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Vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2015 schvá-
lili na únorovém zasedání zastupitelé Tlumačo-
va. Obecní rozpočet počítá s částkou přes 40 
milionů korun jak v příjmové, tak ve výdajové 
stránce. Hrazeny jsou z něj pravidelné výdaje, 
například vzdělávání, dopravní obslužnost, fi-
nance určené na sociální péči, ochranu život-
ního prostředí, podporu kultury, sportu či vý-
kon veřejné zprávy.

Pro investice na letošní rok je v rozpočtu vy-
členěno přes 12 milionů korun. Už v prosinci 
loňského roku byla podepsána smlouva o dílo 
se zhotovitelem akce „Úspora energie budovy 
OÚ Tlumačov“. Předmětem akce bude zateple-
ní fasády budovy obecního úřadu, výměna oken 
a vstupních dveří. Tento projekt se realizuje za 
finanční podpory Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci evropských fondů a Operač-
ního programu Životního prostředí.

Souběžně s touto investicí proběhnou na bu-
dově obecního úřadu rekonstrukční práce kotel-
ny a ústředního topení, jímací soustavy - hromo-
svodu, venkovního schodiště u hlavního vstu-
pu z ul. Nádražní a dále dojde k vybudování-
bezbariérového vstupu (nájezdové rampy) ve 
dvorním traktu budovy.

V lednu byla opětovně podána žádost o dota-
ci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR na 
rekonstrukci chodníků podél silnice I/55. V pří-
padě kladného vyřízení naší žádosti by s násled-
nou realizací tohoto projektu byla dokončena 
kompletní oprava chodníků podél hlavní cesty 
v ul. Masarykova a Dolní. V opačném případě 

Rozpočet a plánované investice v roce 2015
bychom měli zvážit myšlenku opravit část nej-
rizikovějších chodníků z rozpočtu obce. Dále 
byly po loňském neúspěchu opětovně podány 
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR a Ministerstvo obrany ČR na realizaci 
projektů „Dětské hřiště v ul. U Trojice, Tluma-
čov“ a „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. svě-
tové válce v Tlumačově“ v ul. Masarykova.

Z dalších plánovaných investic, které budou 
plně financovány z vlastních prostředků, bych 
uvedl vybudování vjezdu vč. pojezdové vstupní 
brány ze severní strany technického areálu obce 
od ul. Zábraní a rekonstrukci chodníků kolem 
budovy č. p. 90, tj. kolem restaurace „U Rudol-
fa Purkrabího z Donína“, na kterou se zpraco-
vává projektová dokumentace. 

V současné době je těsně před dokončením 
projekt na rozšíření prostor mateřské školy 
v rámci komplexu budovy Základní školy Tlu-
mačov. Projektová dokumentace byla projed-
nána se všemi dotčenými statutárními zástup-
ci organizací, kterých se vytvoření výukových 
ploch MŠ dotkne. Hledání prostoru nebylo jed-
noduché a všichni zúčastnění museli přistoupit 
na kompromisní řešení, které by zásadně neo-
mezilo jejich činnost. Schválení projektu rozší-
ření MŠ Tlumačov bude projednáváno na pro-
gramu nejbližších zasedání orgánů rady a za-
stupitelstva obce.

Obec Tlumačov se bude i nadále aktivně spo-
lupodílet na přípravě projektové dokumentace 
akce „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, je-
hož investorem je Povodí Moravy, s. p.. V říj-

nu loňského roku bylo zahájeno územní řízení 
této stavby s tím, že na začátku letošního roku 
bylo územní řízení přerušeno do konce úno-
ra. Důvodem bylo dořešení sjezdů z ochranné 
hráze u komunikace II/367 Tlumačov – Kvasi-
ce. V průběhu roku budou zpracovány podkla-
dy pro podání žádosti o dotaci z programu Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
na akci „Víceúčelový sportovní areál ul. Spor-
tovní, Tlumačov“. Mezi další prioritu obce pa-
tří realizace společenského a kulturního cent-
ra, který v obci již několik let chybí a jeho po-
třeba je stále větší. 

Toto je přehled investičních akcí, kterými se 
budeme zabývat v blízké budoucnosti, a jejichž 
snahou bude zvýšení kvality života občanů naší 
obce v dalších letech.

Petr Horka, starosta obce

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

Vás srdečně zvou

v sobotu 13. června 2015 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 Petrem Horkou
 14:30 - 15:30 hod. Zábavná show pro děti - klaunské vystoupení
 15:30 - 16:30 hod. Program v rámci Dne dětí
 15:30 - 17:30 hod. Soutěže a atrakce pro děti v parku
 17:00 - 18:30 hod. Vystoupení dechové hudby BORŠIČANKA Antonína Koníčka
 20:00 - 01:00 hod. Večerní diskotéka Vaška Vymětalíka

Bohaté občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
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Podzimními volbami do zastupitelstva obce 
skončilo další volební období. V uplynulém vo-
lebním období byl starostou obce pan Ing. An-
tonín Jonášek, který již do dalšího volebního 
období nebyl zvolen starostou obce a za odve-
denou práci mu patří poděkování. 

V již zmíněných podzimních komunálních 
volbách byl do čela obce jako starosta zvolen 
pan Petr Horka. 

Rada obce pracuje ve složení: starosta Petr 
Horka, místostarosta Mgr. Rajmund Huráň, 
členové rady – Mgr. František Kel, Blanka Ko-
nečná, RNDr. Ing. Vojtěch Drbal. 

Obecní úřad pracuje ve složení - starosta, mís-
tostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařaze-
ní do obecního úřadu. V tomto roce došlo k ně-
kolika personálním změnám v oddělení životní-
ho prostředí údržby a služeb. Součástí organi-
zační struktury jsou organizační složky – Kul-
turní a informační středisko a Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů, příspěvkové organiza-
ce – základní škola a mateřská škola. 

Oddělení sociálně - právní
K datu 31. 12. 2014 bylo v naší obci přihlá-

šeno k trvalému pobytu 2.503 občanů. Z toho 
bylo 22 spoluobčanů cizí národnosti. Na úse-
ku evidence obyvatel bylo v roce 2014 řešeno 
13 návrhů na zrušení údaje o trvalém pobytu 
s následným přidělením úřední adresy na ohla-
šovně. V současné době je na úřední adrese při-
hlášeno 119 občanů. 

Sbor pro občanské zákležitosti ve spolupráci 
s úsekem obřadnictví obecního úřadu zajišťoval 
konání 5 obřadů vítání dětí do života, při nichž 
byla přivítáno 14 nových spoluobčánků, 1x při-
jetí nejlepších žáků ZŠ, 1x slavnostní vyřazení 

žáků 9. třídy ZŠ, 4 svatební obřady. 
V uplynulém roce oslavily zlatou svatbu 3 

manželské páry a diamantovou svatbu 2 man-
želské páry. 

U příležitosti dovršní významného životní-

ho jubilea byla provedena u 57 občanů osobní 
návštěva prostřenictvím jednotlivých jmeno-
vaných členů zastupitelstva, členů SOZ a ma-
trikářky. Dalším 253 spoluobčanům bylo za-
sláno písemné blahopřání k životnímu výročí. 

Oddělení výstavby a majetku
Úsek stavební 

Investiční akce obce v roce 2014 představova-
ly finanční objem ve výši 18.516.000 Kč, z toho 
dotace z veřejných rozpočtů (SFŽP, ROP, Zlín-
ský kraj) představovaly částku 10.599.000 Kč. 
Byly realizovány tyto akce - Oprava střechy na 
ZŠ Tlumačov, zatelení budovy zdravotního stře-
diska, rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov, 
výsadba regionálního biokoridiru 1581 v Tluma-
čově, zpevněná plocha – chodník před domy č. 
P. 850, 851, 122, 123 v lokalitě Metlov, poříze-
ní nového zásahového vozidla Ford pro JSDH 
Tlumačov, nové užitkové vozidlo VW Caddy 
pro oddělení údržby obce.

V uplynulém roce byly přiděleny 2 čísla po-
pisné novým stavebním objektům. 

Úsek majetku
Majetek obce Tlumačov měl v na konci roku 

2014 hodnotu 245. 688.458 Kč.
Úsek majetku má ve své správě i ucelenou 

agendu výběru místních poplatků vyplývají-
cí s obecně závazných vyhlášek obce. Jedná se 
o výběr a evidenci poplatků za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstra-
ňování komunálního odpadu. (tabulka č. 1, 2) 

Odpadové hospodářství rok 2014
Příjmy:
poplatek za likvidaci KO  1.328.870 Kč
sběr a svoz ostatních odpadů  
kovový odpad – Metalšrot a.s.  50.232 Kč 
sběrový papír 12.681 Kč
uložení suti 1.269 Kč
EKO - KOM, a.s. 186.942,23 Kč
Příjmy celkem 1.579.994,23 Kč

Výdaje:
vývoz kontejnerů 628.140 Kč
vývoz popelnic 732.087 Kč
pronájem kontejnerů 27.946 Kč
mzda pracovníků sběrného dvoru 48.292 Kč
Výdaje celkem 1.436.465 Kč

Náklady na mzdy VPP celkem : 619.865 Kč 

příspěvek ÚP 558.968 Kč

mzdové náklady obce   60.897 Kč 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Počet 
plátců Kč Počet 

plátců Kč Počet 
plátců Kč

Počet obyvatel k 31. 12. 2.531 2.542 2.503

Trvale hlášených osob 
k poplatku 2.348 1.052.600 2.351 1.281.978 2.342 1.274.643

Cizinci 19 8.550 19 10.450 18 9.900

Rekreace 26 11.700 77  41.891 70 38.225

Zaplacený platební výměr 800    2.650 9.400

Vrácení poplatku 2.774    2.334 3.298

Osvobození od poplatku KO 94 136 141

CELKEM VYBRÁNO KO 1.071.776 1.334.635 1.328.870

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Příjmy za komunální odpad 1.286.850 Kč 1.334.635 Kč 1.328.870 Kč

Výdaje za komunální odpad 1.341.780 Kč 1.345.494 Kč 1.360.227 Kč

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Počet  
psů 

Částka 
Kč

Počet 
psů

Částka 
Kč

Počet 
psů

Částka 
Kč 

Sazba 200,-Kč + 100,- Kč 471 75.063 464 91.072 446 88.254

Známky  na psy 59 1.180 52 1.040 41 820

CELKEM 76.243 92.112 89.074

Radnice v roce 2014
Finanční objem dotace účel

49.200 Kč Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR

46.000 Kč Volby do Evropského parlamentu

48.000 Kč Volby do zastupitelstev obcí

691.000 Kč Dotace na výkon státní správy

558.968 Kč Dotace na VPP

3.072.258,43 Kč Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov

4.000 Kč Výdaje spojené s činností JSDH

400.000 Kč Zásahový automobil pro JSDH

41.311,06 Kč Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci

156.800,70 Kč Úspora energie budovy DPS

839.423,45 Kč Úspora energie budovy ZS

6.380.653,50 Kč Rozšíření sběrného dvoru obce Tlumačov

Objem fakturace v roce 2014: Počet faktur Finanční objem

Přijaté faktury 755 24.070.222,59 Kč

Vystavené faktury 110     765.676,66 Kč

Poplatek za psa - tabulka č. 3 

V roce 2014 evidoval úsek majektu 27 nájem-
ních smluv na pozemky k zahrádkářskému vvu-
žití s celkovým příjmem za nájemné 2.957 Kč. 

Oddělení ekonomické
V roce 2014 bylo zpracováno a schváleno 5 roz-

ptočtových změn v průběhu roku. Obec hospoda-
řila s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2013 byly 
přijato celkem 10 dotací ze státního rozpočtu. 

Přijaté dotace v roce 2014 - tabulka č. 4, 5

Úsek práce a mezd 
Počet zaměstnaců v trvalém pracovním po-

měru činil 18 + 1 uvolněný funkcionář – sta-
rosta obce. 

V rámci projektu aktivní politiky zaměstna-
nosti ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vytvo-
řila obec 9 pracovních míst pro veřejně pro-
spěšné práce s využitím dotace na tyto místa.

(tabulka č. 6) 
 

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb
Toto oddělení zajišťuje bežnou údržbu obce 

tj. sečení a údržbu zeleně, kácení stromů, ořezy, 
výsadby a následná péče o provedené výsadby, 
údržba cest a chodníků, údržba nemovitého ma-
jetku, strojního vybavení, vozového parku, pro-
voz sběrného dvora včetně organizace zpětné-
ho odběru vytříděného odpadu. Dále poskytu-
je na základě živnostenského oprávnění různé 
služby především sečení pozemků v jiném než 
obecním majetku, záměčnické práce, doprava 
a převoz materiálu atd. V rámci údržby zeleně 
má oddělení ve správě cca 32 hektarů travna-
tých ploch, které udržuje v různé třídě intenzi-
ty v závislosti na lokalizaci pozemku. 

Sekretariát starosty 
Hřbitovní agenda k 31. 12. 2014. Na míst-

ním hřbitově bylo evidováno 496 hrobů, což 
představuje 737 hrobových míst. Z uvedeného 
počtu je 23 hrobů, tj. 34 hrobových míst vol-
ných – nepronajatých. Nájemné se historicky 
uzavírá na dobu 10 let. Tlecí doba je rozhod-
nutím krajského hygienika stanovena na 13 let. 

CzechPOINT 
Počet vydaných ověřených výstupů
Katastr nemovitost  61 
Rejstřík trestů  59
Registr řidičů  5
Obchodní rejstřík  13
Modul autovraků ISOH  0
Živnostenský rejstřík  2
Seznam kvalifikovaných dodavatelů  0
Insolvenční rejstřík  0

Kulturní a informační středisko 
Je organizační složkou zřízenou obcí Tluma-

čov, která zajišťuje kulturní a vzdělávací aktivi-
ty v obci. Informační středisko nabízí širokou 
škálu služeb pro občany Tlumačova – veřejný 
internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou vaz-
bu, prodej propagačních materialů, laminová-
ní dokumentů, pronájmy. Organizačně zajišťu-
je pronájem sálu a drobného hmotného majet-
ku. Dále organizuje a materiálně zajišťuje řadu 
vzdělávacích akcí konaných v rámci knihovny. 
V roce 2014 proběhly pod organizačním zajiš-
těním střediska všechny již tradiční akce jako 
je např. Tlumačovský košt pálenek, Martinské 
hody, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, 
stavění a následně i kácení máje a řada dalších 
společenských aktivit. V prostorách střediska 
také pokračuje ZUŠ Otrokovice s výukou hry 
na hudební nástroje a zpěv. 

Kulturní a informační středisko je take ga-
rantem obsahové a grafické kvality Tlumačov-
ských novinek, které v uplynulém roce vyšly 4 x 
v jednotlivém nákladu 550 ks. 

Ke zpracování článku byly použity údaje 
z Výroční zprávy obce Tlumačov za rok 2014. 
Plné znění tohoto dokumentu je umístněno na 
webových stránkách obce.  Ing. Jaromír Janský, 

tajemník Obce Tlumačov

Budova obecního úřadu.                                                                               Foto: OÚ Tlumačov. 

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Tabulka č. 3

Tabulka č. 4

Tabulka č. 5

Tabulka č. 6
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 11. 2. 2015 
projednalo:

Rada obce Tlumačov - hlasová-
ní PER ROLLAM dne 5. 2. 2015:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 21. 1. 2015 přijala 
tato usnesení:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 10. 12. 
2014 projednalo:

 odložilo projednání Jednacího řádu Zastupi-
telstva obce Tlumačov na příští zasedání  

 schválilo doplnění členů finanční výboru: 
Ing. Roman Huráň, MUDr. František Kel, Ing. 
Jan Rýdel, Ing. Pavla Hlaváčová

 schválilo doplnění členů kontrolního výbo-
ru: Václav Vymětalík, Ing. Štefan Hrtús, Klára 
Janská, Pavel Popovský

 schválilo předloženou Smlouvu o poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
obce Tlumačov p. o. Základní škole Tlumačov 
a pověřilo starostu k podpisu uvedené smlouvy

 schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2014 roz-
počtu obce pro rok 2014 v předloženém rozsa-
hu, tj. zvýšení příjmů o 6.557.000,- Kč a zvýše-
ní výdajů o 6.557.000,- Kč s tím, že celkové pří-
jmy obce pro rok 2014 po změně č. 5/2014 činí 
46.688.000,- Kč a výdaje po změně č. 5/2014 
činí 46.688.000,- Kč

 schválilo Pravidla rozpočtového provizo-
ria pro rok 2015 pro Obec Tlumačov, a tím po-
stup a použití finančních prostředků v I. čtvrt-
letí roku 2015

 schválilo rozpočtové provizorium pro Obec 
Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2015

 schválilo nabídku Komerční banky, a. s., 
pobočky Zlín ze dne 21. 11. 2014 na Krátkodo-
bý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč a pově-
řilo starostu obce uzavřít smlouvu s Komerč-
ní bankou, a. s.

 schválilo na místo funkce obřadníka, člen-
ku ZO Mgr. Lenku Odložilíkovou

 schválilo Dohodu o ukončení Rámcové 
smlouvy o podmínkách poskytování příspěv-
ku na pobytové sociální služby občanům obce 
v zařízení SENIOR Otrokovice, příspěvková or-
ganizace, dnem 31. 12. 2014 a pověřilo starostu 
obce podpisem této dohody

 schválilo smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne na zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy stavby „Tlumačov, Prages, kabel NN“ 
se společností E. ON Distribuce, a. s., se síd-
lem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Bu-
dějovice a pověřilo starostu k podpisu smlouvy 

 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-
mene na zřízení a provozování zařízení distri-
buční soustavy stavby „Tlumačov, Šarman, ka-
bel NN“ – se společností E. ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice pověřilo starostu k pod-
pisu smlouvy 

 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-
mene na zřízení a provozování plynárenského 
zařízení stavby „Trojdomek, p. č. 1436/6, ul. 
Metlov, Tlumačov objekt SO 05 - Prodloužení 
STL plynovodu, k. ú. Tlumačov na Moravě“ – 
se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a pověřilo 
starostu obce k podpisu smlouvy

 schválilo smlouvu o zřízení věcného 
břemene na zřízení a provozování přípojky 

na veřejný rozvod elektrické energie stavby 
„62952_Olomouc Zlin_Tlumacov“ se společ-
ností T - Mobile Czech Republic a. s., se síd-
lem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 a pově-
řilo starostu obce k podpisu smlouvy

 nesouhlasilo s odkoupením nemovitostí po-
zemku parcela č. st. 1311/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. 
e. – jiná stavba, pozemku parcela č. 1398/11 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, tak, jak je 
zapsáno na listu vlastnictví č. 1785 pro k. ú. Tlu-
mačov na Moravě, obci Tlumačov, okres Zlín, 
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katas-
trální pracoviště Zlín

 pověřilo starostu obce (místostarostu obce) 
jednáním se společností Lesnictví Kohoutek s. 
r. o. – v likvidaci a společností DANAD s. r. o. 
o podmínkách odprodeje části pozemku p. č. 
1398/11 a části pozemku p. č. 2458 vše v k. ú. 
Tlumačov na Moravě a o smluvních podmín-
kách smlouvy o vzdání se věcného předkup-
ního práva

 neschválilo záměr prodeje objektu Domu 
služeb Tlumačov číslo popisné 799, včetně po-
zemku parcelní číslo st. 1061 v katastrálním 
území Tlumačov na Moravě

 schválilo Jednací řád ZO a výborů ZO
 schválilo rozpočet obce pro rok 2015 s cel-

kovými příjmy a výdaji ve výši 40.161.700,- Kč 
a pověřilo starostu obce a obecní úřad svou 
činností naplňovat jednotlivé paragrafy a usi-
lovat vždy o vyrovnanou příjmovou a výdajo-
vou stránku

 schválilo rozpočtový výhled na období 
2016 - 2017

 schválilo s platností od 1. 3. 2015 OZV 
1/2015 „O zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na některých veřejných prostranstvích“

 schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene stavby „Tlu-
mačov VN12o.Cementárna“ spočívající v umís-
tění kabelového vedení VN spol. E.ON Distribu-
ce a pověřilo starostu podpisem smlouvy 

 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-
mene stavby „Tlumačov - Chujacová“ se spol. 
E.ON a pověřilo starostu podpisem smlouvy

 vzalo na vědomí hydrogeologický posu-
dek „Tlumačov - Kvasice, revize a návrh změn 
ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje“ 
vypracovaný Mgr. I. Žákovskou

 schválilo záměr odprodeje částí pozem-
ku p. č. 2667 - ostatní plocha o výměře 67 m2 
a cca 48m2 za podmínek - minimální kupní 
cena 70,- Kč za m2 a náklady spojené s prode-
jem hradí kupující 

 schválilo smlouvu o zřízení služebností in-
ženýrských sítí na zřízení a provozování přípo-
jek pro stavbu „Rekonstrukce a přístavba výrob-
ního areálu Tlumačov - výrobní hala betonář-
ské oceli“ se spol. Navláčil stavební firma s.r.o. 
a pověřilo starostu podpisem smlouvy

 schválilo budoucí převod pozemků pod 
objekty, které byly realizovány v rámci stavby 
rychlostní komunikace „R55,stavba 5503 Ska-
la – Hulín“ od ŘSD ČR 

 vzala na vědomí žádost vlastníka nemovi-
tosti č. p. 90, společnosti ZEMET s.r.o. o re-
konstrukci chodníku od požární zbrojnice, ko-
lem č. p. 90 až po nové zdivo oplocení „náměs-
tíčka“ a doporučila ZO schválit částku cca 800 
tis. Kč na tuto rekonstrukci

 schválila uzavření Pachtovní smlouvy č. 
2054/2014 na pacht zemědělských pozemků 
ve vlastnictví obce a pověřila starostu podpi-
sem Pachtovní smlouvy

 schválila uzavření Smlouvy o dílo na za-
jištění žádosti o dotaci z programu „Podpora 
obnovy rozvoje venkova, titul č. 2, Podpora za-
pojení dětí a mládeže do komunitního života 
v obci„ se společností Timoris a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy

 schválila na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 
31. 12. 2015 pronájem buňky č. 8 a 9 v Domě 
služeb slečně T. Šivelové pro provozování ka-
deřnických služeb

 schválila uzavření smlouvy na zajištění ser-
visní činnosti a údržby automatických vstup-
ních dveří na Zdravotním středisku se společ-
ností ASSA ABLOY Entrance Systems, s.r.o. 
a pověřila starostu podpisem smlouvy

 vzala na vědomí žádost vlastníka nemovitos-
ti – bytového domu č. p. 576 Skály pana F. Po-
kladníka o posouzení veřejnosti či neveřejnos-
ti zpevněných ploch před domem a doporučila 
starostovi, aby v této věci vydal stanovisko, že 
předmětná komunikace před bytovým domem 
č. p. 576 Tlumačov – Skály (p. č. st. 745) je ne-
veřejná a slouží pouze k dopravní obsluze vlast-
níka nemovitosti a nájemníků domu č. p. 576

 schválila vyplacení peněžního daru jed-
notlivým členům zásahové jednotky SDH obce 
Tlumačov

 schválila směrnici „Pravidla pro nakládání 
s nálezy“ s účinností od 1. 2. 2015

 zřídila jako svůj poradní orgán pro voleb-
ní období 2014 - 2018 odborné komise a schvá-
lila jejich předsedy (viz článek „nové komise“)

 vzala na vědomí výzvu MŠMT ČR „Státní 
podpora sportu na rok 2015 - program 133510 
a schválila zajištění všech náležitostí k podání 
žádosti o dotaci na akci „Víceúčelového spor-
tovního areálu „na ul. Sportovní, včetně aloka-
ce příslušné částky do rozpočtu obce Tluma-
čov na rok 2016

 schválila pronájem Klubu na Zábraní za 
snížené nájemné na 6. 3. 2015 pro ZO ČZS

 projednala návrh rozpočtu obce na rok 
2015 a uložila tajemníkovi zveřejnění návrhu 
rozpočtu před projednáním v ZO způsobem 
v místě obvyklým

 schválila Smlouvu o pronájmu prostor 
s Otrokovickou besedou na akci Ples obce dne 
7. 2. 2015 a pověřila starostu podpisem smlouvy

 vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky uchazečů na akci malého rozsahu „Úprava 
zdroje tepla a ÚT v objektu OÚ Tlumačov“, 
schválila pořadí cenových nabídek a schválila 
vybraného zhotovitele stavebních prací – spo-
lečnost Svatopluk Macháček - TOVOPLAST 
z důvodu splnění podmínek zadávacího říze-
ní a podání nejvýhodnější nabídky v celkové 
ceně 665.673,- Kč včetně DPH a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2015
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 11.2.2015

Třída 1 daňové příjmy 27 997 000,00 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

Třída 2 nedaňové příjmy 3 748 000,00 Kč             
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky,…

Třída 3 kapitálové příjmy -  Kč                            
Třída 4 přijaté transfery 3 524 700,00 Kč             

dotace na výkon státní správy
regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov
úspora energie budovy OÚ Tlumačov

Příjmy celkem 35 269 700,00 Kč    

Třída 5 běžné výdaje 35 971 700,00 Kč           
vybrané položky: dopravní obslužnost 255 000,00 Kč       

neinvestiční příspěvky MŠ 437 000,00 Kč       
neinvestiční příspěvky ZŠ 3 017 000,00 Kč    
dotace neziskovým organizacím (mládež) 200 000,00 Kč       
dotace spolkům a nezisk. organizacím 100 000,00 Kč       
dotace na sociální služby 350 000,00 Kč       
dům s pečovatelskou službou 571 000,00 Kč       
bytové hospodářství 478 000,00 Kč       
KIS 1 479 000,00 Kč    
vývoz kontejnerů a popelnic 1 450 000,00 Kč    
veřejná zeleň 725 000,00 Kč       
regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov 736 000,00 Kč       
úprava zdroje tepla a ÚT OÚ 1 000 000,00 Kč    

Třída 6 kapitálové výdaje 4 190 000,00 Kč             
vybrané položky: příspěvek Povodí Moravy 470 000,00 Kč       

sekačka 300 000,00 Kč       
úspora energie budovy OÚ 2 400 000,00 Kč    
příspěvek na umělé zavlažování na hřišti 300 000,00 Kč       
příspěvek na topení v kostele 50 000,00 Kč         

Výdaje celkem 40 161 700,00 Kč    

Třída 8 financování 4 892 000,00 Kč             
stav na účtu k 31.12. 2014 6 300 000,00 Kč                     
splátky úvěrů 1 408 000,00 Kč-                     

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

Rada obce na svém řádném zasedání 21. ledna 
2015 rozhodla o zřízení čtyř nových odborných ko-
misí a jmenovala jejich předsedy. Na svém dalším 
řádném zasedání 25. února 2015 na návrh předse-
dů byli RO schváleni i členové jednotlivých komi-
sí a jednací řád,který je základním organizačním 
dokumentem jejich činnosti. Rada obce zřídila 
tyto komise jako svůj poradní a iniciativní orgán.

Od března 2015 zahájí svou činnost tyto nově 
schválené odborné komise: 

Komise zemědělská a životního prostředí – 
předsedou komise je Ing. R. Talaš

Členové komise: Mgr. J. Vrtalová, M. Sko-
pal-Procházka, J. Talaš a M. Doležel

Rada obce Tlumačov
zřídila nové odborné komise

Komise stavební, dopravní a rozvoje obce – 
předsedkyní je paní L. Řeháková

Členové komise: Ing. J. Šico, P. Brázdil, Ing. 
M. Marčík a Vl. Skopalík

Komise sociální a bytová – předsedkyní je 
Mgr. E. Janálová

Členové komise: A. Hozová, MUDr. P.Gelna-
rová, M. Němcová a Mgr. P. Frdlíková

Komise školská, mládeže a sportu – předse-
dou je Mgr. A. Kouřil

Členové komise: MgA. H. Šlapanská, R. Vi-
tásková, J. Štěpán a S. Jeřábek

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

 schválila předložený Jednací řád komise 
Rady obce Tlumačov 

 schválila Dohody o příspěvku na provola-
né minuty z vlastního mobilního účastnického 
čísla při zajišťování úkolů vyplývajících nebo 
souvisejících s pracovním zařazením v rámci 
Obce Tlumačov s místostarostou Mgr. Rajmun-
dem Huráněm a zaměstnancem údržby panem 
Janem Holubem a pověřila starostu k podpisu 
Dohod o příspěvku

 schválila aktualizaci povodňové komise 
obce Tlumačov v předloženém složení

 schválila záměr propachtovat pozemky p. 
č. 778/2 o výměře 2461 m2, p. č. 2764 o výmě-
ře 1498 m2 a p. č. 2763 o výměře 9706 m2, za 
účelem údržby trvalého travního drnu za cenu 
pachtovného 500,- Kč/ha/rok na dobu určitou 
v trvání jednoho roku

 schválila smlouvu o výpůjčce na zásah za-
teplovacího systému navrženého v rámci stav-
by „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ do 
části pozemku p. č. st. 555 v k. ú. Tlumačov na 
Moravě s panem Mgr. Přemyslem Strážnickým 
a paní Mgr. Marií Strážnickou, oba bytem Ná-
dražní 382, 763 62 Tlumačov a pověřila staros-
tu k podpisu smlouvy

 schválila předložený návrh Rámcové kup-
ní smlouvy číslo V 1006515 na dodávky kovo-
vého a nerezového šrotu roce 2015 mezi Obcí 
Tlumačov a společností Metalšrot Tlumačov 
a.s. a pověřila starostu podpisem této smlouvy

 schválila v rámci aktivní politiky zaměst-
nanosti pro rok 2015 vytvoření maximálně 12 
pracovních míst pro veřejně prospěšné práce

 schválila přidělení finančního příspěvku ve 
výši 2.000,00 Kč pro společnost „Centrum pro 
zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.“ na 
sociální a humanitární činnost v roce 2015 a po-
věřila starostu obce podpisem darovací smlouvy

 schválila příspěvkové organizaci ZŠ Tlu-
mačov přijetí účelově určeného daru ve výši 
100.000,-- Kč na částečnou obměnu stávají-
cích pracovních stanic učebny VT (6 – 7 PC 
včetně monitorů) od SRPDŠ při ZŠ Tlumačov

 schválila Dodatek číslo 2 k nájemní smlou-
vě ze dne 4. 5. 2009 na pronájem pozemku 
vhodného pro zemědělskou činnost s panem 
Miroslavem Skopal-Procházkou, bytem Dol-

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 25. 2. 2015 přijala 
tato usnesení:

ní 248, 763 62 Tlumačov s účinností od 1. 3. 
2015 a pověřila starostu obce podpisem toho-
to dodatku

 souhlasila s využitím pozemků p. č. 3241, 
3263, 3295, 2543, 1182/2, 1182/4 a 1182/3 pro 
uspořádání jednodenního závodu mopedů, kte-
rý pořádá spolek Moped Team Tlumačov z.s.

 souhlasila s podáním žádosti ZŠ Tluma-
čov o poskytnutí podpory v rámci podprogra-
mu „Podpora ekologických aktivit v kraji v roce 
2015“ vyhlášeného Zlínským krajem s projek-

tem „Zahrada bez kamenů“ za stanovených 
podmínek dotace

 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na zajištění administrace žádosti o dotaci z pro-
gramu „Podpora obnovy rozvoje venkova, do-
tační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mláde-
že do komunitního života v obci“ vyhlášeného 
MMR ČR se společností Timoris Projekt a. s., 
Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc a pověřila 
starostu obce k podpisu

Pozn.: usnesení jsou redakčně krácena
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V únoru letošního roku provedla Mateřská 
škola Tlumačov p.o., v návaznosti na projekč-
ně připravované rozšíření mateřské školy, nefor-
mální zápis do školního roku 2015 - 2016. Toto 

Rozšíření mateřské školy
šetření bylo provedeno také proto, aby se potvr-
dila nutnost a potřebnost rozšíření prostor MŠ. 
Výsledky jsou detailně popsány ve shrnutí, kte-
ré zpracovala paní ředitelka školky.

V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlu-
mačov pro rok 2015 a vydané rozhodnutí o po-
skytnutí dotace z Operačního programu Život-
ní prostředí a Státního fondu životního prostře-
dí ČR proběhne v termínu od 16. 3. 2015 do 
29. 5. 2015 realizace stavby „Úspora energie 
budovy OÚ Tlumačov“ spočívající ve výměně 
oken, dveří a zateplení budovy obecního úřadu.

Hlavním dodavatelem stavby bude společ-
nost ENVIA systém, s.r.o. Kroměříž. 

V návaznosti na tuto skutečnost chceme upo-
zornit všechny občany, že úřední hodiny jed-
notlivých oddělení budou zachovány ve stáva-
jícím režimu. Případné změny úředních hodin 
vynucené průběhem stavebních prací, budou 
v předstihu oznámeny prostřednictvím hláše-
ní místního rozhlasu, webových stránek obce 
a zveřejněním na úřední desce. 

Dále chceme upozornit zejména ty občany, 
kteří v době provádění stavebních prací budou 
nuceni navštívit obecní úřad, aby dbali pokynů 
stavby vzhledem ke své bezpečnosti a respekto-
vali průběh stavebních prací.   Michal Veselský, 

ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Úspora energie 
OÚ Tlumačov

V minulém roce 2014 občané Tlumačova vy-
produkovali celkem 1 424,19 tun odpadu

• Plastové obaly PET – LAHVE 10,834 t
• Sklo barevné 15,450 t
• Sklo bílé 9,88 t
• Beton 71,046 t
• Cihly 46,138 t
• N – odpad 11,5 t
• Papír a lepenka 64,677 t
• Biologicky rozložitelný odpad 411 t
• Směsný KO (svoz) 393,117 t
• Objemný KO (dvůr) 239,332 t
• Kovy 143,429 t
• Nápojový karton 0,558 t

ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící za-
řízení) 2,308 t, velké spotřebiče (sporáky, prač-
ky, myčky) 3,142 t, malé spotřebiče (vysavače, 
žehličky, brusky atd.) 1,061 t

ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počí-
tačových monitorů 184 ks, malé elektrospotře-
biče (radia, videa, PC atd.) 0,718 t 

EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a vý-
bojky) 110 ks

EKOBAT – zpětný odběr malých baterií 
68 ks

Zpětný odběr pneu – likvidace 810 ks
Milan Žák

vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb

Odpadové
hospodářství 
OÚ Tlumačov

Obec Tlumačov patří do teritoria Obvodní-
ho oddělení Policie České republiky v Otroko-
vicích. 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 2014 činil 
početní stav Obvodního oddělení 27 policis-
tů a policistek.

Jako předešlé roky, tak i v roce 2014 policis-
té Obvodního oddělení Otrokovice v Tluma-
čově v rámci běžného výkonu služby působi-
li preventivně v rámci jedné z priorit Krajské-
ho ředitelství policie Zlínského kraje „Bezpeč-
ně do školy i ze školy“. S touto prioritou se po-
čítá i v tomto kalendářním roce. V rámci per-
sonálního stavu policistů Obvodního odděle-
ní Otrokovice spočívá v zajištění přechodů na 
ulici Dolní a Masarykova, kde hrozí největší 
riziko dopravních nehod mezi chodci a projíž-
dějícími vozidly. Nicméně bylo nově zareago-
váno i na požadavek starosty obce Mysločovi-
ce o vysílání hlídek před tamější základní ško-
lu v době příchodu žáků do vyučování a poli-
cie tak průběžně provádí monitoring školáků 
celkem ve již třech obcích a to Tlumačov, Sa-
zovice a Mysločovice a proto se můžou obča-
né Tlumačova setkat i s nepřítomností hlídky 
před a po vyučování.

ZPRÁVA POLICIE ČR ZA ROK 2014 
V KATASTRU OBCE TLUMAČOV

Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2014            
v porovnání s rokem 2013

Následně je v tabulce uveden přehled přestupků (porovnání roku 2013/2014), které zpracovávalo 
Obvodní oddělení Otrokovice.

Poznámka k položce ostatní: Jedná se 
o drobné internetové podvody, porušení obecně 
závazných vyhlášek, přechovávání drog v ma-
lém množství, porušení zákona č. 379/2005 
Sb., ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvé-
mu, apod.

Mimo OOP Otrokovice působil v průběhu 
kalendářního roku v katastru Obce Tlumačova 
i Odbor služby dopravní policie a Dopravní in-
spektorát Zlín. Tyto složky v rámci zjištěných 
přestupků na úseku dopravy evidovaly celkem 
169 protiprávního jednání.

Za rok 2014 eviduje OOP ČR Otrokovice 35 
čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze 
představit prověrky oznámení od občanů, pří-
tomnost u požárů, asistence RZS Zlínského 
kraje při převozu agresivního pacienta, či oso-
by trpící duševní nemocí, asistence u provádě-

Vzhledem k předpokladu konzumace alkoho-
lu mladistvými se na tomto úseku trvale snaží-
me o zvýšený dohled především v nočních ho-
dinách, kdy provádíme u těchto osob taktéž na-
mátkové kontroly se zaměřením na porušování 
zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrob-
ky, alkoholem a jinými návykovými látkami al-
koholu a drog. Průběžně reagujeme na přepo-
slaná oznámení o konaných kulturních ozná-
meních od pana starosty tím, že do Tlumačo-
va v inkriminovaný čas vysíláme hlídku policie 
zdejšího obvodního oddělení.

Pro občany stojí za zmínku informace, že 
během roku 2014 došlo ve vaší obci k několi-
ka vloupáním do rodinných domů, kdy pacha-
telé nejdříve překonali oplocení zahrad rodin-
ných domů (mnohdy museli překonat několik 
zahrad a oplocení za sebou) a následně násil-
ným způsobem vnikali skrze okna, či dveře do 
rodinných domů, aniž by byli kýmkoliv zazna-
menáni, vyrušeni. Proto tímto apelujeme na ob-
čany, aby se více zajímaly, co se děje v okolí je-
jich bydliště a případné podezřelé lidi a pohyb 
těchto lidí hlásili na tísňovou linku policie 158, 
nebo přímo na telefonní linku Obvodního od-
dělení Otrokovice 974 666 720.

ní mobiliární exekuce, doručenky od soudů, vy-
pracování zpráv pro soudy, apod. 

Vzhledem k naprosto minimálnímu zájmu ob-
čanů obce Tlumačov o dotazy, případné možnos-
ti řešení problémů, podání trestních oznámení, 
či předávání poznatků (informací), podnětů, po-
licistům Policie České republiky Obvodního od-
dělení Otrokovice, bylo upuštěno ze strany ve-
dení policie Obvodního oddělení Otrokovice od 
pravidelné fyzické přítomnosti příslušníků (kaž-
dé pondělí v době od 16:00 do 17:00 hod.), ve 
služební místnosti obecní budovy nacházející se 
na náměstí Komenského, naproti KIS Tlumačov, 
kdy takto uvolněné personální kapacity Policie 
České republiky jsou nyní směřovány do přímé-
ho výkonu služby.

npor. Mgr. Milan TRPÍK, v.r.
vedoucí oddělení

Oznámení o výsledcích neformálního zápisu 
do MŠ Tlumačov

V době od 2. – 16. 2. 2015 proběhl v MŠ Tlu-
mačov neformální zápis dětí do MŠ pro škol-
ní rok 2015/16.

Zjištěné výsledky:
21 dětí (se zúčastnilo neformálního zápi-

su a také dotazníkového šetření v roce 2014)
16 dětí (se zúčastnilo neformálního zápi-

su, ale do dotazníkového šetření v roce 2014 
se nezapojilo)

3 děti (nebyly u neformálního zápisu, ale 
zájem o MŠ projevily v dotazníkovém šetření 
v roce 2014)

Celkem 40 dětí by se mělo účastnit dubno-
vého zápisu do MŠ Tlumačov na školní rok 
2015/16.

Věkové složení dětí: 
Rok narození 2010: 5 dětí
Rok narození 2011: 6 dětí
Rok narození 2012: 21 dětí
Rok narození 2013: 8 dětí

Závěr: 
Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2015/16 

bude ve stávající MŠ Tlumačov k dispozici 14 
volných míst (v letošním školním roce je 16 
předškoláků – z MŠ navržen 1 odklad, na žá-
dost rodičů 1 odklad), počet nepřijatých dětí 
by byl 26 dětí. Z tohoto počtu bychom umís-
tili 18 dětí do nově zřízené třídy MŠ (kapaci-
ta určena v projektové dokumentaci) a 8 dětí 
nejmladších (rok narození 2013) by se do ma-
teřské školy nedostalo.

V současné době je ze strany obecního úřadu 
připravena projektová dokumentace na tuto in-
vestiční akci. Zpracovaná projektová dokumen-
tace je projednána se všemi dotčenými statutár-
ními zástupci organizací, kterých se rozšíření 
výukových ploch MŠ dotkne. Z podstaty připra-
vované investiční akce je jasné, že hledání pro-
storu pro rozšíření nebylo jednoduché a všich-
ni zúčastnění museli přistoupit na kompromis. 

Projednanou kompletní projektovou doku-
mentaci si můžete prohlédnout na www.tlu-
macov.cz                          Ing. Jaromír Janský, 

tajemník Obce Tlumačov

Ani déšť letos neodradil Tři krále, aby v so-
botu 10. ledna 2015, vyšli potěšit svým zpěvem 
občany a otevřít srdce lidem, kteří chtějí pomá-
hat potřebným.

Celková částka vybraná za Tlumačov činila 
45.459 Kč. Děkujeme všem dárcům. Malí ko-
ledníci dostali za své koledování zdarma poukaz 
na bruslení na zimní stadion ve Zlíně.

Za charitu sv. Anežky v Tlumačově 
děkuje paní Kopřivová Marie

Ohlédnutí 
za Tříkrálovou 
sbírkou

MŠ Tlumačov.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

Stavební úprava stávající školní družiny na třídu mateřské školy v budově  ZŠ Tlumačov.
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Z radnice Z radnice

Blanka Konečná
1) Musím se Vám přiznat, že žádný konkrét-

ní plán nemám. Podle mne je důležité vždy včas 
reagovat na daný problém, který se v naší obci 
vyskytne. Aktivně přistupovat k jeho řešení.

2) Občané naší obce projevili svůj zájem o ve-
řejné dění přece jasně například účastí v ko-
munálních volbách, která byla poměrně vyso-
ká. Nezůstali lhostejní při jednáních zastupi-
telstva, které opakovaně projednávalo rozšíření 
MŠ, a přišli osobně vyjádřit svůj názor. A rov-
něž řada z nich podepsala petici týkající se zmí-
něné problematiky. Z toho všeho tedy usuzuji, 
že není třeba hledat recept, není totiž co léčit.

RNDr. Ing. Vojtěch Drbal
1) Do tohoto volebního období, které je pro 

mě čtvrtým v pořadí, jdu stejně jako v předchá-
zejících obdobích se záměrem podporovat roz-
voj infrastruktury obce – opravu chodníků a ve-
řejných prostranství a zejména výstavbu proti-

Dvě otázky pro zastupitele
Vážení občané Tlumačova, na podzim mi-

nulého roku jste si zvolili nové Zastupitelstvo 
obce. V tomto a dalších 3 vydáních Tlumačov-
ských novinek postupně oslovíme všechny za-
stupitele a budeme jim klást stejné 2 otázky. Je-
jich odpovědi Vám jistě hodně napoví o jejich 
plánech a vizích na jejich čtyřleté funkční ob-
dobí. Redakční Rada.

Otázky:
1. S jakými plány - záměry, jak zlepšit ži-

vot v Tlumačově, jdete do současného voleb-
ního období?

2. Myslíte si, že se občané Tlumačova do-
statečně zajímají o veřejné dění v obci? Po-
kud ne, máte „recept“, jak u nich zvýšit zájem 
o věci veřejné?

povodňové hráze. Dále k mým prioritám bude 
patřit podpora kultury - obci citelně chybí dů-
stojný kulturní sál - a podpora sportu zejména 
na úrovni mládeže. To vše samozřejmě při udr-
žení vyrovnaného obecního rozpočtu bez zby-
tečného zadlužení obce.

2) Ze zkušenosti vím, že zájem o veřejné dění 
v naší obci je individuální záležitostí každého 
občana. Jsou občané, kteří aktivně projevují zá-
jem o život v obci a jsou ochotni a schopni pro 
ni něco udělat. Jsou občané, kteří mají zájem 
o dění v obci, ale spíše ho sledují z povzdálí bez 
aktivní účasti. A pak je skupina občanů proje-
ví se až v případě, že se jich nějaká věc dotkne 
nebo nějakým způsobem může ovlivnit jejich 
soukromí nebo vlastní zájmy. To je stav, který 
je ale charakteristický pro celou naši společnos-
ti. Všeobecně sleduji, že zájem o dění v obci 
v poslední době roste, což potvrdily i minulé 
komunální volby, ve kterých v naší obci kandi-
dovali občané ze sedmi sdružení a politických 
stran. Recept na to, jak zvýšit zájem o věci ve-
řejné vidím v otevřené komunikaci s občany 
a v oslovování a zapojování zejména mladých 
lidí do dění v obci.

Mgr. Lenka Odložilíková
1) Milí spoluobčané, předem bych chtěla 

poděkovat za důvěru, kterou jste mi prokáza-
li mým zvolením do obecního zastupitelstva. 
Když se člověk zamýšlí nad svými plány do bu-
doucna - ať v životě soukromém nebo pracov-
ním, měl by být především realista. Vycházet 
z možností a prostředků, které má či bude mít 
k dispozici. Vzhledem k mé profesi cítím své 
možnosti především v oblasti týkající se práce 
s dětmi a mládeží. Určitě každý z nás už nejed-
nou slyšel ve sdělovacích prostředcích, že obec 
bez dětí, mladých rodin, bez zabezpečení péče 
o děti malé i ty školou povinné (ve školských 

zařízeních i mimoškolních aktivitách) je obec 
spící a bez větší perspektivy rozvoje. Mou hlav-
ní prioritou bude nejen podpora adekvátního 
vzdělávání pro všechny tlumačovské děti všech 
věkových kategorií, ale i rozvoj možností volno-
časových a zájmových aktivit našich mladých 
spoluobčanů. Vklad, který do našich potomků 
nyní dáme, se nám vrátí v budoucnu, kdy se, 
doufejme, i oni budou snažit rozvíjet svou rod-
nou obec a nebudou mít potřebu z ní odcházet.

2) Myslím si, že zájem o veřejný život v obci 
naši spoluobčané mají. Jejich návštěvnost na 
akcích pořádaných různými spolky a organi-
zacemi, na zasedáních obecního zastupitel-
stva, ač nevelká, je toho důkazem. I zde však 
asi platí jednoduché pravidlo: „Zajímá mě to, 
co se mě bezprostředně týká.“ A je to docela 
logické. Člověk se nemůže angažovat úplně ve 
všem. Ale možná by stálo zato si jen trochu 
více všímat okolí, upozornit na problémy a po-
kud jsem schopen a ochoten, podílet se také 
na jejich řešení. 

Ing. Jan Rýdel
1) Za prioritní a důležité úkoly považuji:☺
a) Realizovat ještě v tomto roce rozšíření ma-

teřské školy o jednu třídu.
b) Uskutečnit vybudování dětského hřiště 

v ulici U Trojice.
c) Obnovu a údržbu chodníků v okrajových 

částech obce.
d) Podporovat práci s mládeží a rozvíjet vol-

nočasové aktivity dětí a mládeže.
e) Vybudování víceúčelového sportovního 

areálu na ulici Sportovní.
Další mojí prioritou v novém volebním ob-

dobí bude důsledně dodržovat vyrovnaný roz-
počet a respektovat oprávněné zájmy občanů.

2) Zájem mezi občany o veřejné dění v obci 
není příliš velký. Občané měli možnost se vy-
jádřit k veřejnému dění a dalším plánům roz-
voje v minulém roce formou ankety, které se 
zúčastnilo pouze 15% občanů. Doufám, že zá-
jmu o dění v obci pomůže zřízení odborných 
poradních komisí (Zemědělská a životního pro-
středí; Stavební, dopravní a rozvoje obce; Soci-
ální a bytová; Školská, mládeže a sportu), kde 
mohou občané podávat podněty za účelem ře-
šení konkrétních problémů. Dále doporučuji 
obnovit tradiční akce pořádané v obci (např: 
masopust).

Občanům Tlumačova chci poděkovat za dů-
věru a podporu ve volbách do obecního za-
stupitelstva.

V roce 2014 je stav knihovního fondu          
k 31. 12. 2014 celkem 6 331 ks knih.

Nejvíce zastoupena je krásná literatura. 
V roce 2014 bylo 149 registrovaných čtenářů, 
z toho 46 dětí.

Knihovnu v loňském roce navštívilo celkem 
1 490 občanů, z toho 86 využilo veřejný internet 
a 30 návštěvníků nahlédlo do elektronického ka-
talogu. Webové stránky knihovny navštívilo 425 
jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2 192 knih 
pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských 
knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 
374. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 153. 
Celkem tedy 2 719 titulů z naší knihovny. Tři-
krát ročně je knižní fond obohacován o výměn-
ný soubor z Krajské knihovny Františka Barto-
še ze Zlína. Každoročně vyřazujeme staré a po-
škozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce 
2014 bylo zakoupeno celkem 210 nových knih. 
Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požado-
vanou knihu, je možnost přes naši knihovnu si 
ji objednat z knihovny ve Zlíně. Knihovnu prů-
běžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. 
V dubnu nesměla chybět již tradiční „Noc s An-
dersenem“. Na konci školního roku jsme paso-
vali děti z první třídy na Malé čtenáře. Cestova-
tel Jiří Mára nám tentokrát vyprávěl o cestě do 
USA a Havajských ostrovech, pro sedmou a os-
mou třídu připravil besedu o Japonsku. I letos 
pro Vás připravujeme besedy a akce v knihovně.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Knihovna v roce 2014

Vážení rodiče,
v souvislosti s přijetím zákona o základních 

registrech se nám stává, že nám unikne včasná 
registrace nově narozených dětí.

Obec Tlumačov chce i nadále vítat novoro-
zence mezi občany obce a zachovat tak tradici 
obřadu „Vítání občánků“.

S ohledem na ochranu osobních údajů však 
musíme změnit způsob organizace této akce.

K tomu, aby se obřad vítání občánků mohl 
uskutečnit, je nutný aktivní přístup ze strany 
rodičů. Pokud tedy budete mít zájem zúčastnit 

se slavnostního obřadu, obraťte se osobně, te-
lefonicky, nebo e-mailem na matriku obecního 
úřadu, kde získáte bližší informace. Zde je také 
nutné vyplnit přihlášku a sdělit potřebné údaje.

Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 
od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trva-
lým pobytem na území obce Tlumačov. Obřad 
se koná přibližně 4x do roka v předem neur-
čených termínech, dle počtu narozených dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašim děťát-
kem.                Ladislava Vránová, matrikářka, 
tel. 577444219, e-mail matrikaou@tlumacov.cz

Obřad vítání občánků

Poř.
číslo

Seznam deseti    
nejčastějších jmen 
mužů bydlících 
v Tlumačově

Počet 
užívaných 
jmen

Poř.
číslo

Seznam deseti 
nejčastějších 
ženských jmen 
v Tlumačově

Počet 
užívaných 
jmen

1. Jiří 79 1. Marie 83
2. Petr 68 2. Jana 49
3. Jan 67 3. Ludmila 36
4. Miroslav 56 4. Lenka, Kateřina 31
5. Josef 55 5. Petra 30
6. Zdeněk 51 6. Eva 28
7. Martin, Pavel 47 7. Hana 27
8. Jaroslav, Michal 38 8. Anna, Michaela 26
9. Tomáš 34 9. Martina, Věra 25
10. František 29 10. Veronika 24

Zpráva  za rok 2014  z matriky a evidence obyvatel

V roce 2014 byly v Tlumačově uzavřeny 4 sňatky, 3 v obřadní síni, 1 v parku u sokolovny.

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2014 oslavili:

Zlatou svatbu 50 let společného manželství oslavili: 

•manželé Josef a Jaroslava Ševelovi
•manželé Josef a Marie Pečeňovi
•manželé Alena a Břetislav Hozovi

Diamantovou svatbu 60 let společného manželství oslavili:

•manželé Josef a Miluška Samohýlovi
•manželé Zdeněk a Jaroslava Vojtáškovi

Ladislava Vránová, matrikářka

90 let Ludmila Machovská
90 let Jiřina Valová
90 let Libuše Buršíková
90 let Marie Talašová
91 let Miloslav Fialka
91 let Karel Strýc
92 let Miloslav Jan
92 let Milada Jadrníčková
96 let Zdeněk Ředina – nejstarší občan Tlumačova

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2014 2.503
Z toho počet cizinců přihlášených v obci  k 31.12.2014 ) dle sdělení 
Ministerstva vnitra) 22

Z celkového počtu obyvatel - počet mužů 1.246
                                             - počet žen 1.235
Průměrný věk obyvatelstva 42 let
Průměrný věk mužů 40 let
Průměrný věk žen 43 let

Počet narozených dětí 17 (9 děvčat,    
8 chlapců)

Počet zemřelých občanů 31
V roce 2014 se přihlásilo k trvalému pobytu 43 občanů
V roce 2014 se odhlásilo z trvalého pobytu 65 občanů
V rámci obce se přehlásilo 39 občanů

Naši jubilanti leden – březen 2015

Miloslav Jan, Emilie Šindlerová, Ludmila Ma-
chovská, Ludmila Šedová, Ladislav Vaňhara, 
Emil Kopčil, Vlastimil Tomáštík, Růžena Ma-
tůšová, Jiří Kohoutek, Jiřina Valová, Josef Bo-
cheza, Josef Nesvadba, Zdeněk Ředina a Ma-
rie Skopal-Procházková.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

Sofie Stanišová, Magdaléna Rút Minářová, 
Anna Vejsadová, Matyáš Hana, Jakub Horák, 
Karolína Hanušová a Aneta Vrancová.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přeje-
me hodně zdraví a štěstí!

Úmrtí

Libor Stodola, Antonín Skopal, František Ka-
dlčík, Ludmila Šedová a Vojtěška Vaculová. 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ladislava Vránová, matrikářka

V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány 
významné životní události občanů Tlumačova. Po-
kud nechcete tyto informace, které se Vás osob-
ně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku osobně 
nebo telefonicky na tel. číslo 577 444 219

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
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KIS Tlumačov KIS Tlumačov

Předtančení skupiny Anifé.                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Starosta obce p. Petr Horka s manželkou.                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Elvis žije.                       Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.                     Foto: KIS Tlumačov. 

Oceněné ženy zleva: p. Nováková, p. Masařová, p. Volaříková.                       Foto: KIS Tlumačov. 

Košt pálenek.                                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 

Košt pálenek.              Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěžní okurky.          Foto: KIS Tlumačov. 

Poslední lednovou sobotu se v Klubu obce 
Zábraní uskutečnil tradiční Tlumačovský košt 
pálenek, tentokráte doplněný o košt okurek 
nakládaček.

Při zápisu se sešlo 33 vzorků pálenek a 20 
vzorků okurek nejen z Tlumačova, ale i blízké-
ho okolí. Degustovat přišlo 43 milovníků „vita-
mínu S“ (i tak se na Moravě říká pálence - slivo-
vici) a zejména ženy hodnotily okurky.

Košt byl zahájen krátce po 14 hodině a v 18 
hodin už byly známy výsledky. Nejchutněj-
ší okurky přinesla paní Sylva Němcová, dru-
hé místo obsadil p. Jaroslav Machálek a třetí 
skončila p. Irena Masařová. Všichni jsou míst-
ní občané.

Nejlepší pálenku pro rok 2015 letos vypálila 
a zlatou medaili si odnesla p. Irena Masařová 
(170 bodů), stříbrnou příčku obsadila p. Ma-

Třináctý ročník koštu pálenek ovládly ženy
rie Nováková (165 bodů) a bronzová medaile 
putuje do Žlutavy k p. Volaříkové (145 bodů). 

Jak vidíte, u Masařů si pochutnáte na dob-
rých okurkách a „spláchnete“ je výbornou pá-
lenkou.

Večer zpestřila i menší tombolou. Všem 
výhercům gratulujeme a sponzorům děkuje-
me. K poslechu i zpěvu hrál na harmoniku 
pan Musil.

Organizátoři MO ČZS Tlumačov a KIS Tlu-
mačov děkují všem za účast a těší se na 14. roč-
ník koštu pálenek 2016. Doprovodná soutěž 
bude o nej pomazánku. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Ples obce.                     Foto: KIS Tlumačov. 

Plesová sezóna byla v plném proudu a ani 
naše obec nezůstala mimo společenské dění. 
V sobotu 7. února 2015 se konal v prostorách 
Otrokovické Besedy „Reprezentační ples Obce 
Tlumačov“.

Ples byl zahájen krátce po 20 hodině sta-
rostou obce Petrem Horkou a Renátou Nele-
šovskou, vedoucí Kulturního a informačního 
střediska. 

V programu plesu byly hned tři kulturní vsuv-
ky. Jako první všem přítomným zatančily taneč-
nice ze skupiny Anifé působící při Otrokovické 
Besedě. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk. 

O zpestření programu se postaral i pan Mar-
tin Směřička imitováním známých osobnos-
tí z politické i kulturní sféry. Svým hudebním 
vystoupení nás na 100% přesvědčil, že hvězda 
krále rock’n’rollu, Elvise Presleyho, nikdy ne-
zhasne. Elvis prostě žije nadále ve svých písních 
(8. 1. 2015 by se dožil 80. narozenin).

Zejména k tanci, ale i k poslechu hrála vý-
borná kroměřížská hudební skupina Milénium. 

O občerstvení se postarala chropyňská firma.
Poděkování patří všem firmám, živnostní-

kům, organizacím i jednotlivcům za věcné dary 
do soutěže o ceny. Všem, kteří vyhráli jakouko-
liv cenu, blahopřejeme. 

Organizátorky plesu, my pracovnice KIS Tlu-
mačov, děkujeme všem, kteří svou účastí pod-
pořili tuto společenskou akci. Věříme, že se 
v nadcházejícím období účast tlumačovských 
občanů, nejen na obecním plese, ale i na dal-
ších kulturních událostech, zvýší.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Reprezentační ples 
obce Tlumačov 
aneb Elvis žije

p. S. Němcová měla nej okurky.  Foto: KIS Tlumačov. 



12

B ř e z e n  2 0 1 5

13

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

ZŠ Tlumačov a DDM Sluníčko Ze života v obci

Zápis předškoláků do 1. třídy.                                                                          Foto: ZŠ Tlumačov. 

Dušan Kouřil ml. na závodech.                                                                          Foto: ZŠ Tlumačov. 

V úterý 3. února 2015 se na naší škole v odpo-
ledních hodinách uskutečnil zápis předškoláků 
do 1. třídy pro školní rok 2015/2016.

Všechny děti u zápisu prokázaly, že již umí 
a znají spoustu věcí. Například správně držet 
tužku, vyslovovat všechny hlásky nebo se ori-
entovat v základních geometrických tvarech. 
Ze svého prvního velkého dne si děti odnes-
ly i několik drobností na památku. Doufáme, 
že se dětem u zápisu líbilo alespoň stejně jako 
nám. Na všechny šikovné předškoláky se pak 
těšíme v září.                  Mgr. Leona Jirušková

Zápis předškoláků
do I. třídy

DDM Sluníčko Otrokovice, středisko Tlu-
mačov pořádá za finanční podpory obce Tlu-
mačov soutěž v aerobiku skupinových choreo-
grafií „O pohár starosty obce Tlumačov“. Sou-
těž je určena pro děti a mládež, kteří se věnují 
komerčnímu aerobiku. Je rozdělena do 4 věko-
vých kategorii. Soutěžící bude hodnotit 6 člen-
ná porota, ve které i v tomto roce zasedne MS 
v aerobiku Mgr. David Holzer a Hanka Kyny-

Soutěž v aerobiku skupinových choreografií 
„O pohár starosty obce Tlumačov“

Když se na jaře roku 2012 Dušan postavil ve 
svých devíti letech na start svojí první sezóny ve 
třídě Easy 60, tak ani ve snu by nás nenapadlo, 
jak úspěšné a krásné tři roky má před sebou. 

Již na začátku roku 2014 nám bylo jasné, že 
tato sezóna je pro tlumačovského jezdce po-
slední v této nejobsazenější dětské kategorii 
u nás. Po předchozích úspěšných letech Du-
šan i celý tým dělal vše proto, aby získal titul 
mistra republiky. Jarní testy, které kvůli nepří-
zni počasí u nás, jsme museli uskutečnit v Itá-
lii, nasvědčovali tomu, že opravdu bude patřit 
k jedněm z nejrychlejších v Česku. Dušanovi se 
opravdu povedl vstup do první poloviny sezó-
ny a se dvěma prvními a jedním druhým mís-
tem se usadil na čele českého mistrovství. Bylo 
jasné, že pokud udrží chladnou hlavu a vydrží 
technika, tak bude právě on slavit titul šampi-
óna. To se i stalo, a když Dušan vyhrál i čtvrtý 
závod roku, tak následující čtvrté místo ze zá-
vodu v Chebu mu zajistilo zlatou příčku v mi-
strovství republiky 2014. 

Tento výsledek nás přesvědčil o tom, že ten-
to mladý jezdec by rozhodně neměl chybět na 
světovém finále dětské třídy Easy 60, která se 
každoročně koná v polovině října v kolébce mo-
tokárového sportu Itálii. Náš tým využil poznat-
ků z jarního testování na trati v italském Ligna-
nu a dokázal vybojovat s Dušanem za volantem 
vynikající devátou příčku z 65 účastníků z celé-
ho světa. Tímto krásným výsledkem se tluma-
čovský rodák oficiálně rozloučil s dětským Kar-
tágem a již v nadcházející sezóně 2015 nastou-
pí v juniorské třídě Easy 100, kde bude patřit 
k benjaminkům této kategorie. Tak doufejme, 
že se mu bude dařit tak jako doposud.

Dušan Kouřil st.

Loučení šampióna

 
 
  
 

577 929 618, 724 312 318, 734 235 960
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
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chová. Tito porotci budou hodnotit děti po je-
jich vystoupení slovně, což bude přínosem ne-
jen pro soutěžící, ale také jejich trenéry a pří-
tomné diváky. Na letošní ročník jako VIP hosté 
naše pozvání přijala 4 členná chlapecká hudeb-
ní skupina z Prahy New Element, která bude 
hodnotit a předávat Cenu Sympatie. V dopro-
vodném programu vystoupí skupina New Ele-
ment a taneční skupina Trick Hulín. Zahájení 

soutěže je ve 12 hodin a před jejím zahájením 
proběhne i autogramiáda přítomných porotců 
a hostů. Nenechte si určitě tuto sportovní akci 
ujít a přijďte v sobotu 11. dubna 2015 do Spor-
tovní haly Otrokovice Štěrkoviště. Na všechny 
se moc těšíme.              

Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov 

DDM Sluníčko
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Účastníci turnaje.                                                                                         Foto: KIS Tlumačov. 

V průběhu roku 2014 se v Tlumačově za-
čala pravidelně scházet početná skupina bor-
ců – přátel a amatérských hráčů stolního teni-
su, kteří této hře během krátké doby zcela pro-
padli a i když jsou všichni amatéři a samouci, 
založili již v průběhu roku 2014 soutěž, nazva-
nou Tlumačovská liga ve stolním tenise. První 
ročník této dlouhodobé soutěže, byl rozehrán 
v roce 2014 a dohrán na konci ledna 2015. Sou-
těže se zúčastnilo 12 hráčů, kteří se mezi sebou 
utkali dvoukolově. Celá „liga“ byla velmi dra-
matická, utkání vyrovnaná a pocity všech hráčů 
z výkonů a dosažených výsledků výborné. Uká-
zalo se, že v této hře nerozhoduje věk, ale zku-
šenosti a že je dostupná všem generacím hráčů. 
Velké uznání proto patří Jiřímu Krčmovi star-
šímu, který se při utkáních potkal s o generaci 
mladšími soupeři a v celkovém hodnocení ob-
sadil krásné šesté místo a byl svou hrou i nasa-

Tlumačovská liga 
ve stolním tenise 2014 - 2015

zením příkladem pro mnohem mladší hráče. 
Dlouhodobou soutěž Tlumačovskou ligu ve 
stolním tenise vyhrál bez porážky a první mís-
to obsadil Jirka Krčma mladší, druhý byl Raj-
mund Huráň a třetí místo obsadil Jan Koželuh. 
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání medailí 
i pohárů se uskutečnilo 20.2.2015 v restauraci 
Na křižovatce. Od letošního března se již roze-
hrává II. ročník této soutěže,kterého se zúčast-
ní větší počet hráčů, čímž se jistě zvýší i úroveň 
soutěže. Společně s tradičním lednovým turna-
jem ve stolním tenise, který pravidelně pořádá 
KIS Tlumačov a který se svou vysokou kvalitou 
a organizací turnaje těší velkému zájmu hráčů 
z Tlumačova i okolí, je Tlumačovská liga dal-
ším příkladem oblíbenosti tohoto malého spor-
tu mezi širokou sportovní veřejností.

Mgr. Rajmund Huráň a J. Krčma ml.

Již III. ročník Turnaje ve stolním tenise se 
uskutečnil v sobotu 10. ledna 2015 v tlumačov-
ské tělocvičně základní školy.

Čtyřicet osm zaregistrovaných hráčů přiví-
tala za organizátory vedoucí KIS Tlumačov R. 
Nelešovská a hlavní rozhodčí A. Judas. Mnoho 
sportovních úspěchů všem popřál za Obec Tlu-
mačov i místostarosta Mgr. Rajmund Huráň.

Letos se do turnaje přihlásilo 5 žen, které hrá-
ly systémem každá s každou. 8 mužů – seniorů 
bylo rozděleno do dvou skupin a 35 mužů bylo 
rozlosováno do 7 skupin po 5 hráčích. Hrálo 
se na 4 stolech na dva vítězné sety (třetí zkrá-
ceně), takže hra měla poměrně rychlý spád.

Jako první skončily své boje ženy, v závěsu 
za nimi senioři a muži bojovali až do 21 hodi-
ny. Loňské vítězství neobhájil P. Kutra, posu-
nul se jen o místo níže. Na stupni nejvyšším 

Turnaj ve stolním tenise má své vítěze
ho vystřídal tlumačovský borec Jiří Krčma ml. 
Ceny na závěr mužské kategorie předával mís-
tostarosta Mgr. Rajmund Huráň.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem hrá-
čům za účast. Příští rok 9. ledna 2016 vás všech-
ny opět čekáme „na značkách“.

Výsledky

Ženy:  1. Jana Machovská, 
 2. Renata Vitásková, 3. Pavla Kutrová

Muži – senioři: 1. Pavel Strežina, 
 2. Otmar Mauler, 3. Vladimír Flašar

Muži:  1. Jiří Krčma ml., 2. Pavel Kutra, 
 3. Jakub Kameník

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov patří 
neodmyslitelně ke kulturnímu a společenské-
mu životu v naší obci. Členové SDH se podíle-
li např. při organizaci Odpoledne pro rodinu. 
Při kulturních a sportovních akcích (plesy, ta-
neční zábavy, soutěž v aerobiku, slavnostní roz-
svícení vánočního stromku) prováděli členo-
vé sboru požárně-bezpečnostní dozor. V nepo-
slední řadě zasahovali u mimořádných událos-
tí v obci a okolí a věnujeme se výchově mláde-
že v kroužku mladých hasičů.

Výbor SDH pracuje ve složení:
Jan Šnajdr – starosta, Václav Machovský – ve-
litel, Josef Zlatuška – zástupce velitele, Jaro-
slav Němec - kronikář, Otto Šnajdr st. – po-
kladník, Milan Žák – vedoucí mládeže, Šte-
fan Hrtús – zástupce vedoucího mládeže, Vla-
dimír Šnajdr – revizní a kontrolní komise, Zu-
zana Vírová – jednatelka, členové výboru: Zde-
něk Minařík st., Michal Malár, Miroslav Šedo 
st., Radek Šedo

Zásahová jednotka působila v počtu 16 čle-
nů, velitelem jednotky je Šnajdr Otto st., zá-
stupcem velitele Michal Šnajdr. V minulém 
roce byla jednotka rozšířena o řidiče - strojní-
ka Miroslava Hlaváče.

Stručný přehled činnosti za uplynulý rok:
Leden - valná hromada SDH Tlumačov, SDH 

Ludslavice a okrsku
Únor -  požár ve sklepě - Tlumačov
Březen - výstava k 150. výročí založení prv-

ního dobrovolného sboru v Čechách (ve spolu-
práci s KIS Tlumačov a panem Vítem Blahou), 
školení strojníků

Duben - požár stolářské dílny – Tlumačov – 
Skály, požár hospodářské budovy – Vrbka, po-
žárně-bezpečností dozor při soutěži v aerobiku

Květen - odstranění větví po bouřce, monito-
ring vodních toků, pořadatelství okrskové soutě-
že v požárním sportu včetně soutěže mladých 
hasičů, návštěva družební obce Tlumačov u Do-
mažlic, nákup zánovního vozidla Ford Transit 

Červen - požár trávy podél železniční trati, 
spolupráce s KIS Tlumačov na pořádání Od-
poledne pro rodinu, kropení výběhu v hřebčinci

Červenec - požár os. automobilu na poli
Srpen - záchrana poraněného ptáka, požár 

trávy podél železniční trati, noční soutěž o pu-
tovní pohár Mikroregionu Jižní Haná v požár-
ním sportu, návštěva Pyrocaru v Přibyslavi

Září - den otevřených dveří na hasičské zbroj-
nici, spolupráce s KIS Tlumačov na pořádání 
pohádkového parku

Říjen - dokončení posledních úprav na Ford 
Transit, odvoz a prodej Avie

Listopad - požárně-bezpečností dozor při sou-
těži v aerobiku, u ohňostroje, účast na slavnost-
ním vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 
(4. místo), proplach kanalizace

Prosinec - Mikulášská taneční zábava, vánoč-
ní besídka pro nejmenší hasiče, účast na val-
ných hromadách SDH Mokrá, SDH Kvítkovi-
ce, SDH Otrokovice 

Činnost sboru je časově velmi náročná a bo-
hužel 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

SDH Tlumačov 2104 Quo vadis, Domine - (Kam kráčíš, Pane)
V minulém čísle Tlumačovských novinek 

jsem se dozvěděl a dočetl, že v sobotu dne 25. 
10. 2014 došlo k slavnostnímu posvěcení, vysvě-
cení a odhalení nově opravené pískovcové skulp-
tury ukončené křížem. Tato se nachází na ulici 
Kvasická, jako nová památka na posledního cí-
saře a nekorunovaného českého krále Karla I. 
(III.) z habsbursko – lotrinské dynastie.

Karel I. (III.) se narodil 17. 8. 1887 na zám-
ku Persenberg a zemřel 1. 4. 1922 ve Quinta del 
Monte, předměstí hlavního města Funchalu, Ma-
deira. V létech 1916 – 1918 byl Karel I. (III.) po-
slední rakouský císař, král český (jako Karel III. 
nebyl korunován) a uherský, syn rakouského ar-
civévody Otty (1865 – 1906), bratr následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d´ Este a princezny 
Marie Josefy Saské (1867 – 1944). V době, kdy 
se Karel I. narodil, neměl v nástupnickém habs-
burském právu žádné vyhlídky pro získání císař-
ské koruny. Tato situace se změnila úmrtím ko-
runního prince Rudolfa, jediného syna Františ-
ka Josefa I., přičemž následnictví formálně pře-
šlo na císařova bratra a Karlova dědečka Kar-
la Ludvíka, po jehož smrti (1896) se následní-
kem trůnu stal jeho nejstarší syn František Fer-
dinand d´ Este, který v důsledku morganatické-
ho sňatku se musel pro své děti zříci nástupnic-
kých práv, která přešla na jeho mladšího brat-
ra arcivévodu Ottu, otce Karla I. Z tohoto ná-
stupnického aktu bylo zřejmé, že se v budouc-
nu stane panovníkem. Na tuto úlohu však nebyl 
připravován. Roku 1911 se Karel I. oženil se Zi-
tou, princeznou bourbonsko – parmskou (ital-
ského původu) a z tohoto manželského svazku 
vzešlo 8 dětí, kde nejstarším ze sourozenců byl 
známý Otto von Habsburg. Na trůn nastoupil 
Karel I. roku 1916 uprostřed běsnících bojů I. 
světové války. Následujícího roku 1917 obnovil 
Karel I. v monarchii parlamentní život a krátce 
na to vyhlásil politickou amnestii. Krátce před 
koncem I. světové války, dne 16. 10. 1918, vydal 
manifest, proklamující federalizaci říše, která ne-
byla realizována pro odpor Maďarů, poukazují-
cích na korunovační přísahu a pro stávající ob-
čanské nepokoje v říši. O měsíc později dne 11. 
11. 1918 se Karel I. (III.) vzdal svého podílu na 
řízení státních záležitostí, avšak již 28. 10. 1918 
vznikla samostatná Československá republika, 
která se v Národním shromáždění distancovala 
od habsbursko – lotrinské dynastie včetně ná-
stupnických práv a v závislosti na zániku těch-
to vztahů, aklamací zvolilo do funkce prezidenta 
republiky profesora T. G. Masaryka, dle § 7 a § 
13 československé prozatimní ústavy. Je, poně-
kud od autorů článku úsměvné, být obeznámen 
kladnou interpretací úsilím monarchistického 
panovníka Karla I. Jeho mírumilovností zůsta-
li na bojištích italské, ruské a francouzské fron-
tě statisíce mrtvých, kteří položili své životy za 
“Císaře pána“, kde povolávací výzva “Mým ná-
rodům“ způsobila nárůst sirotků mnoha rodin. 
Srovnávat ho s profesorem T . G. Masarykem, 
jako protihráče vzniku samostatného Českoslo-
venského státu je poněkud iritující. Naprosto 
trestuhodně a účelově je záměrně citován histo-
rizující názor, vytržený z myšlenkového kontex-
tu, že Karel I. byl mužem reforem a míru, napro-
ti tomu prof. T. G. Masaryk si naopak přál po-

kračovat ve válce, byl proto mužem války a re-
voluce. Ve své podstatě je zapotřebí, aby jedinec 
měl alespoň sebemenší jiskřičku inteligence, aby 
pochopil, že historie lidstva je věda, která při-
náší jen vysvětlení dějů a jevů, avšak nikoliv je-
jich adekvátního pochopení. Karlova beatifika-
ce se pojí s “křesťanským a údajně sociálním cí-
těním” a jak uvádějí oba autoři, “císař Karel I., 
když na frontě v zákopech umírali rakouští vojá-
ci, plakal a modlil se za ně, čímž utrpení pozů-
stalých žen a dětí mírnil”. “Do poslední chvíle 
se císař modlil i za své národy”. Je asi pravdou, 
že tento poslední císař a král se asi často mod-
lil a plakal, vždyť prostými lidmi byl nazýván 
“Schnaps Karl“ asi nikoli bezdůvodně. Výše uve-
dené aspekty jeho neskutečné až bigótní zbož-
nosti, které jsou jemu připisovány křesťanským 
duchovenstvem, jsou v kontextu s hromadnými 
hroby padlých a počtem zmrzačených vojáků, 
jako daň “císařsko – královskému majestátu”. 
Jsou spíše ironizujícím příkladem teatrálního, 
psychologicky nátlakového představení, jako po-
liticko – náboženského nátlaku na občana s glo-
rifikací a nadčasovou papežskou politickou be-
atifikací panovníka a panovnického rodu. Žije-
me v době šovinistických, krvavých nábožen-
ských střetů islámu vůči jiným náboženským 
vírám a stoupencům, které ve své podstatě jsou 
všechny mystifikací a mocenským nátlakem na 
lidského ducha. Ve své podstatě všechna semit-
ská monoteistická náboženství, jako judaismus, 
křesťanství a islám vycházejí ze stejného histo-
ricko - mýtického základu, a proto jsou zákoni-
tě vůči sobě navzájem nesnášenlivé, násilnické 
a kruté, jako všechny dogmatické církve. Všech-
ny církve navzájem vždy něco hlásají a naprosto 
něco jiného konají. Lidské chápání sebe sama 
v daném prostoru a vzniku prvotních nábožen-
ských představ je staré cca 200 000 let. Součas-
né církve a jejich náboženské představy a učení, 
jsou časově, co do vzniku, stonásobně mladší pů-
vodních. Židovské, resp. judaistické náboženství 
má přibližně 14 milionů stoupenců a je staré cca 
3 500 let. Mezi celosvětové, mladší náboženství 
s počtem 2,2 miliardy stoupenců je křesťanství 
o přibližném stáří 2 000 let. (Ačkoli Ježíš z Na-

zaretu a jeho učedníci byli židé, judaismus ne-
zpochybňuje fyzickou přítomnost tohoto kazate-
le, pouze ho považuje za jednoho z mnoha samo-
zvaných, nijak důležitých, proroků). Nejmlad-
ším náboženstvím v tomto semitském prostoru 
je islámské s počtem cca 1,5 miliardy stoupenců 
a stářím 1 400 let. Všechna tato tři monoteistic-
ká náboženství - judaismus, křesťanství a islám 
se hlásí k Abrahámovi, jako praotci semitských 
národů. U židů je to Abram, křesťanů Abraham 
a u muslimů Ibrahim. Židé i arabové se považu-
jí za jeho potomky. Křesťanské a islámské nábo-
ženství mají, mimo jiné, i svého společného arch-
anděla Gabriela. V křesťanské mytologii je zvěs-
tovatelem neposkvrněného početí Marie z Du-
cha svatého, naproti tomu v islámské tradici je 
přítomen v prorockém vidění Mohameda, který 
roku 611 ve věku 40 let, meditoval v jeskyni po-
blíž Meky. Svatou knihou judaismu je Tamlund 
a Starý zákon, křesťanů je Bible (Starý a Nový 
zákon) a u muslimů Korán. Ve všech případech 
se jedná o morální kodexy. Z historického pohle-
du lze proto říci, že věřit v Boha ve smyslu lid-
ské jedinečnosti je pochopitelné, avšak věřit ja-
kékoli církvi je bezbřehá pošetilost. 

Otázkou zůstává proč a za jakým účelem, 
kromě zmíněného výročí, byl tento pomní-
ček, oslavující římsko – klerikální aristokracii 
se zemskými, imperiálními vazbami, postaven 
jako díkuvzdání tomuto Habsburkovi a vetření 
se do přízně jeho žijícím potomkům. Pískovco-
vý pomníček byl realizován v uváděné finanč-
ní výši odpovídající 150 000 Kč., což je nema-
lá částka. Místo tohoto divadelního představe-
ní, pojícího se s pomníčkem, by byl vhodnější 
např. odborný zásah, resp. restaurování pískov-
cového renesančního portálu s reliéfním rost-
linným motivem, nacházející se při vstupu do 
tlumačovského kostela, resp. kostelní věže, kte-
rou roku 1585 postavil Šimon Vlach z Kromě-
říže. Je s podivem, že vlastní historicky cen-
né památky chátrají a rozpadávají se nejen zu-
bem času, ale především lidskou nezodpověd-
ností a lhostejností. Všichni podporují jen své 
současné egoistické priority. “Quo vadis, Do-
mine“.                                                  J. Klose
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Inzerce

REKONSTRUKCE STŘECH   WWW.STRECHYZLIN.CZ  TEL.: 603 493 176
2. – 31. 3. 2015 
Březnová soutěž o knihu, knihovna

24. 3. 2015, 17 hod.  Neznámá íránská poušť, 
přednáška, KIS Tlumačov

2. 5. 2015  Stavění májky, nám. Komenského

23. 5. 2015  1. ročník Moped rallye Tlumačov 
(více info na www.mttlumacov.cz)

30. 5. 2015   Kácení májky, nám. Komenského

11. 7. 2015  Oslavy 130 let SDH Tlumačov

1. 8. 2015  Pivní slavnost (pořádá SK Tluma-
čov, SDH Tlumačov a obec) v parku

8. - 9. 8. 2015
Oslavy 90 let Zemského hřebčince Tlumačov

4. 9. 2015
Noční pohádkový park, park ulice Sokolská

14. 11. 2015
Martinské hody, Klub obce Zábraní

15. 11. 2015  Martinské hody, náměstíčko

28. 11. 2015
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
náměstíčko.   

(uveřejněny jsou akce, které byly sděleny KIS 
Tlumačov a nejsou blíže specifikovány v TN)

Kalendář akcí 
                     v Tlumačově 2015


