod. ve služební místnosti, která se nachází v Tlumačově na náměstí Komenského (obecní budova naproti KIS), vyjma možných mimořádných případů, kdy bude zapotřebí policistů jinde. Přítomnému policistovi, policistům, můžou občané podávat oznámení, náměty, informace, připomínky atd.
Je nutno podotknout, že ze strany občanů obce Tlumačov je tato služba
využívána minimálně.
npor. Mgr. Milan TRPÍK, v.r., vedoucí oddělení

11

K I S Tl umačov

VIII. Reprezentační ples Obce Tlumačov
V sobotu 8. února 2014 se konal,
v sále Otrokovické Besedy, již VIII.
Reprezentační ples Obce Tlumačov.
Ples zahájil starosta obce Ing. Antonín Jonášek a Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov. Hodinku po zahájení, cca v 21 hodin, nám zatančily
3 břišní tance dívky a ženy z orientální
taneční skupiny „Rosa line“. K tanci
i poslechu hrála hudební skupina Gaudeon, opět s výbornou zpěvačkou Janou. Věk návštěvníků plesu byl rozmanitý a určitě si každý „našel tu svou“
z bohatého repertoáru této kapely. Poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům za
věcné dary do soutěže o ceny. Všem,
kteří vyhráli, blahopřejeme. Organizátorky plesu - pracovnice KIS Tlumačov,
děkují všem za hojnou účast. A za rok,
7. února 2015, opět v Otrokovicích, na
shledanou.
Renáta Nelešovská,

Starosta obce Ing. A. Jonášek s manželkou a přáteli na plese.
Foto KIS Tlumačov.

vedoucí KIS Tlumačov

Koštovali jsme pálenky a štrúdly
V sobotu 1. února 2014 se uskutečnil v Klubu Obce Zábraní 12. ročník
Tlumačovského koštu pálenek a koštu
domácích štrúdlů.
Na koštu se sešlo celkem 44 vzorků pálenek a 16 vzorků štrúdlu,
jejichž kvalitu hodnotilo 64 degustátorů z řad veřejnosti. Hlavním
sponzorem akce byla Místní akční
skupina (MAS) Jižní Haná. Ta finančně zaštítila pro každého hodnotícího
zdarma svačinku v podobě tlačenky, jitrnice, ovaru, anglické slaniny.
Kuchařky, které napekly štrúdl, si
odnesly upomínkové předměty, které věnovala rovněž skupina MAS.
Do 17 hod. probíhala ochutnávka pálenek a za necelé dvě hodiny později byly známy výsledky.
První místo za štrúdl si odnesla paní
Ladislava Šoltysová, druhé místo obsadila paní Helena Němcová a na třetím
místě se umístila paní Jiřina Vrtalová.
Vzorky pálenky byly ohodnoceny

Jablečný štrůdl p. M. Baďurové.
Foto KIS Tlumačov.

Organizátoři MO ČZS Tlumačov
a KIS Tlumačov děkují všem za účast
a těší se na již 13. ročník koštu pálenek 2015. Doprovodná soutěž bude
o nej nakládané okurky.
Petra Šimoníková,
kultur. pracovnice KIS Tlumačov

Spokojený předseda zahrádkářů
p. M. Šoltys.
Foto KIS Tlumačov.

stupnicí od jedné do pěti, kdy jednička znamenala nejnižší počet bodů.
Vzorek, který nebyl ohodnocen degustátorem, byl bodován číslem 3. Celou
akci přišel podpořit i starosta obce Ing.
Antonín Jonášek, který rovněž ochutnával a přinesl svůj vzorek pálenky.
Letošním vítězem koštu pálenky
2014 se zaslouženě stali zahrádkáři II. s celkovým počtem 228 body.
Na krásném druhém místě skončila paní Dagmar Meisenbichnerová
s počtem bodů 215 a v těsném závěru za ní, s počtem bodů 214, skončil
pan Ing. Věroslav Viliš. Gratulujeme.
Další cenu za rozpoznání své pálenky mezi 44 vzorky si odnesli: pan Ing.
Věroslav Viliš, Dagmar Meisenbichnerová, Petr Hübl a paní Jiřina Vrtalová.
Večer byl obohacen i menší tombolou. Všem výhercům gratulujeme
a sponzorům děkujeme. K poslechu
i zpěvu hrál na harmoniku pan Musil.

Tlumačovští první
na Koštu pálenek
v Kvasicích
V sobotu 15. února 2014 uspořádala ZO ČZS Kvasice Košt pálenky. Tlumačovští zahrádkáři po úspěchu na
domácím koštu (byli první) šli ověřit
kvalitu svého „vypáleného“ k sousedům, zda domácí výsledek odpovídá
skutečnosti a ne dohadům. Při účasti
28 vzorků vesměs z Kvasic a tří vzorků z Tlumačova a ve velmi příjemné
atmosféře a dobré práci organizátorů
jsme prověřili i jiný způsob hodnocení. K naší velké radosti při vyhlašování výsledků vzorek zahrádkářů
z Tlumačova potvrdil svou kvalitu
a po výhře v Tlumačově zvítězil i na
půdě konkurenčních Kvasic. Velmi
dobré 3. místo obsadil vzorek předsedy tlumačovských zahrádkářů Miroslava Šoltyse a 9. místo manželů Hany
a Zdenka Brázdilových je také velmi
pěkné. Tímto způsobem jsme jednoznačně potvrdili, že dobrá slivovice
a pálenka pochází také z naší – tlumačovské pálenice.
Miroslav Šoltys

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

MŠ T lu ma č o v

novinky
Návštěva myslivce
v mateřské škole
Ve čtvrtek 6. února 2014 jsme v naší
mateřské škole přivítali vzácnou návštěvu. Pan Vlček – člen mysliveckého
sdružení nám přišel popovídat o zvířátkách v lese a na poli. Dověděli jsme se
zajímavé informace o tom, jak se o ně
v zimě starat, čím je krmit, co rádi jedí
a co jim naopak škodí. Pozorně jsme si
prohlédli trofeje a pravou mysliveckou
výbavu – pušku, náboje, vábničku, myslivecký nůž, brašnu se zásobníkem na
náboje, dalekohled. Děti se zájmem prohlížely sojčí pérko za kloboukem pana
myslivce a kančí štětiny pro štěstí.
Zajímavá byla pro nás informace
o orlu mořském, který byl spatřen na
Záhlinických rybnících a o škodné
kuně, která byla viděna v blízkosti
našich obydlí. Pěkné dopoledne jsme
zakončili setkáním u našeho krmelce přímo na školní zahradě, kde už
od loňského roku nosíme zajícům
a srnkám z nedalekého lesíka něco
dobrého na zub. I dnes děti donesly
do školy různé dobroty pro zvířátka
a za odborné asistence pana myslivce
je naservírovaly do našeho krmelce.
Doufáme, že bude zvířátkům chutnat!
Jindra Zálešáková, MŠ Tlumačov
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Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov,
okres Zlín , příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obcí
Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 :

Místo pro podávání žádosti

Termín
Doba pro podávání žádosti

Mateřská škola Tlumačov,
Masarykova 63, ( ředitelna školy )

Středa

16. 4. 2014

Čtvrtek

17. 4. 2014

8.00 – 10.00 hod. 12.00 – 13.30 hod.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a potvrzení
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě
podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
(děti registrované u MUDr. Gelnarové – tiskopisy jsou k dispozici přímo
na zdravotním středisku v Tlumačově, ostatní si mohou před zápisem
tiskopisy týkající se potvrzení očkování vyzvednout u ředitelky MŠ
nebo vytisknout z webových stránek MŠ Tlumačov.)
Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý
školní rok 2014/15, tedy na dobu od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.
Zápisu pro nový školní rok se musí znovu zúčastnit i rodiče s dětmi,
kteří již u zápisu byli minulý rok a jejichž žádosti
nebyly vyřízeny kladně.

Myslivec p. Vlček ve školce.
Foto MŠ Tlumačov.

Mateřská škola má
webové stránky
S novým rokem 2014 se do sítě internetu „chytily“ zbrusu nové internetové stránky MŠ Tlumačov. Jsou uloženy na adrese www.ms.tlumacov.cz
a naleznete na nich aktuální zprávičky o dění ve školce včetně fotogalerie
z akcí, provozní a kontaktní údaje
a řadu dalších užitečných informací.
MŠ Tlumačov tak splnila jeden z cílů,
který si vytýčila pro letošní školní rok
2013/2014, a spuštěním stránek vyšla
vstříc rodičům, kteří jsou prostřednictvím stránek aktuálně informováni
o činnosti a aktivitách MŠ Tlumačov.
Ing. Jan Rýdel

Březen 2014

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

13

ZŠ Tl um ačov

Zimní ples
SRPDŠ a ZŠ
Tlumačov 2013
V sobotu 7. prosince 2013 se uskutečnil Zimní ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov. V tomto roce pro nás nastala
určitá změna a to ta, že náš tradiční
a velmi oblíbený školní ples se nekonal na naší sokolovně, ale v Otrokovické Besedě, prostředí velmi krásném
a reprezentativním. Jako již tradičně
se i tento rok sešel velký počet hostů
a zábava se velmi rychle rozproudila.
Zazněla zde hudba v podání kapely
CLASSIC, která se na náš ples po pěti
letech vrátila, za což jsme rádi, jelikož
její vystoupení bylo pozitivně přijato
napříč všemi generacemi. Také jsme
mohli zhlédnout další vystoupení, pro
pravidelné účastníky školních plesů
již dobře známých sokolek ze Žlutavy, s názvem JAPONEČKA. Opět nám
zatančili žáci z 8. a 9. třídy v polonéze s názvem POPELKA a musím říct,

Vzpomínka na předvánoční čas

Vánoční čtení a zpívání.
Foto ZŠ Tlumačov.

Vánoční čtení a zpívání. Na
pondělní odpoledne, 16. prosince
2013, jsme nachystali s našimi žáky
pro rodiče předvánoční posezení s písničkami, básničkami, čtenými pohádkami a příběhy ze života kolem nás.
Sešli jsme se v prostorách školní
družiny, kde děti recitovaly a zpívaly. Rodiče dostali na stolky texty písniček, aby si mohli také zazpívat, na
ochutnání perníčky, napečené dětmi,
a také čaj na zahřátí. Několik ukázek
čtených příběhů všem připomnělo, že
bychom na čtení neměli zapomínat
a měli je občas vyměnit za sledování
televize či počítače.
Věříme, že jsme alespoň pár lidem
zpříjemnili jedno předvánoční odpoledne a dýchli na ně vánoční atmosféru.
Mgr. Šárka Matulíková

Soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu.“
Všechny děti se těší na Vánoce, dárečky, zářící stromečky i televizní pohádky.
Svůj společný školní vánoční stromeček si děti na I. stupni loni vyzdobily samy. A to dokonce ozdobami, které
vlastnoručně i s pomocí rodičů doma
vyrobily. Do soutěže se sešlo celkem
25 ozdob z nejrůznějších materiálů papíru, ozdobného papíru, přírodnin,
korálků, proutí, drátků i polystyrenu.
Děti samy rozhodly o vítězi:
1. místo - Denisa Dvořáková;
2. místo - Alena Konečná;
3. místo - Alena Konečná
Kristýna Hejdová.
Mgr. Lenka Odložilíková

Zápis do 1. třídy
Žáci 8. a 9. třídy zatančili polonézu
"Popelka".
Foto ZŠ Tlumačov.

že vystoupení se jim velmi povedlo,
mělo skvělý nápad a sklidilo obrovský
ohlas. Tímto bych ráda poděkovala
Ivaně Kolomazníkové a Petru Zlámalovi, že se pustili do náročného nácviku s našimi dětmi a zajistili i vše
ostatní potřebné k tomuto vystoupení.
Zároveň patří velký dík všem, kteří se
na pořádání plesu podíleli a samozřejmě také všem sponzorům, díky nimž
jsme mohli hostům nabídnout velmi
bohatou tombolu.
Předseda SRPDŠ Bc. Lenka Hricová

Velkou událostí a změnou v režimu
je pro malého človíčka vstup do školy.
Hry nekončí, ale přibudou povinnosti.
Prověřením dosažené úrovně pro
zahájení školní docházky jsou zápisy budoucích prvňáčků. Letos jich
v úterý 4. února přišlo celkem 39, jeden se dostavil s rodiči v náhradním
termínu. Svou roli braly děti opravdu zodpovědně, a tak se paní učitelky
dotazovaly na osobní údaje, formou
hry prověřovaly komunikativní dovednosti, výslovnost, orientaci v prostoru, číselnou řadu, znalost barev,
pohádek, ročních období apod. Někteří rodiče se rozhodli u svého dítěte pro odklad školní docházky, který
je doporučen pediatrem či odborným

Budoucí prvňáček u zápisu.
Foto ZŠ Tlumačov.

pedagogicko-psychologickým centrem.
Vhodné je také pozorování dítěte v různých situacích a jeho adaptace v kolektivu mateřské školy.
Všem, kteří se podíleli na příjemném
průběhu zápisu do 1. třídy, patří poděkování. Na nové prvňáčky se už všichni
ve škole těšíme!

Mgr. Irena Desenská

www.tlumacov.cz

Tlumačovské
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DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov pořádá již
10. ročník soutěže skupin. Soutěž se
koná v sobotu 5. 4. 2014 od 12:30
hodin ve Sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště. Těšit se můžete
na spoustu zajímavých choreografií
družstev z celé Moravy. Soutěž je rozdělena do 4 věkových kategorií do 7
let, 8 – 10 let, 11 – 13 let a 14 a více.
Letos nově také rozdělení na kategorii
estetickou a technickou. V porotě za-

sedne i v tomto roce p. David Holzer
MS v aerobiku trojic a p. Hanka Kynychová cvičitelka aerobiku z Prahy,
kteří budou hodnotit děti po docvičení slovně, což je velkým přínosem
pro děti, trenéry a také zpestřením
pro přítomné diváky. Letos naše pozvání přijal herec z Prahy p. Miroslav
Hrabě, kterého můžete znát ze seriálu Gympl, nebo pohádky Nejkrásnější hádanka. Tento VIP porotce bude
hodnotit a předávat ceny sympatie.

Pro přítomné diváky je připraveno
spousta doprovodných programů.
V exhibičním vystoupení se představí Hanka Kynychová, zazpívá Aneta
Poláchová a Matěj Tauš, vystoupí taneční skupina Trick a taneční skupina Reborn Squad Crew. Přijďte fandit
a strávit příjemné sobotní odpoledne
plné hudby a tance. Těšíme se na Vás.
Bc. Hana Hlobilová
– vedoucí odloučeného pracoviště
Tlumačov DDM Sluníčko

Valentýnské
tvoření
Ve čtvrtek 13. února 2014 v odpoledních hodinách zamířily kroky dětí
i jejich rodičů do Domu dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště
Tlumačov. Všichni chtěli vlastnoručně vytvořeným dárečkem potěšit
své nejbližší k svátku sv. Valentýna.
Právě zde se konalo kreativní odpoledne, nazvané Valentýnské srdce.
Pro účastníky byly připraveny dvě
výtvarné techniky, kterými si mohli
vyzdobit polystyrenové srdíčko. První z nich bylo mramorování, zajímavá a efektní výtvarná technika, která
pomocí mramorovacích barev, vody
a trošky šikovnosti za malou chvilku
„oblékne“ obyčejné bílé srdíčko do
krásného barevného kabátku. Ještě

Valentýnské tvoření.
Foto DDM Sluníčko Tlumačov.

mašlička a dáreček je hotový. Kdo si
troufl na dekorování srdíčka textilem,
potřeboval více trpělivosti, ale ta se
mu vyplatila. Opět jsme potřebovali
polotovar srdíčko, barevnou látku,
šablonku, nožík a šikovné ruce. Pak
už se postupně zastrkávaly kousky
látky do rozříznutého srdíčka, spoj
se začistil stužkou a další dáreček byl
hotový. Děkuji všem účastníkům za
velmi příjemné odpoledne a těším se
na Vás zase při příští akci.
Bc. Ludmila Daňková,
pedagog volného času DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov

Valentýnské srdce.
Foto DDM Sluníčko Tlumačov.

Březen 2014

Prázdniny
se blíží!
Chcete s námi strávit letní
prázdniny? Procestovat celý
svět? Užít si skvělé dny volna, se
skvělou partou? Pojeďte s námi
v termínu 12. 7. – 19. 7. 2014 do
RS Trnava, kde je nejen krásné
prostředí, ale i krásné ubytování
a skvělá strava. Přihlášky jsou
k dispozici v DDM Sluníčko Otrokovice na všech střediscích. Těšíme se na Vás, neváhejte, místa
se rychle plní. Příměstský tábor
v Tlumačově již plně obsazen.
Hanka a Lída DDM Sluníčko,
středisko Tlumačov

S D H Tl um ačov , KIS T lumačov

15

II. ročník Turnaje ve stolním tenise
V naší obci se v sobotu 4. ledna 2014
uskutečnil druhý ročník Turnaje ve stolním tenise.
První sobotu v tomto roce si v tělocvičně základní školy užilo 35 přihlášených hráčů a 3 hráčky tuto rychlou míčovou bezkontaktní hru. Po obědě v 13
hodin byl turnaj zahájen starostou obce
Ing. Antonínem Jonáškem a vedoucí
KIS Tlumačov Renátou Nelešovskou.
Pak už vypuklo hráčské nadšení naplno. KIS Tlumačov jako hlavní organizátor připravil 4 hráčské stoly, na kterých
se střídaly dvojice v mužské i ženské
kategorii. Soutěžící se příjemně bavili
nejen hrou, ale i fanděním svých favoritů. Do „pavouka“ postoupilo 34 hráčů,

Turnaj ve stolním tenise.
Foto KIS Tlumačov.

2 byli vyřazeni a 1 hráč se zranil už při
počátečním tréninku. Na závěr se utkali
o třetí místo Roman Žídek z Bystřice pod
Hostýnem a Václav Randůšek z Kvasic.
Tentokráte Vašek bronzovou medaili neobhájil a skončil čtvrtý. Boj o první místo
svedl Tomáš Krčma z Otrokovic (bratr
nám již dobře známého místního výborného hráče Jiřího Krčmy a syn neméně
známého otce pana Jiřího Krčmy st.)
s tlumačovským borcem Pavlem Kutrou.
Z boje vyšel úspěšně a první místo obsadil pan Pavel Kutra. Ženy, jelikož byly
jenom tři, postoupily všechny. Třetí místo obsadila Milena Baďurová, stříbrnou
medaili si odnesla Petra Šimoníková a na
stupni nejvyšším stanula Pavla Kutrová.
Takže první místa v obou kategoriích
obsadili manželé Pavla a Pavel Kutrovi
z Tlumačova. Ceny, medaile a poháry
předával starosta obce a vyjádřil přání,
aby se turnaj stal tradiční novoroční akcí
v obci. Hlavním sponzorem akce byla
Místní akční skupina (MAS) Jižní Haná.
Ta finančně zaštítila pro hráče svačinku v podobě výborných řízků, nealko
nápojů a upomínkových předmětů. KIS
Tlumačov děkuje všem hráčům za účast,
hlavnímu rozhodčímu Aleši Judasovi za
kvalitní vedení turnaje a všem za pomoc
při realizaci. Turnaj také navštívil posla-

Vítězní manželé Pavla a Pavel Kutrovi.
Foto KIS Tlumačov.

nec ČR pan Tomio Okamura. Pro třetí
ročník připravujeme několik změn:
hráči se budou přihlašovat s týdenním
předstihem, plánujeme i kategorii hráčů nad 60 let a kategorii smíšené, mužské a ženské čtyřhry. Vše záleží na počtu
hráčů. Turnaj se bude konat 10. ledna
2015. Tak si datum poznačte do kalendáře a trénujte.
Výsledky muži: 1. místo: Pavel Kutra;
2. místo: Tomáš Krčma; 3. místo: Roman
Žídek; 4. místo: Václav Randůšek.
Poznámka: O týden později v Kvasicích 11. ledna 2014 svedli boj o první
místo dva tlumačovští borci: Pavel Kutra
a Jiří Krčma ml. Vítězně z utkání vyšel
pan Pavel Kutra. Blahopřejeme.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Činnost SDH Tlumačov za rok 2013
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov patří neodmyslitelně ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci. Členové SDH se podíleli např. při organizaci Odpoledne pro
celou rodinu, při kulturních a sportovních akcích (plesy, taneční zábavy, soutěž v aerobiku, Slavnostní rozsvícení vánočního stromku) prováděli členové sboru požárněbezpečnostní dozor. V neposlední řadě zasahovali u mimořádných událostí v obci a okolí
a věnujeme se výchově mládeže v kroužku mladých hasičů.

Výbor SDH pracuje ve složení:
Jan Šnajdr – starosta
Václav Machovský – velitel
Josef Zlatuška – zástupce velitele
Jaroslav Němec - kronikář
Otto Šnajdr st. – pokladník
Milan Žák – vedoucí mládeže
Štefan Hrtús – zástupce vedoucího
mládeže

Vladimír Šnajdr – revizní a kontrolní
komise

Zuzana Vírová – jednatelka
členové výboru: Zdeněk Minařík st.,

Michal Malár, Miroslav Šedo st.,
Radek Šedo

Zásahová jednotka působila
v počtu 15 členů:
velitel jednotky – Otto Šnajdr st.,
zástupce velitele – Michal Šnajdr.
V minulém roce byla jednotka rozšířena
o 2 zdravotnice – Kláru Janskou
a Zuzanu Vírovou.

Stručný přehled činnosti
za uplynulý rok:

Leden
valná hromada SDH Tlumačov, valná
hromada SDH Ludslavice, valná
hromada okrsku
požár nákladního vozidla
požár skladu elektroniky ve Zlíně
Únor
požár kontejneru
požár sazí v komínovém tělese
požár předehřívacího stroje ve skladu
kaučuku Otrokovice
Březen
školení jednotky a členů sboru
Duben
požárněbezpečnostní dozor při soutěži
v aerobiku
příprava techniky na STK
požár výroby zahradního nábytku
Lechotice
Květen
okrsková soutěž v Tlumačově (1. místo)
dětská soutěž v požárním sportu
účast na oslavách 100 let založení SDH
Lhota s historickým vozidlem Praga RN

Červen
spolupráce při pořádání Odpoledne pro
celou rodinu v parku u Sokolovny
beseda v Základní škole na téma
protipožární bezpečnosti
odčerpání vody z asfaltové plochy po
přívalovém dešti
Čevenec
kropení výběhu v hřebčíně
účast na významných oslavách SDH
Ludslavice (100 let založení) a SDH
Mysločovice (120 let založení)
Srpen
odstranění spadlého stromu přes
komunikaci
uvolnění odtoku kanálu
Září
Den otevřených dveří na hasičské
zbrojnici
návštěva Mateřských škol (ukázka
techniky)
Říjen
sběr kovového odpadu
školení zdravotnic
Listopad
požární dozor u ohňostroje
požár odpadu
Prosinec
účast na valných hromadách SDH
Mokrá, SDH Záhlinice
požár při pálení kabelů
požár komunálního odpadu

Činnost sboru je časově velmi náročná a bohužel ze strany veřejnosti často nedoceňována, proto do další činnosti v následujícím roce
chci popřát všem členům hodně elánu a energie.
Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

www.tlumacov.cz
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Kalendář akcí

Kulturní a informační středisko
Tlumačov vyhlašuje

březen - červen 2014
Březen 2014

Do 27. 03.
29. 03. sobota
09:00

VÝSTAVA 150 LET OD VZNIKU PRVNÍHO ČESKÉHO
DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU SDRUŽENÍ
HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA - KIS Tlumačov.
Jarní a letní bazárek
- KIS Tlumačov.

Duben 2014
04. 04. pátek

Noc s Andersenem - Tradiční nocování s programem
v knihovně v Tlumačově.

05. 04. sobota

Soutěž aerobiku O pohár starosty obce Tlumačov
- pořádá DDM Sluníčko Tlumačov.
Místo konání: sportovní hala Otrokovice - Štěrkoviště.

14. 04. pondělí Velikonoční dílny
08:30
- DDM Sluníčko Tlumačov.
26. 04. sobota

Voltižní závody Tlumačov

30. 04. středa

Stavění májky - náměstí Komenského KIS Tlumačov.

Fotosoutěž na téma

Tlumačov ve
čtyřech ročních
obdobích
Od 24. března 2014 do 30. dubna
2014 můžete posílat fotografie
Tlumačova zachycené na jaře,
v létě, na podzim a v zimě. Tři
nejlepší autoři obdrží věcné ceny.
Své fotky můžete posílat na emailovou adresu: vedoucikis@tlumacov.cz
nebo Renata.Nelesovska@seznam.
cz. Do předmětu uveďte “Fotosoutěž
2014”, v emailu vyplňte také své celé
jméno, příjmení a kontakt.

Uzávěrka soutěže
je 30. dubna 2014.
Odborná porota (nejméně 2 profesionální fotografové) vyhodnotí
zaslané fotografie a rozhodne o vítězi. Zároveň budou všechny zaslané
fotografie vystaveny v Kulturním
a informačním středisku Tlumačov
a také na webu Tlumačova.
Více informací včetně pravidel fotosoutěže naleznete na www.tlumacov.cz.

Květen 2014

29. 05. čtvrtek Akademie ZŠ Tlumačov
30. 05. pátek
Kácení májky - náměstí Komenského KIS Tlumačov

07. 06 sobota
14:15

Červen 2014

Odpoledne pro celou rodinu - Tlumačov. Park na ulici
Sokolská. Společná akce KIS Tlumačov a DDM Sluníčko.

Hokejové derby o (řeku) Moravu

O první březnové sobotě hostil kroměřížský zimní stadion v pořadí již třetí a pro tuto sezónu poslední hokejový souboj Tlumačova
s Kvasicemi, od počátku nazývaný jako „Derby o (řeku) Moravu“.
Ptáte se jaké derby? Jedná se o mladý perspektivní projekt, za kterým stojí kooperace týmů obou zmíněných obcí, v rámci něhož
proti sobě opakovaně nastupují týmy HK Hornets Tlumačov a HK
Kvasice. Co do průběhu hry na ledě - ve všech třech vzájemných
střetnutích, jež se odehrála v období listopad 2013 až březen 2014,
si s notnými rozdíly, leč vždy lépe počínali borci Tlumačova, čímž
si pro tuto sezónu vysloužili pomyslný titul mistra Moravy. Doufejme, že i v následující sezóně v sobě obě mužstva naleznou dostatek
entuziasmu pro odehrání dalších utkání a diváci budou opět svědky pravé nefalšované vesnické rivality na ledové ploše, která leckdy
snese i nejpřísnější hokejová měřítka kladená na ligová utkání.

Josef Procházka

Vítězný tlumačovský hokejový tým.
Foto J. Procházka.
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