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Slovo starosty
Rok 2016 se rozběhl na plné obrátky a zane-

dlouho bude první čtvrtletí minulostí. V úvodu 
letošního roku k nám konečně dorazila paní 
zima, která svou vládu nad přírodou ukázala 
v krátkých intervalech, projevujících se mra-
zy a lehkým přídělem sněhových vloček. Zimu 
našich rodičů a prarodičů však připomínala 
velmi vzdáleně. Je to však trend zimy posled-
ních let, na který jsme si už pomalu všichni 
zvykli. Období začátku roku se vyznačuje hod-
nocením činnosti spolků v uplynulém roce. 
V měsíci lednu proběhla výroční schůze spol-
ku Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Tlumačov, v úno-
ru hodnotily svou činnost v roce 2015 fotba-
listi S. K. Tlumačov. V ostatních spolcích pro-
běhnou hodnotící výroční schůze v průběhu 
měsíce března.

Kulturně společenský a sportovní život 
v naší obci obohatily tradiční akce. Jedna tra-
dice se dočkala dokonce svého vzkříšení po 
několika letech. Nejprve proběhl ve velké tě-
locvičně základní školy už IV. ročník turna-
je ve stolním tenise, který si už našel v kalen-
dáři sportovních akcí své stabilní místo. Tur-
naj proběhl za hojné účasti hráčů a fanoušků. 

MO ČSZ ve spolupráci s Kulturním a in-
formačním střediskem, uspořádaly v klubo-
vém zařízení na Zábraní „Tlumačovský košt 
pálenek“, jehož program zpestřila soutěž 
o nejlepší domácí pomazánku. Téměř v „do-
mácím“ prostředí se uskutečnil už 14. roč-
ník, který si v průběhu let získal své přízniv-
ce a návštěvníky. 

Začátkem ledna jsem byl osloven skupinkou 
občanů, kteří měli zájem o obnovení letité tra-
dice „vodění medvěda“. Tento návrh jsem při-
jal s nadšením. Potěšilo mě, že i mladší genera-
ce má zájem aktivně se zapojit do dění v obci. 
Necelá dvacetičlenná skupina zapálených dob-
rovolníků se v sobotu 6. února,vydala v čas-
ných ranních hodinách do ulic Tlumačova. Ve-
selé masky pod vedením „laufra“ a za hudeb-
ního doprovodu pobavily spoustu domácností. 
Medvěd si rád zatančil s každou paní domu. 
Masky byly odměněny dobrým jídlem, pitím 
a úsměvem spokojených lidí. Chtěl bych po-
děkovat všem organizátorům a zúčastněným 
za povedenou akci a doufám, že si ji v příštích 
letech všichni rádi zopakujeme. 

V únoru se uskutečnil Reprezentační ples 
naší obce. Již po čtvrté proběhl v sále Otro-
kovické besedy. Byl jsem spokojen se zájmem 
a velkou účastí. Jednalo se o historicky největ-
ší účast na akci tohoto druhu mimo naši obec. 

K poslechu a tanci hrála výborná skupina „Mi-
lenium“ z Kroměříže, která svým hudebním 
repertoárem pobavila a roztančila všechny 
věkové kategorie. 

Na konci měsíce března v období očekávání 
příchodu jara budeme slavit velikonoční svát-
ky. Chlapcům přeji bohatou pomlázku, hod-
ně malovaných vajíček a děvčatům spokojené 
tváře koledníků. Milí spoluobčané, přeji Vám 
všem krásné a pohodové velikonoční svátky.

Petr Horka, starosta obce Tlumačov

Tlumačovský masopust.                                                                               Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.                                                                               Foto: L. Odložilíková. 
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Radnice v roce 2015

Oddělení sociálně - správní

Rok 2015 byl prvním rokem nového ve-
dení obce ve volebním období 2014 – 2018.

Rada obce Tlumačov pracovala ve slože-
ní: starosta - Petr Horka, místostarosta - Mgr. 
Rajmund Huráň. Členové rady – Mgr. Fran-
tišek Kel, RNDr. Ing. Vojtěch Drbal, Blan-
ka Konečná.

Jako poradní a iniciační orgány byly usta-
noveny komise rady: komise výstavby, dopra-
vy a rozvoje obce, komise sociální a bytová, 
komise školská, mládeže a sportu, komise ze-
mědělská a životního prostředí.

Obecní úřad pracoval ve složení – staros-
ta, místostarosta, tajemník a další zaměst-
nanci zařazení do obecního úřadu. V tomto 
roce došlo k personálním změnám v odděle-
ní životního prostředí, údržby a služeb, kdy 
byli přijati dva nový pracovníci. Součástí or-
ganizační struktury jsou organizační složky 
– Kulturní a informační středisko a Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů, příspěvkové or-
ganizace – Základní škola a Mateřská škola.

Oddělení výstavby a majetku
Úsek výstavby 

Investiční akce v roce 2015 představovaly 
finanční objem ve výši 8,757.000,- Kč, z toho 
dotace z veřejných rozpočtů (SFŽP, IROP, 
ZLK, SFDI, ministerstva) představovaly část-
ku 2,362.000,- Kč (viz. tabulka 1 a 2).

V rámci samosprávní činnosti obce úsek 

Ztráty a nálezy:

Byly realizovány tyto akce (tabulka 1):

Dotace z veřejných rozpočtů na investice (IROP, SFŽP, SFDI, ministerstva ČR, ZK) (tabulka 2)

Tabulka příjmů a výdajů za komunální odpad (tabulka 4)

Přijaté dotace celkem v roce 2015 (tabulka 6):

Objem fakturace v roce 2015 (tabulka 7):

Náklady na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2015 od dubna do prosince (tabulka 8):

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2015 2. 490 (z toho 23 cizinců)

Počet přihlášených osob 46

Počet odhlášených osob 70

Počet narozených 28

Počet zemřelých 18

Stěhování v rámci obce 19

Počet přihlášených osob na úřední adrese 116

Přijato 12 nálezů Vydáno 7 nálezů

V obřadní síni i mimo se uskutečnily ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti ná-
sledující obřady:

• 7 x – obřad vítání dětí do života, při nichž bylo přivítáno 21 dětí
• 1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
• 1 x - vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
• 3 x – svatba v obřadní síni
• 2 x – svatba mimo obřadní síň
• u příležitosti významných životních výročí byla provedena u 63 občanů osobní 
    návštěva prostřednictvím členů zastupitelstva a matrikářky
• 287 x - spoluobčanům bylo zasláno písemné blahopřání k narozeninám
• diamantovou svatbu oslavily 3 manželské páry, u kterých byla provedena návštěva 
    s osobní gratulací za účasti starosty a matrikářky

výstavby zpracovává, eviduje a přidělu-
je na základě ustanovení § 31 zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích čísla popisná novým 
stavebním objektům, které jsou v obci. V loň-
ském roce bylo přiděleno 6 čísel popisných. 

Úsek majetku
Majetek obce Tlumačov měl v konci roku 

2015 hodnotu 252,362.626,- Kč. Úsek majet-
ku má ve své správě i ucelenou agendu výběru 
místních poplatků vyplývajících s obecně zá-
vazných vyhlášek obce. Jedná se o výběr a evi-
denci poplatků za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňová-
ní komunálního odpadu (viz. tabulka 3 a 4).

poměru činil 20 + 1 uvolněný starosta obce. 
V rámci projektu aktivní politiky zaměstna-
nosti ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vy-
tvořila obec 9 pracovních míst pro veřejně 
prospěšné práce s využitím dotace na tyto 
pracovní místa (viz tabulka 8).

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb
Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu 

obce tj. sečení a údržbu zeleně, kácení stro-
mů, zdravotní ořezy stromů, výsadbu zeleně 
a její následnou údržbu. Dále provádí údržbu 
polních cest, místních komunikací a chodní-
ků v obci, údržbu nemovitého majetku, stroj-
ního vybavení a vozového parku. Součástí od-
dělení je provoz sběrného dvoru a organizace 

Stavba Finanční objem 
v mil. Kč 

Rekonstrukce chodníku okolo objektu č. p. 90, ul. Masarykova 0,494

Úspora energie budovy OÚ Tlumačov (OPŽP) + reko.jímací 
soustavy + reko. vstupního schodiště 2,393

Sjezd k technickému areálu OÚ Tlumačov, ul. Zábraní 0,934

Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Moravě (OPŽP) - následná péče 0,814

Stavební úpravy ZŠ Tlumačov (III. tř. MŠ) 0,795

Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu OÚ Tlumačov 0,682

Dětské hřiště v ul. U Trojice, Tlumačov 0,429

Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce v Tlumačově (MO ČR) 0,588

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov - SO 
101 a 102 ul. Masarykova 1,628

Realizovaný finanční objem celkem (v mil. Kč) 8,757 

Odpadové hospodářství v roce 2015
Příjmy: 
poplatek za svoz a likvidaci KO    1,308.736,- Kč
kovový odpad (Metalšrot a.s.)    31.810,- Kč
sběrový papír                             12.558,- Kč
uložení suti (beton)                     2.385,- Kč
výkup tonerů                                  595,- Kč
zpětné odběry (EKO-KOM, ASEKOL,
ELEKTROWIN)                     220.583,- Kč
Příjmy celkem:                      1,576.667,- Kč 

Výdaje:
vývoz kontejnerů                      396.118,- Kč 
vývoz popelnic                          714.134,- Kč
pronájem kontejnerů                  27.946,- Kč
nebezpečný odpad                       6.050,- Kč
sběrné hnízda                             87.871,- Kč
mzda pracovníků sběrného dvora   600.902,- Kč
Výdaje celkem:                      1,833.021,- Kč

Dále vykonával úsek majetku i veškeré 
činnosti vyplývající z obecně závazné vy-
hlášky obce Tlumačov o místním poplat-
ku ze psů. Jedná se o evidenci chovaných 
psů a jejich majitelů, výdej známek pro psy, 
kontrolu a evidenci provedených úhrad po-
platků, upomínání dlužných úhrad včetně 
správních řízení za porušení této vyhlášky 
(viz tabulka 5).

V roce 2015 evidoval úsek majetku 26 ná-
jemních smluv na pozemky k zahrádkářské-
mu využití s celkovým příjmem za nájem-
né 2.964,- Kč.

Oddělení ekonomické
V průběhu roku 2015 bylo zpracováno 

a schváleno celkem 5 rozpočtových změn. 
Obec hospodařila s vyrovnaným rozpoč-
tem v příjmové a výdajové části (viz. tabul-
ka 6 a 7).

Úsek práce a mezd
Počet zaměstnanců v trvalém pracovním 

Název akce Finanční objem dotace 
v mil. korun

Úspora energie budovy OÚ Tlumačov (OPŽP) 1,145

Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Moravě (OPŽP) - následná péče v r. 2015 0,789

Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce v Tlumačově (MO ČR) 0,428

Dotace z veřejných rozpočtů celkem (v mil. Kč) 2,362

Komunální odpad Rok 2015

Počet plátců Kč
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 2.490

Trvale hlášených osob k poplatku 2323 1,259.661
Cizinci 15 8250

Rekreace 68 37.400

Dluhy za minulá období  5.300

Zaplaceno po splatnosti + příslušenství 2 2200

Nezaplaceno + příslušenství 16

Vrácení poplatku na základě rozhodnutí 13 4.075

Osvobození od poplatku KO 133
CELKEM VYBRÁNO ZA KO V ROCE 2015 1,308.736

zpětného odběru vytříděného odpadu. Dále 
poskytuje na základě živnostenského opráv-
nění různé služby především sečení soukro-

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Příjmy za komunální odpad 1,334.635 Kč 1,328.870 Kč 1,576.667 Kč

Výdaje za komunální odpad 1,345.494 Kč 1,360.227 Kč 1,833.021 Kč

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Počet psů Částka Kč Počet psů Částka Kč Počet psů Částka Kč

Sazba 200,- Kč 464 91.072 446 88.254 434 85.654

Známky na psy 52   1.040 41      820 35       700

Celkem 92.112 89.074 86.354

Finanční objem dotace účel

693 700,00 Kč Dotace na výkon státní správy

868 880,00 Kč Dotace na VPP

788 540,20 Kč Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov

1 500,00 Kč Výdaje spojené s činností JSDH

428 000,00 Kč Rekonstrukce pomníku obětem 1. sv. války

1 211 264,08 Kč Úspora energie budovy OÚ

258 705,00 Kč Dotace z MŠMT pro ZŠ

Počet faktur Finanční objem

Přijaté faktury 740 13 457 516,67 Kč

Vystavené faktury 141     966 434,60 Kč

Náklady na mzdy VPP celkem                        831.995,- Kč

Příspěvek Úřadu práce                        822.695,- Kč

Mzdové náklady obce                            9.300,- Kč

mých pozemků, zámečnické práce, dopra-
va a převoz materiálu apod. V rámci údrž-
by zeleně má oddělení ve správě 36 ha trav-
natých ploch.

Sekretariát starosty
Hřbitovní agenda k 31. 12. 2015 eviduje 

na místním hřbitově celkem 496 hrobů, což 
představuje 737 hrobových míst. Z uvedené-
ho počtu je 24 hrobů tj. 34 hrobových míst 
volných - nepronajatých. Na užívání hrobo-

vých míst jsou uzavírány nájemní smlouvy na 
dobu určitou – 10 let. Na místním hřbitově 
je Krajským hygienikem Zlínského kraje sta-
novena tlecí doba v délce 13 let. 

CzechPOINT
Počet vydaných ověřených výstupů:
Katastr nemovitostí: 54
Rejstřík trestů: 48
Registr řidičů: 5
Obchodní rejstřík: 10
Modul autovraků ISOH: 0
Živnostenský rejstřík: 2
Seznam kvalifikovaných dodavatelů:  0
Insolvenční rejstřík:                                   0 

Kulturní a informační středisko
Je organizační složkou zřízenou obcí Tlu-

mačov, která zajišťuje kulturní a vzděláva-
cí aktivity v obci. Informační centrum nabí-
zí služby - veřejný internet, kopírování, tisk, 
fax, kroužkovou vazbu dokumentů, lamino-
vání dokumentů, prodej propagačních mate-
riálů Tlumačova i okolních obcí, pronájmy 
prostor i drobného hmotného majetku. V ob-
lasti vzdělávání organizačně zajišťuje besedy 
v rámci knihovny a přednášky, koncerty a vý-
stavy v sále přízemí budovy. V prostorách 
střediska také probíhá výuka hry na hudeb-
ní nástroje a zpěv ZUŠ Otrokovice. V roce 
2015 proběhly pod organizačním zajištěním 
střediska již tradiční akce jako je např. III.
ročník turnaje ve stolním tenisu, Tlumačov-
ský košt pálenek, Reprezentační ples obce, 
Noc s Andersenem, stavění a kácení májky, 
Odpoledne pro celou rodinu, Tlumačovské 
pivní slavnosti (spoluúčast), Noční pohád-
kový park, Hry seniorů mikroregionu Jižní 
Haná, lampionový průvod, Martinské hody, 
adventní jarmark se slavnostním rozsvěce-
ním vánočního stromku a řada dalších spo-
lečenských aktivit. KIS také zajišťuje po gra-
fické a obsahové stránce vydávání Tlumačov-
ských novinek. V uplynulém roce se jednalo 
o celkem 5 výtisků o nákladu 550ks.

Petr Horka, starosta Obce Tlumačov

(tabulka 3)

(tabulka 5)
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 13. 1. 2016 pro-
jednala:

Mimořádné jednání Rady obce  
Tlumačov č. 7 dne 16. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 16. 12. 
2015 projednalo:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 24. 2. 2016 
projednalo:

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2016
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 16.12.2015

Třída 1 daňové příjmy 29 426 000,00 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 3 750 000,00 Kč            
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky,…

Třída 3 kapitálové příjmy -  Kč                            
Třída 4 přijaté transfery 727 200,00 Kč               

dotace na výkon státní správy
volby do zastupitelstev krajů

Příjmy celkem 33 903 200,00 Kč    

Financování 5 855 800,00 Kč      
stav na účtu k 31.12. 2015 7 283 800,00 Kč                     
splátky úvěrů 1 428 000,00 Kč-                     

Třída 5 běžné výdaje 38 089 000,00 Kč          
vybrané položky: dopravní obslužnost 255 000,00 Kč       

neinvestiční příspěvky MŠ 545 000,00 Kč       
neinvestiční příspěvky ZŠ 3 483 000,00 Kč    
dotace neziskovým organizacím (mládež) 250 000,00 Kč       
dotace spolkům a nezisk. organizacím 100 000,00 Kč       
dotace na sociální služby 428 000,00 Kč       
dům s pečovatelskou službou 371 000,00 Kč       
bytové hospodářství 472 000,00 Kč       
KIS 1 472 000,00 Kč    
vývoz kontejnerů a popelnic 1 360 000,00 Kč    
veřejná zeleň 580 000,00 Kč       

Třída 6 kapitálové výdaje 1 670 000,00 Kč            
vybrané položky: příspěvek Povodí Moravy 270 000,00 Kč       

mulčovač, svahovací lžíce 240 000,00 Kč       
výkupy pozemků 500 000,00 Kč       
příspěvek na odvlhčení kostela 300 000,00 Kč       

Výdaje celkem 39 759 000,00 Kč    

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

Milí čtenáři Tlumačovských novinek,
v současném volebním období došlo ke 

změně ve složení Zastupitelstva obce Tlu-
mačov. V listopadu minulého roku rezigno-
val na svoji funkci pan Karel Skopal. Na jeho 
uvolněné místo nastoupila nová zastupitelka, 
paní Marie Vejmělková. 

Redakce Tlumačovských novinek ji požá-
dala, tak jako všechny zastupitele, o odpově-
di na 2 otázky. 

Otázka č. 1: S jakými plány - záměry, jak 
zlepšit život v Tlumačově, jdete do současného 
volebního období?

 
Jelikož jsem se stala zastupitelem v polovi-

ně volebního období, zatím nemám s obecní 
politikou téměř žádné zkušenosti. Co je tře-
ba změnit pro lepší život v Tlumačově? Mys-

Nová zastupitelka
lím, že všechny možnosti a plány na zlepšení 
již řekli mí „kolegové zastupitelé“ v minulých 
vydáních Tlumačovských novinek.

Otázka č. 2: Myslíte si, že se občané Tluma-
čova dostatečně zajímají o veřejné dění v obci? 
Pokud ne, máte „recept“, jak u nich zvýšit zá-
jem o věci veřejné?

 
Podle mě se občané zajímají o dění v obci, 

až pokud se situace nebo problém dotýká je-
jich konkrétní osoby nebo majetku. Na kul-
turních akcích by byla účast občanů větší, 
ovšem zase nejsou v obci důstojné prostory 
pro jejich uskutečnění. Klub obce Zábraní 
je omezen kapacitně, akce v parku u Soko-
lovny ovlivňuje počasí a Sokolovna je v ha-
varijním stavu.

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 17. 2. 2016 pro-
jednala:

 schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016, 
tj. zvýšení příjmů o 3.300.000 a zvýšení vý-
dajů o 3.300.000 s tím, že celkové příjmy 

 schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2015 
rozpočtu obce na rok 2015 v předloženém 
rozsahu, takže celkové příjmy obce pro rok 
2015 po této změně činily 42.638.200 Kč 
a výdaje činily po této změně 42.638.200 Kč
 schválilo rozpočet obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu s celkovými příjmy 
a výdaji ve výši 39.759.000 Kč a pověřilo sta-
rostu obce a obecní úřad aby svou činností 
naplňoval jednotlivé paragrafy schváleného 
rozpočtu roku 2016 s tím, že bude ve skuteč-
nosti usilováno vždy o vyrovnanou příjmo-
vou a výdajovou stránku rozpočtu
 schválilo nabídku Komerční banky a. s. 

Zlín, ze dne 26. 11. 2015 na krátkodobý re-
volvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč na profi-
nancování časového nesouladu mezi příjmy 
a výdaji v rozpočtu obce
 schválilo Smlouvu o poskytnutí finanč-

ního příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve 
výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Pe-
čovatelskou službou Kroměříž z. ú. na finan-
cování projektu – Zakoupení ojetého vozidla 
pro provoz Pečovatelské služby Kroměříž z. 
ú., středisko Tlumačov
 schválilo s platností od 1. 1. 2016 OZV 

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů
 vzalo na vědomí informaci o žádosti 

pana Richarda Pokorného, zastoupeného ad-
vokátní kanceláří pana Mgr. Marka Bukov-
ského o poskytnutí náhrady za změnu v úze-
mína pozemcích KN p. č. 1556/13,1556/14 
a PK p. č. 1554 v k. ú. Tlumačov a souhlasi-
lo se schváleným postupem řešení dané si-
tuace dle usnesení RO č. R 18/11/11/15 ze 
dne 25. 11. 2015

 schválila prodloužení nájemní smlouvy 
MŠ Klubíčko, U Trojice 336, na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 2 roky za úče-
lem provozování MŠ s nájemným ve výši 
50.000 Kč za rok
 schválila výpůjčku 2ks sloupů veřejného 

osvětlení obce na ul. Dolní, naproti domu č. 
p. 7 v období 4. 1. 2016 – 31. 12. 2016 spol. 
NEWLED s.r.o. pro umístění 2 ks svítidel 
pouličního osvětlení s jejich následným da-
rováním obci
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

s paní M. Minářovou, bytem u Trojice 862, 
Tlumačov, na byt č. 4 ulice J. Žižky č. p. 630 
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 
za podmínek úhrady veškerých závazků vůči 
pronajímateli, obci Tlumačov, do 31. 12. 2015
 schválila Smlouvu o dodání a uložení od-

 schválila uzavřít smlouvu o poskytová-
ní pracovně lékařských služeb s MUDr. Li-
borem Tesaříkem
 schválila výpůjčku pozemků KN 1605/1 

a 1607/1 – oba ostatní plocha sportoviště 
a rekreační plocha v k. ú. Tlumačov o výmě-
ře cca 1.500 m2 spolku S. K. Tlumačov, za 
podmínek stanovených v záměru viz usne-
sení R 13/M07/12/15 ze dne 16. 12. 2015
 schválila žádost ředitelky MŠ Klubíč-

ko, s.r.o. paní Bc. L. Stodůlkové o provedení 
úprav skladu v suterénu objektu MŠ v soula-
du s čl. IV. Nájemní smlouvy
 schválila přidělení vyhrazeného parko-

vacího místa (12 m2) pro parkování osobní-
ho automobilu na zpevněné asfaltové ploše 
v ul. Masarykova, před rodinným domem č. 
p. 83 na části pozemku p. č. 2456/1, ostat-
ní plocha, v k. ú. Tlumačov, panu Vlastimi-
lu Kytlicovi, za podmínek: parkování osob-
ního automobilu, poplatek 1.200 Kč/rok + 
DPH, doba neurčitá, výpovědní lhůta 1 měsíc
 schválila vnitřní směrnici „Pravidla pro 

přidělování transferů z rozpočtu obce Tlu-
mačov na podporu činnosti spolků a nezis-
kových organizací v oblasti zájmové činnos-
ti, mládeže a sportu“ a uložila OÚ při přípra-
vě podkladů pro rozhodování orgánů obce 
postupovat podle této směrnice

 schválila návrh Rámcové kupní smlouvy 
číslo V 1002316 na dodávky kovového odpa-
du v roce 2016 mezi Obcí Tlumačov a Metal-
šrotem Tlumačov a. s.
 schválila záměr pronajmout buňku č. 3 

v objektu domu služeb v Tlumačově a stano-
vila podmínky pronájmu
 schválila předloženou nabídku na dodáv-

ky zemního plynu na roky 2017 a 2018 a pově-
řila starostu obce podpisem smlouvy o sdru-
žených službách dodávky zemního plynu se 
spol. RWE Energie s.r.o. na roky 2017 a 2018
 schválila návrh smlouvy č. 9/MB/16 

o obchodní spolupráci v roce 2016 na do-
dávku výrobků, strojního vybavení a náhrad-
ních dílů mechanizace mezi Obcí Tlumačov 
a WISCONSIN Engineering s.r.o. Prostějov
 schválila zapsanému spolku Kamamár 

Otrokovice krátkodobý pronájem plochy par-
ku v ulici Sokolská dne 11. 6. 2016 za úče-
lem konání XIII. ročníku festivalu C - majfest, 
festivalu folkové, trampské a country muziky 
a stanovila podmínky pronájmu
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce na Zábraní dne 18. 3. 2016 pro ZO ČSZ 
Tlumačov na jejich výroční schůzi

 neschválilo dle stavebního zákona po-
řízení změny ÚP Tlumačov na základě žá-
dosti paní Z. Kvasničkové, bytem Střížovice
 schválilo směnu části pozemku KN p. 

č. st. 1061 – zastavěná plocha o výměře 4m2 
v k. ú. Tlumačov, za část pozemku potřebné-
ho pro zajištění údržby a provozu Domu slu-
žeb, nám. Komenského p. č. 299 
 schválilo výplatu měsíční odměny v dané 

výši od 16. 12. 2015 paní M. Vejmělkové za 
výkon funkce neuvolněného člena ZO
 schválilo termíny řádných zasedání or-

gánů obce na I. pololetí 2016
 vzalo na vědomí výzvu MŠMT ČR „Stát-

ní podpora sportu na rok 2016 – Program 
133510“ a schválilo finanční spoluúčast for-
mou investiční dotace na realizaci multi-
funkčního hřiště pro žadatele o dotaci spolek 
S. K. Tlumačov za podmínky, že žádost S. K. 
Tlumačov bude podpořena dotací MŠMT, 
program 133510 v roce 2016

padu č. 1/2015 uzavřenou se spol. Moravská 
skládková společnost, a. s. 
 schválila příspěvkové org. ZŠ Tlumačov 

přijetí finančního daru na nákup cen od spol. 
DURA - LINE CT, s.r.o.
 schválila Dohodu o způsobu provedení 

údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a. 
s. a nápravě vadného stavu vlastníkem nemo-
vitosti se spol. ČEPS, a. s. 
 schválila přílohu č. 2 k Nájemní smlouvě 

č. 221/2008 a přílohu č. 4 k Nájemní smlou-
vě č. 222/2008 na pronájem zemědělských 
pozemků ve vlastnictví obce v k. ú. Tluma-
čov se spol. LUKROM plus s.r.o.
 schválila finanční podporu ve výši 

5.000 Kč na poskytování nepřetržité tzv. pří-
mé obslužné péče o klienta s Alzheimerovou 
nemocí v Charitním domě pokojného stáří se 
zvláštním režimem v Cetechovicích
 schválila výpůjčku části pozemku p. č. 

1337/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Tlumačov 
k umístění kontejnerů v rámci sběrného 
hnízda od státního podniku Zemský hřeb-
činec Tlumačov
 schválila uzavření nové pojistné smlou-

vy o pojištění odpovědnosti obce a to v na-
vrhovaném znění – výše ročního pojistného 
24.806 Kč - limit plnění 15 mil. Kč
 schválila výpůjčku nebytových prostor 

v objektu ZŠ Tlumačov, definovaných dle pro-
jektové dokumentace půdorysu 1 NP staré bu-
dovy školy a dle projektové dokumentace pů-
dorysu 1 PP vč. nářaďovny a místností v su-
terénu staré budovy školy, příspěvkové org. 
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, za 
podmínek stanovených v záměru – viz usne-
sení R17/11/11/15 ze dne 25. 11. 2015, pově-
řila ředitele ZŠ k podpisu smlouvy o výpůjčce
 schválila záměr výpůjčky částí pozemků 

KN p. č. 1605/1 a p. č. 1607/1 – oba ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. 
ú. Tlumačov o výměře 1.500 m2 za daných 
podmínek v usnesení uvedených: účel - reali-
zace víceúčelového sportoviště, doba výpůjč-
ky - do 31. 12. 2026

 schválila zapůjčení za poplatek mobili-
áře (lavičky, stoly) od 1. 4. 2016 do 30. 11. 
2016 paní Janě Skopalové
 schválila vnitřní směrnici „Pravidla kon-

trolního systému obce Tlumačov“
 vzala na vědomí podané cenové nabídky 

jednotlivých uchazečů na akci malého rozsa-
hu – „Dodávka nového osobního automobi-
lu Škoda Fabia Ambition 1,2 TSI pro obec 
Tlumačov a schválila jako dodavatele společ-
nost Dobe – Car, s.r.o. Zlín - Štípa z důvo-
du splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
249.865 Kč vč. DPH, zároveň vzala na vě-
domí prodej stávajícího služebního vozidla 
Škoda Fabia formou protihodnoty při náku-
pu nového vozidla za cenu cca 45.000 Kč
 schválila v rámci aktivní politiky zaměst-

nanosti pro rok 2016 vytvoření maximálně 12 
pracovních míst pro veřejně prospěšné prá-
ce dle potřeby obce
 schválila vyplacení finanční odměny 

jednotlivým členům zásahové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle 
předloženého jmenného seznamu 

obce pro rok 2016 po změně č. 1/2016 činí 
43.059.000 Kč a výdaje činí 43.059.000 Kč
 schválilo rozpočtový výhled na obdo-

bí 2017 - 2018
 schválilo dotaci ve výši 300.000 Kč na 

financování provozních nákladů v roce 2016 
pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 
a zároveň schválilo Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí uvedené individuální dotace 
300.000 Kč z rozpočtu obce mezi obcí Tlu-
mačov a Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú.
 schválilo záměr odprodeje části pozem-

ků p. č. 829/19 orná půda o výměře c 26 m2 
a p. č. 829/20 orná půda o výměře 10 m2 
v k. ú. Tlumačov za uvedených podmínek
 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-

mene na zřízení a provozování distribuční 
soustavy stavby „Tlumačov, Vojtášek, kabel 
NN“ na pozemcích KN p. č. 1337/28,1337/7 
a PK 2596 se spol. E.ON Distribuce 
 schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-

mene na zřízení a provozování distribuční 
soustavy stavby „Meisenbichler, úprava ve-
dení NN“ spočívající v umístění vedení NN 
a betonového sloupu na pozemku KN p. č. 
2453/1 se spol. E.ON Distribuce
 schválilo smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene na zří-
zení a provozování distribuční soustavy stav-
by „Tlumačov, Adaszewski, úprava přípojky 
NN“ se spol. E.ON Distribuce
 revokovalo usnesení č. Z12/26/09/14 ze 

dne 10. 9. 2014 v plném rozsahu
 vzalo na vědomí vyhlášenou 18. Výzvu 

MMR ČR v rámci programu IROP „Pod-
pora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“
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Obec Tlumačov má zpracovaný plán údrž-
by místních komunikací a chodníků dle záko-
nač. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

V zastavěném území obce jsou místní komu-
nikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestli-
že umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým 
je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a do-
pravně technickému stavu těchto komunikací 
a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

Vlastník místní komunikace nebo chodníku 
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla záva-
da ve schůdnosti chodníku, místní komunika-
ce nebo průjezdního úseku silnice, pokud ne-
prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto 
závadu odstranit, u závady způsobené povětr-
nostními situacemi a jejich důsledky takovou 
závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způso-
bem upozornit. 

Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způ-
sob a časové lhůty pro odstraňování závad ve 
sjízdnosti místní komunikace. Obec stanoví na-

Údržba v zimním období místních komunikací a chodníků
řízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování zá-
vad ve schůdnosti chodníků, místních komuni-
kací a průjezdních úseků silnic. 

Obce zajišťují sjízdnost místních komunika-
cí I. až III. třídy v těchto lhůtách: 

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komuni-

kací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. 
Zimní údržba se provádí pluhováním a po-

sypem. 
Při výkonu zimní údržby se v souladu se 

schváleným plánem zimní údržby použije ta-
ková dostupná technologie, která nejlépe vy-
hovuje místním podmínkám a pořadí důleži-
tosti silnice: 

a) I. pořadí - udržuje se celá šířka a délka 
vozovky 

1. náledí a zbytková vrstva sněhu po pluho-
vání o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje 
posypy chemickými rozmrazovacími materiály, 

2. náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neú-
činnosti chemických rozmrazovacích materiá-
lů se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály, 

b) II. pořadí - shodné technologie jako v I. po-
řadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích 
ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se 
zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Po-
syp je možno provádět pouze na místech, kde 
si to vyžaduje dopravně technický stav komu-
nikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblou-
ky, zastávky linkové osobní dopravy), 

c) III. pořadí - udržují se až po ošetření silnic 
I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním 
a v místech, kde si to vyžádá dopravně technic-
ký stav komunikace se provádí posyp zdrsňo-
vacími materiály.

Údržba obce se řídí těmito zásady a snaží se 
vždy o udržení sjízdnosti a schůdnosti komuni-
kací a chodníků co v nejlepším možném stavu.

Milan Žák, ved. ŽP, údržby a služeb

Rekonstrukce chodníků v ulici Masarykova.                                                        Foto: OÚ Tlumačov. 

Rekonstrukce chodníků v ulici Masarykova.                                                        Foto: OÚ Tlumačov. 

S ohledem na skutečnost, že se obec Tluma-
čov v letech 2014 – 2015 marně pokoušela uspět 
s podanými žádostmi o dotaci z programu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na 
akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 
v obci Tlumačov“ a současně s možným vypr-
šením termínu pro zahájení stavby dne 9. 1. 
2016, bylo v průběhu roku 2015 rozhodnuto ra-
dou obce, že z finančních prostředků obce na 
rok 2015 budou z celého projektu realizovány 
2 úseky chodníků na ul. Masarykova o celkové 
délce cca 330 m, a to od č. p. 80 po č. p. 144 
a od č. p. 73 po č. p. 66.

Samotná realizace těchto úseků pak staveb-
ně proběhla v termínu 15. 10. – 15. 12. 2015.

Veškeré stavební práce zahrnující demolici 
stávajících chodníků z litého asfaltu a betonové 
dlažby, vybudování nových chodníků ze zámko-
vé dlažby včetně podkladních vrstev, výškovou 
úpravu stávajících vjezdů a terénu provedla na 
základě výběrového řízení a uzavřené Smlou-
vy o dílo společnost Porr a. s., Praha, odštěp-
ný závod - Morava, Tlumačov. 

Dne 20. 1. 2016 byl oddělením silničního 
hospodářství Městského úřadu Otrokovice na 
realizované části chodníků vydán kolaudač-
ní souhlas.

Celkové náklady stavby, které zahrnují zpra-
cování projektové dokumentace, zaměření pů-
vodního stavu, administraci veřejné zakázky 
a samotnou realizaci akce, činí částku ve výši 
1.627.583,- Kč.

Na rekonstrukci zbylých dvou úseků chodní-
ků v ul. Dolní o celkové délce cca 1.020 m, jenž 
jsou součástí výše uvedené akce, podala obec 
Tlumačov dne 13. 1. 2016 novou žádost o dota-
ci z příslušného programu SFDI pro rok 2016.

Michal Veselský, 
vedoucí oddělení výstavby a majetku

Rekonstrukce 
chodníků 
v ul. Masarykova

Obec Tlumačov trvale patří působnosti 
teritoria Obvodního oddělení Policie Čes-
ké republiky v Otrokovicích. Mimo Tluma-
čov a město Otrokovice dále do působnosti 
obvodního oddělení spadají další obce a to 
Hostišová, Sazovice, Mysločovice, Macho-
vá a obec Bělov. K datu 1. 1 2015 čítal fy-
zický stav Obvodního oddělení 26 policis-
tů a policistek.

Během kalendářního roku 2015 policisté 
Obvodního oddělení Otrokovice v Tlumačo-
vě v rámci běžného výkonu služby působili 
preventivně v rámci jedné z priorit Krajské-
ho ředitelství policie Zlínského kraje „Bez-
pečně do školy i ze školy“, kdy s touto priori-
tou se počítá i v následujících letech. V rámci 
personálního stavu policistů Obvodního od-
dělení Otrokovice se zajišťoval přechod na 
ulici Masarykova, kde hrozilo a hrozí nej-
větší riziko dopravních nehod mezi chodci 
a projíždějícími vozidly.

Souhrnná zpráva Policie České republiky 
za rok 2015 pro obec Tlumačov

Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2015 
v porovnání s rokem 2014

Tabulka s přehledem přestupků (porovnání roku 2014/2015), které zpracovávalo Obvodní od-
dělení Otrokovice

Vzhledem k předpokladu konzumace alko-
holu a drog mladistvými se na tomto úseku 
trvale snažíme o zvýšený dohled především 
v nočních hodinách, kdy provádíme u těchto 
osob taktéž namátkové kontroly se zaměře-
ním na porušování zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami půso-
benými tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami. Reagujeme na 
přeposlaná oznámení o konaných kultur-
ních oznámeních od vedení obce s tím, že 
do Tlumačova v inkriminovaný čas vysílá-
me hlídku policie zdejšího obvodního oddě-
lení, kdy stojí za zmínku, že v rámci těchto 
opatření bylo v roce 2015 vyhledáno celkem 

7 řidičů pod vlivem alkoholu, případně drog.

V roce 2015 došlo k mírnému nárůstu spá-
chané trestné činnosti, tak i zjištění přestup-
kového protiprávního jednání oproti přede-
šlému roku. Dramaticky se zvýšil počet zjiš-
těného protiprávního jednání při řízení mo-
torových vozidel. Viz níže uvedené přehledy.

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

Mimo Obvodní oddělení Otrokovice pů-
sobil v průběhu kalendářního roku v katas-
tru obce Tlumačova i Odbor služby doprav-
ní policie, Dopravní inspektorát Zlín, případ-
ně jiné krajské útvary Policie České republi-

ky. Tyto složky v rámci výkonu služby zjisti-
li celkem 159 případů protiprávního jedná-
ní. Jedná se převážně o přestupky v silnič-
ní dopravě.

Za rok 2015 eviduje OOP ČR Otrokovice 
35 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si 
lze představit prověrky oznámení od občanů, 
přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínské-
ho kraje při převozu agresivního pacienta, či 
osoby trpící duševní nemocí, asistence u pro-
vádění mobiliární exekuce, doručenky od 
soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod. 

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

V minulém roce 2015 občané Tlumačova 
vyprodukovali celkem 1 371,46 tun odpadu

• Plastové obaly PET – LAHVE 11,525 t
• Sklo barevné 17,566 t
• Sklo bílé 10,35 t
• Beton 53,72 t
• Cihly 17,34 t
• N – odpad 5,17 t
• Papír a lepenka 60,263 t
• Biologicky rozložitelný odpad 492 t
• Směsný komunální odpad (svoz) 376,669 t
• Objemný komunální odpad (dvůr) 185,48 t
• Kovy 140,7456 t
• Nápojový karton 0,634 t

ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladí-
cí zařízení) 3,791 t, velké spotřebiče (spo-
ráky, pračky, myčky) 2,554 t, malé spotřebi-
če (vysavače, žehličky, brusky atd.) 1,588 t

ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počí-
tačových monitorů 228 ks, malé elektrospo-
třebiče (radia, videa, PC atd.) 1,5 t

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

EKOBAT – zpětný odběr malých bate-
rií 68 ks

Zpětný odběr pneu – likvidace 810 ks
Milan Žák

vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb

Odpadové 
hospodářství 2015

V sobotu 9. ledna 2016 se konala v Tluma-
čově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala 
Charita sv. Anežky Otrokovice. V naší obci 
se letos vybralo celkem 46.691,- Kč, což je 
nejvíce za poslední 3 roky. Děkujeme vám 
za ochotu pomáhat v nouzi. Poděkování pa-
tří také všem koledníkům, kteří se i přes ne-
přízeň počasí sbírky zúčastnili. 

Vybrané částky v Tlumačově: 
rok 2013    43.349,- Kč 
rok 2014    46.564,- Kč 
rok 2015    45.459,- Kč 
rok 2016    46.691,- Kč 

zdroj: web Obce Tlumačov

Tříkrálová sbírka

Rada obce: 23. března, 27. dubna,           
25. května, 29. června. (Standardní začát-
ky v 16.30 hod.) v kanceláři starosty obce 
v objektu OÚ, Nádražní 440.

Zastupitelstvo obce: 20. dubna, 22. červ-
na. (Standardní začátky v 17.00 hod.) v ob-
jektu KIS, nám. Komenského 170

Termíny řádných zasedání 
orgánů obce Tlumačov 
v I. pololetí 2016

w w w . t l u m a c o v . c z
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Ze života obce KIS Tlumačov

V sobotu 13. února 2016 se konal v sále  
Otrokovické Besedy Reprezentační ples obce 
Tlumačov. Velká účast tlumačovských obyva-
tel i hostů svědčí o tom, že se tato kulturní 
akce, byť konaná jinde než v naší obci, ujala 
a těší se vzrůstající oblibě.

Ples byl zahájen zdravicí starostou obce 
Petrem Horkou a Renátou Nelešovskou, ve-
doucí KIS Tlumačov. K tanci a poslechu hrá-
la skupina „Milenium“ z Kroměříže, která 
svým repertoárem neustále zvedala ze žid-
lí účastníky plesu všech věkových kategorií, 
takže taneční parket byl neustále plný. Vy-

Reprezentační ples obce Tlumačov
lidnil se pouze při vystoupení TJ Voltiž Tlu-
mačov a při vydávání výher v soutěži o ceny. 

Oddíl TJ Voltiže Tlumačov k naší obci ne-
odmyslitelně patří. Své voltižní umění před-
vedl Marek Hablovič, který je několikanásob-
ný mistr ČR. Každoročně se účastní CVI ME 
nebo MS. V loňském roce startoval v prestiž-
ních závodech v Quataru. Dále nám své cvi-
čení předvedly dívky: Lucie Hablovičová, 
Aneta Tulachová, Nicol Polsterová a Klára 
Matulíková. Děvčata budou v letošním roce 
cvičit v juniorské skupině. Za připomínku 
stojí, že se cvičí na koni, který podle obtíž-

nosti jde v kroku nebo ve cvalu. Na plese 
všichni ukázali svoji dovednost na dřevěném 
(umělém) koni. Ovšem vůbec nic to neubra-
lo na krásném, precizně provedeném cviče-
ní jejich volných sestav. Při jejich vystoupe-
ní se nám mnohým tajil dech. Pokud chcete 
vidět členy TJ Voltiž „naživo“, tak navštivte 
2. dubna 2016 Zemský hřebčinec Tlumačov, 
kde budou probíhat závody. 

Poděkování patří všem firmám, živnostní-
kům, organizacím i jednotlivcům za přispění 
sponzorskými dary do soutěže. 

Pořadatelky plesu, pracovnice Kulturního 
a informačního střediska Tlumačov, děkují 
vám všem za účast a vámi vytvořenou per-
fektní atmosféru.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Ples obce.                                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.                                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

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

Vystoupení TJ Voltiž Tlumačov.     Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.                     Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.                     Foto: KIS Tlumačov. 

Po delší mnohaleté odmlce se před pope-
leční středou opět v ulicích Tlumačova roze-
zněla veselá muzika a výskot maškar a maso-
pustních masek. Znovu se vzkřísila letitá tra-
dice vodění medvěda, která ukončuje obdo-
bí veselí a radovánek, aby oznámila postní 
předvelikonoční období.

Asi dvacítka zapálených spoluobčanů naší 
obce oblékla veselé kostýmy a vykročila v so-
botu 6. února na fašankový průvod. Pod vede-
ním laufra doprovázely další žertovné masky 
hlavní postavu – medvěda, který si rád zatan-
coval s každou paní domu, a rády ochutna-
ly i s ostatními masopustní koblížky, koláč-
ky, klobásky, chlebíčky či jednohubky. Ne-
chyběly ani štamprličky s něčím ostřejším. 
Radovánky trvaly od samého rána až do úpl-
ného setmění, kdy byla celá předjarní osla-
va zakončena příjemným setkáním u cim-

Tlumačovský masopust
bálové muziky v restauraci Schodky. Podle 
upřímných a vstřícných reakcí občanů (za 
které všem velmi děkujeme) bylo vidět, že 
obnovení tradice s radostí uvítali. To je urči-
tě hybným impulsem pro další léta, aby také 
naše vnoučata a děti viděly tento pěkný lido-
vý zvyk na vlastní oči a ne jen na obrázcích.

Děkujeme hlavním organizátorům: I. Zlá-
malové, P. Zlámalovi, J. Kolomazníkové, dále 
manželům Kolomazníkovým, M. Pavlíkovi, 
D. Kozumplíkovi, S. Guňovi, J. Skopalové, 
I. Doleželové, P. Grebeníčkové, J. Juhaňáko-
vé, D. Blažkové, Maxíkovi Navrátilovi, Ester-
ce Zlámalové, L. Moukové, J. Moukovi, R. 
Šimoníkovi, K. Kvasničkové, M. Hložkovi 
a také za podporu i spolupřípravu pracovni-
cím KIS Tlumačov, starostovi obce a zaměst-
nancům restaurace Schodky.            

Mgr. Lenka Odložilíková

Tlumačovský masopust.                                                                                    Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.                                                                                    Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.                                                                                    Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.      Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.      Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.      Foto: L. Odložilíková. 

Tlumačovský masopust.      Foto: L. Odložilíková. 

w w w . t l u m a c o v . c zB ř e z e n  2 0 1 6

8 9



10

B ř e z e n  2 0 1 6

11

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

KIS, SDH Tlumačov Ze života obce

Členská základna SDH Tlumačov.                                                                            Foto: hasiči. 

Vítězka koštu pálenek 2016 p. Masařová.   Foto: KIS Tlumačov. 

V sobotu 16. ledna 2016 se uskutečnil 
v Klubu Obce Zábraní 14. ročník Tlumačov-
ského koštu pálenek. Jako zpestření byla vy-
hlášena i soutěž o nejlepší pomazánku.

Na koštu se sešlo celkem 38 vzorků pále-
nek a 11 pomazánek, jejichž kvalitu hodno-
tilo 48 degustátorů z řad veřejnosti. Soutěží-
cí pálenky nalévali členové z řad zahrádká-
řů, pomazánky si každý mohl sám namazat 
na kousek rohlíku nebo chleba. 

Do 17 hod. probíhala ochutnávka a za ne-
celé dvě hodiny později byly známy výsledky.

První místo, za pomazánku, si odnesla paní 
Šoltysová, druhé místo obsadila paní Něm-
cová a na třetím místě se umístila paní Egye-

Nejlepší pálenka je z Tlumačova
Vzorky pálenky byly ohodnoceny stupni-

cí od jedné do pěti, kdy jednička znamena-
la nejnižší počet bodů. Vzorek, který nebyl 
ohodnocen degustátorem, byl bodován čís-
lem 3. Celou akci přišel podpořit i starosta 
obce Petr Horka.

Vítězem koštu pálenky 2016 se stala paní 
Masařová s celkovým počtem 180 body. V těs-
ném závěsu za ní skončil pan Darebník s po-
čtem bodů 179 a třetí místo, s počtem bodů 
171, obsadil pan Brázdil. Blahopřejeme.

Večer byl obohacen i menší soutěží o ceny. 
Všem výhercům gratulujeme a sponzorům 
děkujeme.

Organizátoři MO ČZS Tlumačov a KIS 
Tlumačov děkují všem za účast a těší se na 
již 15. ročník koštu pálenek. Doprovodná sou-
těž bude o nej bábovku.    Renáta Nelešovská, 

vedoucí KIS Tlumačov

V sobotu 9. 1. 2016 proběhla na hasičské 
zbrojnici výroční valná hromada SDH. Člen-
skou základnou byla schválena činnost za 
uplynulý rok a byly schváleny hlavní body 
pro následující rok.

Minulý rok pro nás začal smutnou událos-
tí. 3. ledna nás nečekaně opustil dlouholetý 
člen SDH bratr Pavel Skula.

V lednu jako již tradičně, proběhla na ha-
sičské zbrojnici výroční valná hromada naše-
ho sboru, v jejímž rámci se uskutečnily volby 
výboru na následující 5leté období. Do výbo-
ru byli zvoleni: Šnajdr Jan, Machovský Vác-
lav, Zlatuška Josef, Němec Jaroslav, Šnajdr 
Otto st., Šnajdr Otto ml., Žák Milan st., Šna-
jdr Michal, Hrtús Štefan, Šnajdr Vladimír, 
Vírová Zuzana, Minařík Zdeněk st., Malár 
Michal, Šedo Miroslav st., Šedo Radek. Sta-
rostou byl zvolen Šnajdr Jan, velitelem Ma-
chovský Václav.

V měsíci lednu jsme se ještě zúčastnili vý-
roční valné hromady v Ludslavicích a okrs-
ku.

V minulém roce jsme oslavili 130. výročí 
založení našeho sboru. Již od prvních mě-
síců roku směřovala naše aktivita pro zdár-
né a důstojné uspořádání oslav. V rámci pří-
prav jsme provedli úpravu dvoru za hasičskou 
zbrojnicí, úklid hasičské zbrojnice, připravili 
techniku na ukázky apod. Všem členům, kte-
ří se aktivně podíleli na těchto přípravách, 
bych chtěl jménem výboru poděkovat.

V březnu a červenci jsme uspořádali jako 
každý rok sběr kovového odpadu.

V dubnu a říjnu jsme provedli požárně-
bezpečnostní dozor na soutěžích v aerobiku.

V květnu jsme se zúčastnili u našich ka-
marádů v Mokré - Horákově recesistické 
akce „Prvomájový průvod“. V rámci okrsko-
vé soutěže jsme zorganizovali pro naše nej-
mladší soutěž mladých hasičů. Na okresním 
kole soutěže Plamen v Otrokovicích, naši čle-
nové vypomáhali s dopravou vody.

V červnu jsme se jako každý rok organi-
začně podíleli na uspořádání Dne pro rodinu 
v parku u Sokolovny, a to jak ukázkami tech-

Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015
niky pro děti, tak i občerstvením.

V červenci proběhli již zmiňované oslavy 
130. výročí založení našeho sboru. Důsled-
né přípravy se nám vyplatily a celý den pano-
valo nádherné počasí a přátelská atmosféra.

V srpnu jsme se podíleli na organizaci his-
toricky 1. pivních slavnostech v Tlumačově. 
Navštívili jsme také naše kamarády z družeb-
ní obce Ďanová.

V září jsme uspořádali Den otevřených 
dveří na Hasičské zbrojnici a v rámci pre-
vence jsme pozvali děti z Mateřské školy na 
naši zbrojnici a seznámili je s problemati-
kou požární prevence. V parku u Sokolovny 
jsme se podíleli na organizaci Nočního po-
hádkového parku.

V listopadu jsme připravili občerstvení 
(grilované klobásy, svařák, čaj) na advent-
ním jarmarku spojeného se slavnostním roz-
svícením vánočního stromku.

V prosinci jsme se zúčastnili výročních val-
ných hromad našich kamarádů z Mokré, Ot-
rokovic, Kvítkovic a Záhlinic. Pro naše nej-
mladší členy jsme uspořádali besídku, pro ty 
starší již tradiční zabíjačku.

Činnost JSDH Tlumačov
K 31. 12. 2015 má zásahová jednotka 14 

členů, velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., 
zástupcem Michal Šnajdr. V loňském roce 
ukončili členství v jednotce na vlastní žádost 
Jan Šnajdr a Zdeněk Minařík st.

Výjezdy JSDH Tlumačov v roce 2015
Požár
 17. 2. 2015 Kvasice – požár sazí v komíně
 23. 3. 2015  Tlumačov – požár travního 
  porostu podél tratě
 25. 4. 2015  Tlumačov – požár RD
 13. 7. 2015  Tlumačov – požár odpadu
 21. 7. 2015  Bělov – požár RD
 11. 9. 2015  Tlumačov – požár kůlny
 22. 12. 2015  Otrokovice – areál Tomy 
  – požár odsávání

Technická pomoc
30. 3. 2015 Tlumačov – spadlý strom přes 

cestu; 16. 8. 2015 Tlumačov – spadlý strom 
přes cestu; 30. 11. 2015 Tlumačov – čerpání 
vody ze sklepa.

Únik nebezpečné látky
27. 2. 2015 Tlumačov – únik nafty na vod-

ní hladinu; 16. 3. 2015 Tlumačov – únik ole-
je na místní komunikaci; Celkem na katas-
trálním území obce Tlumačov v roce 2015 
bylo 25 událostí, včetně cvičení.

Na R55 v katastru obce Tlumačov se sta-
ly 2 dopravní nehody.

Roman Šnajdar

(Pozn.: redakčně kráceno, úplný zápis z čin-
nosti SDH - http://www.tlumacov.cz/spolky/
Images/2016-SDH_cinnost.pdf.)

V roce 2015 byl stav knihovního fondu 
k 31. 12. 2015 celkem 6.420 ks knih. Nejví-
ce zastoupena je krásná literatura. V roce 
2015 bylo 199 registrovaných čtenářů, z toho 
52 dětí.

Knihovnu v loňském roce navštívilo cel-
kem 1.799 občanů, z toho 46 využilo veřejný 
internet a 123 návštěvníků nahlédlo do elek-
tronického katalogu. Webové stránky knihov-
ny navštívilo 432 jednotlivců. Celkem bylo 
zapůjčeno 2.903 knih pro dospělé včetně 
naučné literatury. Dětských knih včetně na-
učné literatury jsme půjčili celkem 181. Vý-
půjčky periodik se ustálily na čísle 260. Tři-
krát ročně je knižní fond obohacován o vý-
měnný soubor z Krajské knihovny Františ-
ka Bartoše ze Zlína. Každoročně vyřazuje-
me staré a poškozené knihy a nahrazujeme 
je novými. V roce 2015 bylo zakoupeno cel-
kem 320 nových knih. Pokud čtenář nena-
jde v našem katalogu požadovanou knihu, 
je možnost přes naši knihovnu si ji objed-
nat z knihovny ve Zlíně. Knihovnu průběž-
ně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. 

V knihovně jsou k zapůjčení časopisy Vlas-
ta, Květy, Zahrada a od ledna i nový časo-
pis Epocha. 

V knihovně to žije
V dubnu nesměla chybět již tradiční „Noc 

s Andersenem“. Cestovatel Jiří Mára nám 
tentokrát vyprávěl o cestě do Francie a Ra-
kouska. Pro 6. – 9. třídu jsme připravili před-
nášku známé spisovatelky Martiny Bittnero-
vé. Pro veřejnost se konala přednáška s ces-
tovatelem Jiřím Sladkým na téma „Neznámá 
Íránská poušť“. Na konci školního roku jsme 
pasovali děti z první třídy na Malé čtenáře. 

Nejčastěji půjčované knihy za rok 2015:
Stieg Larsoon, trilogie „Milénium“ (1. díl: 

Muž, který nenávidí ženy, 2. díl: Dívka, která 
si hrála s ohněm a 3. díl: Dívka, která kopla 
do vosího hnízda).

Marcela Mlynářová, „Důchodkyně ne-
střílejte“.

Julies Peters, „Píseň slunečné země“.
Jo Nesbo, „Přízrak“. 

Na začátku tohoto roku jsme knihovnu 
nově vymalovali a pro dospělé i děti naku-
pujeme nové knihy. Na nástěnku umístěnou 
v knihovně můžete psát, o kterou knihu bys-
te měli zájem, a my se ji budeme snažit za-
koupit. V dubnu zveme děti na již tradiční 
Noc s Andersenem.          Petra Šimoníková, 

kulturní pracovnice KIS Tlumačov

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
Naši jubilanti leden – březen 2016
Zdeněk Světlík, Stanislava Svádová, Jan Sko-
pal - Procházka, Zdenka Ševelová, Antonín 
Procházka, Františka Skácelová, Marie Ja-
drníčková, Vladimír Gazda, Jiřina Valová, 
Františka Válková, Marie Pečeňová, Zde-
něk Ředina.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti
Filip Šindelář, Nela Zezulková, Elena Škrdlo-
vá, Vanessa Havelková, Adam Matulík, Voj-
těch Richard Purdue.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem pře-
jeme hodně zdraví a štěstí!

Úmrtí
Radoslav Kopčil, Ludmila Štachová, Jan Hu-
jíček, Marie Talašová, Zdenka Ulmanová.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ladislava Vránová, matrikářka

V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňová-
ny významné životní události občanů Tlumačo-
va. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás 
osobně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku 
osobně nebo telefonicky na tel. číslo 577 444 219Matrika a evidence obyvatel 2015

Motto:  Tvá láska k hudbě odvěká 
 neznala vyšší cíl a větší touhu
 než krásou a štěstím 
 naplnit srdce člověka. 

Letos 17. února 2016 uplynulo 15 let od 
úmrtí pana Františka Kristýnka. Chci jen 
krátce vzpomenout na našeho dirigenta Žen-
ského pěveckého sboru. 

Sbor začal svoji činnost 8. února 1984. 
Pod vedením pana Kristýnka jsme nastudo-

Vzpomínka na 
Františka Kristýnka

valy široký repertoár písní a skladeb koncert-
ních i duchovní hudby latinsky a italsky. Kon-
certy duchovní hudby v nádherné atmosfé-
ře kostelů zůstávají dodnes ve vzpomínkách 
tehdejších posluchačů. Výběrem z repertoá-
ru jsme obohacovaly i kulturní život v naší 

obci při různých příležitostech. Náš pan di-
rigent obohacoval nás i posluchače uměním 
rozdávat hudební krásu, radost a pohodu. 
Měl porozumění pro naše radosti i staros-
ti. Noblesní jednání, láska k Bohu i přírodě, 
byla příznačná pro jeho lidské umělecké bytí. 
Málokdo ví, jak statečným chováním pomá-
hal svým přátelům v neblahých padesátých 
letech politické perzekuce. 

Na poslední cestě rodnou obcí jej vypro-
vodil celý sbor, květinami jsme ozdobily mís-
to jeho věčného odpočinku. Byl váženým ob-
čanem, byl osobností roku 2008 in-memori-
am. Na jeho pohřeb se tehdy sjelo dne 24. 2. 
2001 mnoho uměleckých přátel, jeho žáků 
a všichni, kdo si ho vážili jako vzácného člo-
věka.                                         Jitka Fialová

dová. K výrobě pomazánek byly použity růz-
né suroviny jako např.: škvarky, červená řepa, 
hermelín, šunka, tvaroh, avokádo, atd. 

B ř e z e n  2 0 1 6

10KIS, SDH Tlumačov

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2015 2.490

Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31. 12. 2015 23

Z celkového počtu obyvatel - počet mužů 1.256

                             - počet žen 1.234

Průměrný věk obyvatelstva 42 let

Průměrný věk mužů 41 let

Průměrný věk žen 43 let

Počet narozených dětí
28 (4 děvčat,    
14 chlapců)

Počet zemřelých občanů 18

V roce 2015 se přihlásilo k trvalému pobytu 46 občanů

V roce 2015 se odhlásilo z trvalého pobytu 72 občanů

V rámci obce se přehlásilo 19 občanů

V roce 2015 bylo v Tlumačově uzavřeno 5 sňatků, 3 v obřadní síni,    
2 na náměstíčku. Žádný sňatek nebyl církevní, všechny byly občanské.

Diamantovou svatbu 60 let společného manželství oslavili: 
•manželé Olga a Zdeněk Ředinovi
•manželé Ladislav a Jarmila Čadovi
•manželé Vladimír a Zdeňka Gazdovi

Ladislava Vránová, matrikářka

91 let Jiřina Valová
91 let Libuše Buršíková
91 let Marie Talašová
92 let Miloslav Fialka
92 let Karel Strýc
93 let Miloslav Jan
97 let Zdeněk Ředina

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2015 oslavili:

90 let Elvíra Hrdinová
90 let Marie Gahurová
90 let Věra Polášková
90 let Ludmila Matějová
90 let Milada Fialková 
90 let Vlasta Heverová
91 let Ludmila Machovská
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ZŠ a MŠ Tlumačov DDM Sluníčko

Školní akademie.                                                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Pleteme, pleteme .......                                                                                  Foto: DDM Sluníčko. 

DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlu-
mačov zve všechny příznivce aerobiku na 12. 
ročník soutěže v aerobiku skupinových cho-
reografií „O pohár starosty obce Tlumačov“, 
která se koná v sobotu 9. dubna 2016 ve Spor-
tovní hale Otrokovice Štěrkoviště. Do soutěže 
se přihlašují děvčata a chlapci z celé Moravy 
se svými nápaditými sestavami, které hodnotí 
6 členná porota složená z odborníků a spor-
tovců. Do poroty zasedne i letos Mgr. David 
Holzer MS v aerobiku a Hanka Kynychová 
cvičitelka aerobiku a autorka charitativního 

Soutěž v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“
projektu Hejbejte se a zpívejte. Oba tito porot-
ci budou soutěžící po jejich vystoupení hodno-
tit slovně, což bude přínosem nejen pro děti, 
ale také jejich trenéry a Vás diváky. Jako VIP 
host přijal naše pozvání herec a moderátor 
Miroslav Šimůnek, který bude předávat Cenu 
sympatie. Soutěž je rozdělena do několika vě-
kových kategorií do 7 let, 8 – 10 let, 11 – 13 
a 14 a více let. Také je rozdělení na estetickou 
a technickou kategorii. Od 8:30 probíhá re-
gistrace družstev, od 9:00 – 11:00 prostorové 
zkoušky družstev, od 11:20 – 11:50 autogrami-

áda hostů a porotců. Od 12:00 hodin vypuk-
ne samotná soutěž a určitě to bude stát opět 
za to, jako v minulých ročnících. V dopro-
vodném programu vystoupí TS Trick Hulín. 
Přijďte podpořit tlumačovský aerobik team. 
V každé kategorii máme zastoupení a vzhle-
dem k tomu, že rok od roku se kvalita vystou-
pení zvyšuje, bude to boj a budeme potřebo-
vat Vaši podporu. Na všechny se moc těšíme.

Bc. Hana Hlobilová
vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov 

DDM Sluníčko

Od loňského roku pravidelně nabízíme 
v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, spolu 
s velmi ochotnou a trpělivou lektorkou Dan-
kou Vašíčkovou kurzy pletení z papírových 
ruliček pro veřejnost. Pokaždé připravíme 
pro účastníky zajímavé tvoření. Tentokrát to 
byly velikonoční ošatky ve tvaru slepičky. Tří-
hodinové pletení a motání provázené někdy 
i páráním nikoho neodradilo a výsledek stál 
za to. Odměnou za trpělivost všech byly krás-
né dekorace k blížícím se svátkům jara. Už 
se moc těšíme na další tvoření ve Sluníčku 

Bc. Ludmila Daňková DDM Sluníčko, 
středisko Tlumačov

Kurzy pletení 
ve Sluníčku

Školní akademie.              Foto: ZŠ Tlumačov. 

Muzikoterapie.              Foto: MŠ Tlumačov. 

V úterý 12. ledna 2016 přijel do naší ma-
teřské školy pan Sklenář, aby děti seznámil 
s ukázkami hry na netradiční hudební ná-
stroje. Děti si se zvědavostí prohlížely všech-
ny vystavené hudební nástroje, známé i ne-
známé, exotické i obyčejné a s nedočkavostí 
čekaly, jakýže zvuk dokážou vyprodukovat.

A byli jsme všichni hodně překvapeni – 
hned jsme si připadali, že jsme na Divokém 
Západě, když se rozezněl velký i malý bu-
ben, u kterého jsme si také zatancovali indi-
ánské tance, dešťová tyč nám zase připomí-
nala chvíle, kdy sedíme u okna a poslouchá-
me, jak venku leje, velká měděná tibetská 
nádoba nás překvapila čistým a silným zvu-
kem, velká kruhová nádoba s obrázky moře 
a ryb byla plná drobných kuliček a když jsme 
zavřeli oči, rázem jsme se ocitli na pobřeží 
a slyšeli jak menší či větší vlny omývají útesy 
kolem nás. Naše fantazie pracovala na plno 
a další a další hudební zvuky nás přesvědči-

Muzikoterapie v mateřské škole
ly o tom, že hrát se dá opravdu na všechno.

Nejlépe se dětem líbilo, když si všechny 
tyto netradiční nástroje mohly po libosti vy-
zkoušet. Herna se změnila v koncertní síň 
a všechny děti měly k dispozici nějaký hudeb-
ní nástroj, malý či velký, všechny vyzkoušely. 
Nadšení nebralo konce a nakonec jsme mu-
seli naše koncertování ukončit, protože naše 
ouška už začala být malinko unavena směsi-
cí různorodých zvuků.

Tato akce se setkala s velkým zájmem 
a nadšením dětí, které měly možnost experi-
mentovat s netradičními hudebními nástroji, 
po libosti produkovat zvuky a dělat „randál“, 
což se ji móóc líbilo. Zda naše koncertování 
nerušilo školáky ve třídě nad námi, nevíme, 
ale nikdo si nepřišel stěžovat. Možná z na-
šich dětí vyrostou na základě této zkušenos-
ti budoucí virtuosové a filharmonici, kteří se 
stanou příštími slavnými hudebníky. Kdo ví…

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

V pondělí 21. prosince 2015 proběhla škol-
ní akademie ve vánočním duchu. Celou aka-
demii zahájil pan ředitel svým úvodním slo-
vem. Jako první přišel na řadu školní sbore-
ček s písní Prosinec pod vedení paní učitel-
ky Jiruškové. Poté již slova patřila moderáto-
rům: Kláře Juráňové a Adamu Bilíkovi, kte-
ří všechny přítomné přivítali krásnými slovy, 
v nichž nechyběla vážnost ani vtip.

Jak to vypadá v čertí škole, nám ukázali 
žáci 2. a 5. třídy. Ti menší se pod vedení paní 
učitelky Luciferové učili válet, lelkovat, čis-
tit kopyta, točit ocasem nebo přikládat pod 
kotel. Ti starší už museli vynaložit více úsilí. 
Paní učitelka Rohatá po nich chtěla už i po-
čty a pekelná vyjmenovaná slova! Nicméně 
vše se povedlo a všichni čerti obstáli!

Že je v zimě důležité chodit nejen teple 
oblečen, ale myslet i na zvířátka v lese, nám 
předvedli prvňáčci. Koroptvička, jelen, liš-
ka, sova a další naštěstí našli velký strome-
ček, který je pod své větve schoval. A neza-
pomněl na ně ani pan myslivec.

Po mrazivé lesní zimě nás svým zpěvem 
u srdce zahřál školní sboreček. Tentokráte 
s písní Václava Neckáře „Půlnoční“.

V milé náladě se nesla i scénka 4. třídy po-
jmenovaná „Pastelky“. Stejně jako lidi, tak 
i každá pastelka umí namalovat něco jiné-
ho: Modrá maluje nebe, moře a řeky. Červe-
ná zase umí rty, sukýnky, mašličky a srdíč-
ka. Zelená kreslí stromy, hory, trávu nebo 
keře. A žlutá zase rozjasní naše obrázky slu-
níčkem. A co bílá? Ta přece umí jako jediná 
namalovat sníh! A tak se také stalo!

Jak tráví svůj volný čas žáci osmé třídy, 
jsme se mohli podívat v netradiční scénce – 
stínohře. Žáci za bílou oponou prosvícenou 
silným reflektorem předvedli, že se ve svém 
volném čase umí bavit velmi originálně – tan-

Vánoční školní akademie
cem, zpěvem, fotbalem nebo parkurem.

Že angličtina není žádná věda, nám uká-
zali třeťáčci v pohádce The three pigs – Tři 
prasátka.

Žáci 6. třídy nám zase předvedli skvělý ná-
vod jak po Vánocích zatočit s nadbytečnými 
kily! Jednoduše a prostě! Stačí si zajít do To-
mova fitness centra a zatančit si zumbu! Na 
tomto místě je nezbytné podotknout, že do 
vystoupení se velmi zdařile zapojili i chlap-
ci! Klobouk dolů!

Období mezi vánočními svátky a Silvest-
rem bývá neodmyslitelně spjato s televizními 
estrádami a scénkami. Jednu z divácky nej-
populárnějších s názvem „Včera, dnes a zí-
tra“ nám předvedli žáci 9. třídy. A musím 
uznat, že Felix Holzmann a Iva Janžurová 
mají zdatné nástupce! 

S pásmem koled a folklorních básní se 
nám ještě jednou představili žáci 3. třídy. Za-
zněly básně notoricky známé, ale také ty ne-
známé. A dětem to v kožíšcích, beranicích, 
šátcích a fjertúšcích nesmírně slušelo.

Předposledním vystoupením bylo poví-
dání o adventu v německém jazyce v podá-
ní žáků z 8. třídy. A závěr patřil opět školní-
mu sborečku. Tentokráte zazněla píseň „Vá-
noční modlitbička“, v níž žáci 5., 6. a 8. tří-
dy vyjádřili jedno velké přání.

Úplným závěrem bych pak na tomto místě 
chtěla poděkovat paní učitelce Pavlíně Kola-
říkové za skvělou organizaci nejen celého vel-
kého dne! Děkuji!         Mgr. Michaela Lišková
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Sport Stolní tenis

Putovní pohár získal Jiří Krčma ml.   Foto: Mgr. R. Huráň. 

Zápas dětí.                                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Druhá sobota v novém roce 2016, tj.           
9. ledna, patřila v naší obci stolním tenistům. 
Kulturní a informační středisko ve spoluprá-
ci s místními tenisty pořádalo IV. ročník tur-
naje v tomto sportu.

Všechny hráče, celkem 59 stolních tenistů, 
přivítal místostarosta Obce Tlumačov Mgr. 
Rajmund Huráň, který se také aktivně, i se 
svou manželkou, turnaje zúčastnil. Všech-
ny zápasy bedlivě sledoval a korigoval hlav-
ní rozhodčí Aleš Judas a pracovnice KISka 
pečlivě zapisovaly výsledky soubojů.

Sportovní soutěž se konala po celý den 
v tělocvičně základní školy. Dopoledne, po-

Jiří Krčma obhájil loňské vítězství
prvé za dobu konání turnajů, soutěžily děti 
a to ve dvou kategoriích (mladší a starší) 
a odpoledne patřilo dospělým v kategorii 
ženy, muži a senioři.

Čtrnáct dětí - chlapců sehrálo vzájemné 
zápasy s tímto konečným pořadím: 

Mladší děti Starší děti
1. Lukáš Mareš  1. Jan Hrtús
2. Jiří Kvasnička 2. Martin Němec
3. Filip Vrzal 3. Adam Bilík

Po 14 hodině nastoupili, ke čtyřem stolům, 
dospělí. 26 mužů, 6 žen a 13 seniorů bojova-

lo o co nejlepší umístění v turnaji. 
Všem hráčům děkujeme za účast. Vítězům 

blahopřejeme. Za rok, přesněji 7. ledna 2017, 
vás všechny opět čekáme v Tlumačově, tento-
kráte na V. ročníku Turnaje ve stolním tenise.

Výsledky: 
Ženy  Muži
1. Simona Hrtúsová  1. Jiří Krčma
2. Jana Machovská  2. Jan Mareš
3. Pavla Kutrová  3. Tomáš Krčma

Senioři
1. Hana Ševčíková 
2. Vladimír Flašar
3. Oldřich Kocián

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

V průběhu roku 2015 pokračovali pingpon-
goví nadšenci z Tlumačova a blízkého oko-
lí v rozšíření a posílení tradice slibně se roz-
víjející dlouhodobé soutěže – Tlumačovské 
ligy ve stolním tenise. Od března do prosin-
ce 2015 se odehrálo, během II. ročníku této 
soutěže ve dvouhrách mužů, více jak 300 
vesměs vyrovnaných a dramatických zápa-
sů. Závěrečná tabulka a pohled na ni jedno-
značně ukazuje, že 14 účastníků dlouhodo-
bé soutěže se po necelých dvou letech vý-
konnostně k sobě velmi přibližuje a o celko-
vém pořadí již rozhodují jen nepatrné bodo-
vé rozdíly. Z původních amatérů a nadšen-
ců pro tento sport se během krátké doby sta-
li zanícení hráči stolního tenisu, se snahou 
vylepšit svůj herní projev, pořídit si kvalit-
ní hráčskou výbavu, technicky se zlepšovat 
a být ve hře i ve výsledku maximálně úspěš-
ní. Mnozí účastníci Tlumačovské ligy bě-
hem roku změřili své síly i se soupeři (také 
amatéry) z okolních obcí na turnajích, kte-
ré jsou zde tradičně pro veřejnost pořádány 
a velmi často se v těžké konkurenci umisťu-
jí na stupních vítězů. K takovým turnajům 
neodmyslitelně a tradičně patří i ten, který 
pravidelně v lednu pořádá KIS Tlumačov 

Tlumačovská liga ve stolním tenise 2015
a na kterém se rok od roku schází stále kva-
litnější konkurence hráčů - amatérů z naše-
ho regionu. Naši hráči v domácím prostře-
dí nikdy nezklamou a svým umístěním v ko-
nečném pořadí jen dokazují, že „Tlumačá-
ci“ něco umí a v amatérské úrovni se v re-
gionu neztratí. Mezi hráče stolního tenisu, 

kteří se úspěšně účastní mnoha turnajů, pa-
tří především „kluci Krčmovi - Jirka ml., Jir-
ka st. a Tomáš“, Pavel Sácký a Honza Mareš. 
Vzhledem k obecnému zájmu o tento sport 
v rekreační podobě – měřeno účastí v kate-
gorii mládeže a žen na turnaji KIS Tlumačov 
v posledních letech- by možná stálo za zváže-
ní, zda dlouhodobou „Tlumačovskou ligu ve 
stolním tenise“ nerozšířit do budoucna prá-
vě o kategorie - mládež a ženy.

II. ročník Tlumačovské ligy 2015 ve vý-
sledcích:
1. místo obhájil a putovní pohár získal         
Jiří KRČMA ml.
2. místo Rajmund HURÁŇ
3. místo Michal HRIC
4. místo Tomáš KRČMA
5. místo Václav ODLOŽIL

Dalšími účastníky turnaje, kteří srdnatě bo-
jovali v turnaji o cenné body se všichni shod-
ně umístili na 6. místě. Jsou to: Honza Ma-
reš, Laďa Jaroš, Pavel Sácký, Česťa Jašek, 
Jan Koželuh, Jirka Krčma st., Staňa Veleba, 
Vraťa Večerka a Matěj Sácký

Celý II. ročník Tlumačovské ligy ve stol-
ním tenise 2015 byl důstojně ukončen 11. pro-
since 2015 závěrečným ceremoniálem s pře-
dáváním medailí a následným vyhodnoce-
ním v restauraci „Na křižovatce“. 

Mgr. R. Huráň a Jiří Krčma junior

Nejlepší stolní tenistky.   Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovští hokejisté.                                                                                           Foto: J. Ševela. 

Stalo se již tradicí, že závěr roku je spojen 
s hokejovým utkáním sousedních obcí s ná-
zvem „Derby o Moravu“, přičemž letos, dne 
30. prosince od 16:00 hod, se uskutečnil již 
třetí ročník. Tento nápad vznikl v rámci přá-
telské neformální diskuse (u piva) mezi mla-
dými příznivci hokeje Tlumačova a Kvasic. 
Marketinkový název „Souboj o Moravu“ má 
vyznačovat jakousi pomyslnou hranici, kte-
rá rozděluje naše obce, jenž spolu jinak na-
vzájem zejména v posledních letech udržují 
velmi kolegiální spolupráci. 

V každé obci se několik týdnů předem ode-
hrávala příprava - tvořily se nominace, pláno-
vala se strategie a zjišťovala se připravenost 
soupeře. Tlumačovští HORNETS díky svým 
dobře utajeným informačním zdrojům vědě-
li, že Kvasice se odpovědně připravují a té-
měř každý víkend trénují. I proto neponecha-
li nic náhodě a pečlivě sestavili ideální sesta-
vu tak, aby v derby byli úspěšní a nový putov-
ní pohár přivezli na příští rok do Tlumačova. 
Nejenom hráči, ale také široká veřejnost, žije 
tímto předsilvestrovským utkáním a letos se 
očekával velký divácký zájem. České dráhy 
plánovaly posílit spoje z Tlumačova do Kro-

Hokejové derby o Moravu
měříže a taktéž provozovatel autobusové do-
pravy uvažoval zdvojnásobit linky mezi Kva-
sicemi a Kroměříží. I přesto parkoviště před 
zimním stadionem bylo před začátkem utká-
ní plné aut z Tlumačova či Kvasic a někte-
ří museli najít alternativní možnosti pro za-
parkovaní např. před Kauflandem či ve vni-
troblocích sídliště. 

Utkání začalo několik minut po 16 hodi-
ně a hrálo se 3 x 25 min s krátkými přestáv-
kami. Diváci ihned v úvodu utkání poznali, 
že v každém mančaftu je několik hráčů, kte-
ří aktivně hrají či hráli KHL či KHAL, což 
zápasu přidalo na atraktivnosti. Derby zača-
lo svižně a po několika minutách šel do vede-
ní Tlumačov, který měl po celé utkání díky 
hře na dvě pětky víc ze hry a taktéž více gó-
lových šancí. Kvasičtí borci po chvíli vyrov-
nali stav a remízu 1:1 ukazovala informační 
tabule i na počátku třetí třetiny. Podle oče-
kávání třetí třetina byla ještě vypjatější a na 
hře obou týmů to bylo znát. Nejen v posled-
ní třetině, ale po celé utkání, byla k vidění 
u obou mančaftů řada nádherných hokejo-
vých akcí, skvělá bruslařská technika, nasa-
zení, úniky, nájezdy, tvrdé střely od modré 

– zkrátka hráči do toho dávali vše a zejména 
tlumačovští HORNETS museli v sobě najít 
i ten poslední kousek síly, důvtipu a instink-
tu, aby ho následně využili ve svůj prospěch. 
V třetí třetině se tlumačovští hráči vyhecova-
li k maximálnímu výkonu a ve sledu několi-
ka minut vsítili jinak výbornému kvasickému 
brankáři 3 góly, čímž de facto rozhodli celé 
derby. Kvasice v posledních minutách utká-
ní jen korigovaly výsledek s tím, že po závě-
rečné siréně na ukazateli svítil výsledek Tlu-
mačov – Kvasice 4 : 2.

Nový putovní pohár si převzali hráči Tlu-
mačova, následovalo poděkování divákům, 
focení a rozhovory… Velké poděkování všem 
tlumačovským hráčům za skvělý výkon, pří-
pravu a čas…! Velké uznání pro hokejový tým 
Kvasic za velmi dobrou a pohlednou hru, fé-
rový hokej a velmi kolegiální atmosféru. Po-
děkování všem fanouškům Tlumačova a Kva-
sic za velmi dobrou hokejovou atmosféru a za 
čas, že přijeli podpořit „svůj“ tým…! Závě-
rečné „děkujeme“ patří organizátorům to-
hoto již tradičního derby, že myšlenku (hec) 
a dobrý nápad dokázali dotáhnout do kon-
ce… (za Tlumačov bez jakýchkoliv finanč-
ních dotací či příspěvků sponzorů!). 

Minimálně na rok řeka Morava „patří“ Tlu-
mačovu (byť zeměpisně platí, že protéká k.ú. 
Kvasice… :-)). Putovní pohár do konce roku 
2016 bude v držení týmu HORNETS Tluma-
čov a příští rok se uvidí… 

Sestava HORNETS Tlumačov 2015: Petr 
Vlček – Ondra Ševela, Mira Škrabal – Jirka 
Krčma, Radek Šimoník – Michal Adamovič, 
Radek Zálešák, Pepa Procházka – Roman Ha-
pal, Tomáš Hapal, Radek Konečný. 

Branky: Ondra Ševela, 2 x Tomáš Hapal, 
Michal Adamovič. 

Za FanclubHornets Tlumačov 
Ing. Jaroslav Ševela

Moped Team Tlumačov.                                                                 Foto: Moped Team Tlumačov. 

Moped team Tlumačov má za sebou první 
rok fungování. V květnu zorganizoval I. roč-
ník Moped rallye Tlumačov a v říjnu se roz-
loučil s motorkářskou sezónou společně se 
sportovní akcí pro děti.

Na začátku roku 2015 jsme založili spo-
lek s prvotním cílem uspořádat v Tlumačo-
vě závody mopedů. Díky nadšení a podpoře 
v našem okolí jsme se s plnou vervou pustili 
do organizace. Vznikla nová událost v Tlu-
mačově „Moped rallye Tlumačov“. Po úspěš-
ném průběhu sezóny, kdy jsme se zúčastnili 
i jiných závodů, jsme se rozhodli uspořádat 
„Ukončení sezóny mopedů a motocyklů“. 
Protože máme děti, které jsou našimi nejvěr-

První rok 
MOPED TEAMU 
TLUMAČOV

nějšími fanoušky, zorganizovali jsme rozlou-
čení ve sportovním duchu i pro ně. Závodě-
ní dětí na kolech bylo vskutku dramatické. 
Jejich nadšení a dravost byla nepřekonatel-
ná a místy i velmi napínavá.

Pro letošní rok 2016 chceme vycházet 
z loňských zkušeností, uspořádat II. ročník 

„Moped rallye Tlumačov“. Na závěr sezóny 
se opět rozloučit za účasti těch nejmenších 
dětí a ve finále jako hlavní pořádající tým se-
zóny 2016 uspořádat i slavnostní večer pro 
závodníky seriálu mopedů „Slavnostní vyhlá-
šení MOPED CUP“.

Petr Vystrčil
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Inzerce

Kalendář akcí 
                     v Tlumačově 2016

Kulturní a informační středisko a Dům dětí a mládeže Otrokovice, 
odloučené pracoviště Tlumačov

Vás srdečně zvou

v sobotu 4. června 2016 od 15 hodin
do parku v ulici Sokolská v Tlumačově na

ODPOLEDNE
PRO CELOU   RODINU

Bohaté občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Program: 15:00 - 15:15 hod. Slavnostní přivítání starostou obce Petrem Horkou
 15:15 - 16:00 hod. Zábavná show pro děti - klaunské vystoupení
 16:00 - 18:00 hod. Program v rámci Dne dětí:
  vystoupení tlumačovského aerobiku
  soutěže a atrakce pro děti v parku
  K poslechu hraje skupina Gaudeon

1. 4. 2016 - 2. 4. 2016 16:30 hod. Noc s An-
dersenem (Knihovna Tlumačov, pořadatel 
KIS Tlumačov)

9. 4. 2016 12:00 hod. O pohár starosty obce 
Tlumačov - aerobik (Sportovní hala Otro-
kovice Štěrkoviště, pořadatel DDM Sluníč-
ko, Tlumačov)

30. 4. 2016 16:00 hod. Stavění májky (náměs-
tíčko Tlumačov, pořadatel KIS Tlumačov)

21. 5. 2016 2. ročník závodu mopedů v Tlu-
mačově (pořadatel MOPED TEAM TLU-
MAČOV. Průběžné informace k závodu bu-
deme přidávat na www.mttlumacov.cz a na 
www.facebook.com/mopedteamtlumacov)

28. 5. 2016 16:00 hod. Kácení májky (náměs-
tíčko Tlumačov, pořadatel KIS Tlumačov)

4. 6. 2016 15:00 hod. Odpoledne pro celou 
rodinu (Tlumačov - park, ulice Sokolská. 
Pořadatel KIS Tlumačov a DDM Sluníč-
ko Tlumačov).

2. 7. 2016 Oslavy 85. výročí činnost fotbalu 
v Tlumačově + večerní taneční zábava (fot-
balové hřiště + aslf. plocha, pořadatel S. K. 
Tlumačov)

30. 7. 2016 Pivní slavnosti (Tlumačov – park, 
ulice Sokolská. Pořadatel S. K. Tlumačov, 
Obec Tlumačov)

2. 9. 2016 Noční pohádkový park (Tluma-
čov – park, ulice Sokolská. Pořadatel KIS 
Tlumačov)

12. 11. 2016 - 13. 11. 2016 Martinské hody 
(V sobotu Klub obce Zábraní a v neděli 
náměstíčko v Tlumačově. Pořádá KIS Tlu-
mačov)

26. 11. 2016 Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu (náměstíčko v Tlumačově. Pořá-
dá KIS Tlumačov)

(aktuální informace o akcích v obci nalezne-
te na www.tlumacov.cz)

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov

MÍSTNÍ KNIHOVNA ZVE DĚTI DO 11 LET na

NOC S ANDERSENEM
z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna 2016

sraz přihlášených v 16:30 hod. v knihovně, nám. Komenského 170

ČEKÁ VÁS NOC PLNÁ PŘEKVAPENÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY V KNIHOVNĚ NEBO KIS


