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Slovo starosty

Kácení májky.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

V úvodu červnového vydání Tlumačov-
ských novinek bych okomentoval „věčné“ 
téma - počasí. Jak už je v posledních letech 
typické, stále více si musíme zvykat na jeho 
rozmary. Jarní měsíce, zejména pak měsíc 
květen, byl teplotně nadprůměrný s akutním 
nedostatkem srážek, které jsou tak důležité 
zejména na začátku vegetačního období. Po-
časí posledních dní spíše připomínalo letní 
prázdninové měsíce s tropickými teplotami. 
S tímto stavem se musíme smířit všichni, ze-
jména pak příroda a vše živé v ní, avšak bez 
pomoci člověka to nejde. O to více musí pra-
covníci oddělení údržby, životního prostře-
dí a služeb věnovat zvýšenou pozornost ze-
leni v naší obci. Také letos se budeme muset 
vyrovnat s nedostatkem sezonních pracov-
níků na veřejně prospěšné práce. Pro tento 
rok byly uzavřeny dohody s Úřadem práce ve 
Zlíně pouze na 2 pracovní místa (1 VPP + 1 
SÚPM). Tento stav na trhu práce bude zřej-
mě setrvalý a my se snažíme vyřešit nastalou 
situaci tak, že jsme navýšili počet pracovníků 
oddělení údržby, životního prostředí a služeb 
o 2 pracovní místa. Dále pak budeme hledat 
pomoc mezi studenty, kteří budou mít zájem 
o brigádnickou práci v oblasti úklidu a údrž-
by veřejných prostranství a ošetřování zeleně 
uvnitř obce. Údržba – sečení cca 10 hektarů 
ploch regionálního biokoridoru ve východní 
části katastru, je z kapacitních důvodů zajiš-
ťována dodavatelskou firmou.

V oblasti plánovaných investic, bylo v mě-
síci duben - květen předáno zdarma celkem 
335 ks kompostérů do zahrádek našich obča-
nů. Tato akce byla z 85% celkových způsobi-
lých výdajů finančně podpořena z Operační-
ho programu životního prostředí 2014 - 2020. 
V průběhu měsíce května došlo v souvislos-
ti s rekonstrukcí zpevněné plochy a oploce-
ní k výluce provozu objektu Klubu obce na 
Zábraní. Zhotovitel stavby firma Kvarcitstav 
s.r.o. Zborovice provedla rekonstrukci ve sta-
noveném termínu a od června je budova kul-
turní klubu opět v provozu k dispozici obča-
nům a místním spolkům. Ve stejné době pro-
běhla v naší obci I. etapa vysprávky výtluků 
na místních komunikací metodou „silkot“. 
Druhá etapa oprav metodou „turbo“ je na-
plánovaná v červnu. Další opravy místních 
komunikaci jsou plánovány na podzim to-
hoto roku. V současné době probíhá výstav-
ba odstavného parkoviště s kolmým stáním 
v ulici Sportovní. Zhotovitelem akce je firma 
POOR a.s., dopravní a inženýrské stavby Tlu-
mačov – Skály. Smluvní termín dokončení je 
v polovině června. Na dětském hřišti v uli-
ci Sokolská, byla postavena pro návštěvníky 
tohoto areálu nová zastřešená pergola, kde 
můžou v případě deště nebo teplého počasí 
najít chvilku pro odpočinek. Ve spolupráci 
s komisí školství, mládeže a sportu byl připra-
ven jednoduchý projekt na výstavbu workou-
tového hřiště včetně čtyř posilovacích stro-
jů. Hřiště bude realizováno u víceúčelového 
sportovního areálu v ulici Sportovní, napra-
vo při vjezdu na odstavnou asfaltovou plo-

chu u fotbalové hřiště. Obec Tlumačov již 
požádala stavební úřad Otrokovice o povo-
lení stavby - územní souhlas a zahájila kroky 
směřující k výběru zhotovitele. V dubnu pro-
běhlo úspěšně předání stavby rekonstrukce 
budovy SKZ č. p. 65 a v současné době pro-
bíhají práce na vybavení interiéru. Součástí 
bude také vybudování vnitřního interiérové-
ho hřiště pro děti. Na základě výběrového ří-
zení byla podepsána smlouva o dílo s dodava-
telem tohoto hřiště firmou Babykoutek s.r.o. 
Trávník, Kroměříž. Budova SKZ č.p. 65 bude 
slavnostně předána do užívání v průběhu mě-
síce září. Projektant předal projektovou do-
kumentaci na opravu chodníků v ulici Šver-
mova a v ulici Machovská. V současné době 
probíhá inženýrská činnost za účelem vyříze-
ní stavebního povolení a souběžně proběhne 
organizace výběrového řízení na zhotovitele 
oprav. Začátkem června byla zveřejněna vý-
zva na podání nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci - vybudování učeb-
ny cizích jazyků a výpočetní techniky na ZŠ 
Tlumačov s termínem modernizace učebny 
od července do poloviny září. Na akci byla 
podána žádost o dotaci z IROP – MAS Již-
ní Haná. Dále byl dokončen projekt na cel-
kovou opravu místní komunikace U Trojice. 
Nyní probíhá inženýrská činnost pro společ-
né územní a stavební řízení. Po vydání územ-
ního rozhodnutí a dokončení projektové do-
kumentace pro stavební povolení na akci sta-
vební úpravy místní komunikace Skály, byla 
zahájena činnost směřující k vydání staveb-
ní povolení. To byl tedy stručný výčet usku-
tečněných, probíhajících a také připravova-
ných investic prvního pololetí tohoto roku. 

Na závěr mého příspěvku v souvislosti 
s koncem školního roku a začátkem velkých 
prázdnin mi dovolte, abych Vám dospělým 
popřál hezkou a příjemnou dovolenou a dě-
tem krásné prázdniny. 

Petr Horka - starosta
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Z radnice Z radnice

Vážení občané, jak všichni víte, tato bu-
dova je velmi úzce spjata s historií obce Tlu-
mačov. Naši rodiče, prarodiče zde chodili do 
školky, školy a mají na tuto budovu velmi pěk-
né a hluboce zakořeněné vzpomínky. Bohu-
žel přišla doba, kdy tato budova ztratila své 
využití, což asi bylo příčinou toho, že zača-
la postupně chátrat. Proto bylo našim cílem 
navrátit budově historický ráz, a to i s původ-
ním nápisem „SKOLA“.

Připomeňme si léto 2015, kdy mezi vámi 
občany probíhalo dotazníkové šetření, kte-
ré zaštiťovaly členky komise sociální a byto-
vé (Alena Hozová, Mgr. Pavlína Frdlíková, 
MUDr. Petra Gelnarová, Mgr. Eva Janálo-
vá, Blanka Konečná, Magdaléna Němcová, 
Ladislava Vránová). Díky vaší ochotě a spo-
lupráci bylo vyplněno 202 dotazníků, které 
byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. 

Výsledné šetření bylo poté dlouze projed-
náváno a diskutováno na řádném zasedání 
Rady obce Tlumačov. 

Jelikož Váš zájem o zachování této budovy 
byl velký, schválila Rada obce tento náklad-
ný projekt s tím, že do budoucna bude ob-
jekt sloužit široké veřejnosti. 

Od začátku starosta obce spolupracoval se 
stavební komisí (Lenka Řeháková, Vladimír 
Skopalík, Pavel Brázdil, Ing. Miroslav Mar-
čík, Ing. Josef Šico), která navrhla potřebné 
úpravy, na jejichž podkladě byla budova po-
stupně sanována a opravována. 

Musíme si přiznat, že tato část byla nejvíce 
časově, fyzicky i psychicky náročná. Budova 
skrývala nejedno překvapení a následný po-
žár, který vznikl při dokončování oprav, byl 
další těžkou zkouškou nervů. 

V současné době probíhají dokončovací 
práce, a proto si můžeme dovolit Vám nabíd-
nout pestrou škálu pohybových aktivit, které 
na podzim letošního roku budou v této budo-
vě provozovány. Do nově opravených prostor 
se nám vrací oblíbené kurzy TAI CHI. Nově 
zde budou lekce moderního tance a zumby 
pro teenagery a dospělé pod vedením Mgr. 
Terezy Šimoníkové. Přislíbeno máme kon-
diční cvičení (kruhový trénink) pod vede-
ním Bc. Dagmary Vavříkové (majitelka Fit 

Budova „č.p. 65“ dnes

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Tlumačov byla počátkem letošního roku vy-
bavena třemi novými hasičskými zásahový-
mi oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly 
čerpány z dotace poskytnuté Fondem Zlín-
ského kraje na základě Programu RP 12-18 
„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částeč-

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje
ně také z rozpočtu obce Tlumačov.

Tři nové zásahové komplety pro hasi-
če, které sestávají ze speciálního zásahové-
ho obleku (kabát a kalhoty), ochranné hel-
my, rukavic a obuvi, byly pořízeny za celko-
vou částku ve výši 78 327,- Kč, přičemž 70% 
těchto nákladů bylo zaplaceno z finančních 
prostředků Zlínského kraje a zbylých 30% 
uhradila obec Tlumačov ze svého rozpočtu. 

Současné zásahové obleky JSDH nesly zá-
važné znaky opotřebení v důsledku nároč-
ných zásahů prováděných při požárech, ze-
jména pak při rozsáhlém požáru v průmyslo-

vém areálu v Chropyni. Na potřebu zlepšení 
vybavení JSDH v tomto směru bylo upozor-
něno i auditorem při tematické kontrole naší 
jednotky provedené Hasičským záchranným 
sborem Zlínského kraje. Proto bylo rozhod-
nuto o pořízení obleků nových. 

Nové zásahové obleky podstatným způ-
sobem přispějí k ochraně členů naší jednot-
ky při zásahu u požárů a tím pádem i k za-
jištění bezpečného a bezproblémového cho-
du a zachování plné akceschopnosti JSDH 
naší obce.

Ing. Jan Rýdel, tajemník Obce Tlumačov

Jak jste již byli v březnovém čísle Tluma-
čovských novinek informováni, uspěla Obec 
Tlumačov se žádostí o dotaci z Operačního 
programu životního prostředí 2014 - 2020 
na akci „Kompostéry pro občany obce Tlu-
mačov“ a umožnila tak 335 domácnostem 
naší obce získat zdarma kvalitní kompostér.

Koncem měsíce dubna a v průběhu květ-
na byly kompostéry postupně občanům pře-
dány. Přednostně byl kompostér na základě 
smlouvy o výpůjčce předán občanům, kteří 
o něj projevili zájem v dotazníkovém šetře-
ní, které proběhlo v roce 2016. V současné 
době je už drtivá většina kompostérů na za-
hrádkách a slouží svému účelu. Zbylé kom-
postéry byly rozděleny dalším občanům, kte-
ří o něj dodatečně projevili zájem. 

Celkové způsobilé výdaje akce „Komposté-
ry pro občany obce Tlumačov“ činily 1 019 
037,80 Kč, přičemž z rozpočtu obce byla do 
kompostérů investována částka 152 855,67 
Kč a dotace OPŽP činila 866 182,13 Kč.

Petr Horka, starosta obce

Kompostéry
pro občany

Rozšířit možnosti pro milovníky spor-
tu – to byl záměr naší komise, která ve slo-
žení Aleš Kouřil (předseda), Barbora Janoš-
tíková, Renata Vitásková, Stanislav Jeřábek 
a Jiří Štěpán dbá o zájmy našich spoluobča-
nů v oblasti školství, mládeže a sportu. Již 
v roce 2016 proběhlo v Tlumačově dotazní-
kové šetření, které odkrylo náměty pro zvý-
šení vybavenosti obce po stránce volnočaso-
vých aktivit obyvatel Tlumačova. Tehdy se 
díky organizátorkám této sondy do smýšle-
ní spoluobčanů Blance Konečné a Evě Janá-
lové podařilo vytipovat některé rezervy, o je-
jichž odstraňování se zasadily v předchozích 
letech nejen zmíněné dvě kolegyně. Koneč-
né podněty pro konáni naší komise byly dva. 
Nejprve to byl zájem mladé části populace 

POHYBEM KE ZDRAVÍ
Tlumačova reprezentované paní učitelkou 
Barborou Janoštíkovou o místo, kde by bylo 
možno provozovat venkovní cvičení, které je 
dnes známo pod pojmem work-out [čti vor-
kaut]. V jiných obcích nejen našeho mikro-
regionu je již možno vidět sestavy, které ob-
sahují hrazdy, svislé tyče, žebříky či úchyty 
a nabízejí tak možnost potrápit svá těla růz-
nými shyby, výmyky a dalšími pohyby a zlep-
šit tak svou kondici. Kromě rozvoje tělesné 
kultury místní mládeže dbá naše komise také 
o možnost vyžití pro naše seniory. Proto jsme 
oslovili seniorský spolek, o jehož počinech 
jsme si již několikrát mohli počíst na strán-
kách Tlumačovských novinek. V rámci své-
ho jednání vytipovali senioři z předložené 
nabídky cvičebních strojů čtveřici, která by 

měla doplnit workoutovou sestavu a pomoci 
tak k vytvoření místa pro zvyšování tělesné 
kultury všech generací. A kde a kdy takové 
místo najdete? V současnosti je podána žá-
dost o vydání územního souhlasu u otroko-
vického stavebního úřadu a naše obec v rám-
ci výběrového řízení vybere dodavatele stro-
jů a sestavy. Lze tedy předpokládat, že do 
dvou měsíců začnou v ulici Sportovní v oko-
lí víceúčelového sportoviště obce u fotbalo-
vého hřiště přípravné práce, které po úpra-
vě plochy vyvrcholí osazením cvičebních po-
můcek. Věříme, že si toto místo získá obli-
bu a inspiruje všechny k překonávání svých 
limitů a k naplňování hesla: „Pohybem ke 
zdraví“.                              Mgr. Aleš Kouřil, 

předseda komise školské, mládeže a sportu

Dobrá zpráva pro všechny amatérské spor-
tovce v Tlumačově, a hlavně pro ty, pro které 
je součástí jejich životního stylu aktivní po-
hyb a rekreační sportování. Konečně i v Tlu-
mačově jsme otevřeli pro veřejnost víceúče-
lová sportoviště – tenisové hřiště a hřiště 
pro plážový volejbal, která jsou v majetku 
obce a byla postavena z vlastních prostředků 
obce Tlumačov, bez využití dotačních titulů. 

Sportoviště jsou veřejnosti dostupná od 
pátku 4. května 2018, provoz na dvou uve-
dených hřištích (tenis a plážový volejbal) za-
bezpečuje v souladu s platným Provozním 
řádem (viz. celé znění Provozního řádu na 
www stránkách obce a ve vývěsce u sporto-
višť) správce areálu paní Hana Gajdůšková, 
pro zkušební provoz byla stanovena provozní 
doba od 15.00 do 21.00 hod. ve všední dny 

Víceúčelové hřiště se otevřelo veřejnosti
a od 9.00 do 21.00 hod. v sobotu, neděli a ve 
svátky. Sezona začala 4. 5. 2018 a končí nej-
později 30. 10. 2018 (v závislosti na počasí). 
Po dohodě se správcovou areálu je možné 
mimořádně dohodnout si pronájem sporto-
viště i v jinou dobu. Pronájem sportoviště je 
možný vždy na dobu minimálně 60 minut, 
ceník pronájmu byl Radou obce odsouhla-
sen pro veřejnost v dostupných cenových 
relacích, a to ve výši 30,- Kč za osobu/hodi-
na za tenisový kurt a 50,- Kč/hodina za celý 
kurt na plážový volejbal (max. počet hráčů 
po dobu pronájmu na hřišti: 4 na 4 = 8). Po-
platek za pronájem sportovišť se bude platit 
předem před započetím sportovních aktivit 
a bude vám vystaven doklad o vaší úhradě. 
Rezervační systém bude fungovat prostřed-
nictvím telefonního čísla správcové paní 

Hany Gajdůškové 724 215 136. Na základě 
rezervace vám bude v daném čase sporto-
viště správcem zpřístupněno a po ukončení 
pronájmu zase v pořádku předáte pronaja-
tý prostor paní správcové. Sportoviště jsou 
vybavena sítěmi a lajnami na uvedené spor-
ty, sportovní náčiní a míče používejte vlast-
ní, nejsou součástí pronájmu, dodržujte pro-
sím Provozní řád.

Věřím, že mnozí zavítáte na nová sporto-
viště a stanete se zde pravidelnými návštěv-
níky. Provoz bude v letošním roce zkušební, 
kurty postupně za provozu doplníme lavička-
mi, případně slunečníky a malým zázemím. 
Cílem obce Tlumačov bylo vytvořit podmín-
ky pro rekreační sport, nyní je na občanech, 
jak této nabídky využijí. 

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

V červnu roku 2016 rozhodl Výbor Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 
o schválení příspěvku pro obec Tlumačov na 
akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice 
I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní. 

Rekonstruován měl být chodník o délce 
cca 1.020 m.

Na základě výběrového řízení na zhoto-
vitele akce byla v červenci téhož roku ra-
dou obce vybrána společnost SIMOSTAV, 
s.r.o. Hodonín. 

Stavební práce na rekonstrukci chodní-
ků v ul. Dolní byly realizovány v termínu od 
15. 8. 2016 do 30. 11. 2016 s tím, že předání 
stavby proběhlo dne 12. 1. 2017. Po dokon-
čení díla byl písemně požádán Městský úřad 
Otrokovice, odbor dopravně-správní, odděle-
ní silničního hospodářství o provedení závě-
rečné kontrolní prohlídky a následné vydání 
kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas 
byl vydán dne 2. 8. 2017.

Vyhodnocení rekonstrukce chodníků na ul. Dolní
Celková hodnota stavby včetně projektové 

dokumentace, administrace výběrového říze-
ní, stavebního dozoru a dalších činností či-
nila částku ve výši 3.723.374,- Kč. Příspěvek 
z rozpočtu SFDI byl 2.171.000,- Kč a vlastní 
prostředky obce Tlumačov pak tvořily část-
ku 1.552.374,- Kč.

Vzhledem k posloupnosti úkonů dle Pra-
videl pro financování z rozpočtu SFDI bylo 
nejdříve nutné po ukončení hospodářské-
ho roku 2017 provést konečné finanční vy-
pořádání tak, aby akce mohla být jako ce-
lek vyhodnocena. Finanční vypořádání bylo 
na SFDI zasláno elektronickou poštou dne     
8. 1. 2018.

Ihned po tomto kroku byla na adresu SFDI 
se sídlem v Praze dne 16. 1. 2018 zaslána pí-
semná žádost o Závěrečné vyhodnocení akce 
(ZVA). Tato skutečnost byla naplněna dne 
22. 3. 2018, kdy ředitel SFDI schválil ZVA 
pro zmiňovanou stavbu. Tímto krokem bylo 

uzavřeno konečné zúčtování finančních pro-
středků poskytnutých z rozpočtu SFDI a zá-
roveň byla stavba ukončena jako celek.

Michal Veselský, 
vedoucí oddělení výstavby a majetku

Politickým subjektům, sdru-
žením a nezávislým kandi-
dátům pro komunální volby 
v tomto roce bude zdarma po-
skytnut prostor v rozsahu ½ 
stránky A4 v zářijových Tlu-
mačovských novinkách. V pří-
padě zájmu kontaktujte do     
1. 9. 2018 osobně, telefonic-
ky nebo emailem vedoucí KIS 
Tlumačova R. Nelešovskou. 

Upozornění
centra Otrokovice). Paní Vavříková se aktiv-
ně věnuje pátým rokem kondičnímu trenér-
ství a výživovému poradenství.

Dalším obohacením pohybových aktivit 
je velmi žádané cvičení jógy pro dospělé 
a seniory tzv. jóga pro všechny, která bude 
pod odborným vedením paní Evy Brázdi-
lové. Tímto bychom Vás chtěli pozvat na 
ukázkovou hodinu jógy pro dospělé, která se 
uskuteční dne 28. 6. 2018 v 17 hodin v čer-
stvě zkolaudovaném objektu č. 65.

V prostorách budovy budou pokračovat 
také lekce dětské jógy a nově i jógy pro tee-
nagery pod vedením paní Blanky Konečné.

Nesmíme opomenout vlakové modeláře, 
kteří se vrátí do nových prostor této budovy.

Jsme si vědomy, že hlavním lákadlem bude 
„PIDI ZEM“ tzv. dětská herna, která bude 
jistě velmi vyhledávaným a oblíbeným zdro-
jem zábavy pro děti.

Závěrem chceme poděkovat všem členkám 
komise sociální a bytové, které pomáhaly při 
dotazníkovém šetření, členům stavební komi-
se, kteří aktivně spolupracovali se starostou 
obce panem Petrem Horkou. Náš dík patří 
též Mgr. Kouřilovi za pomoc při hledání lek-
torů pro naše nové kurzy a také Ing. Rostisla-
vu Talašovi, který bude konzultantem finál-
ních parkových úprav, které ráz zcela nové 
budovy jistě podtrhnou.

Nic z toho by ovšem nebylo možno reali-
zovat bez vstřícnosti pana starosty a pracov-
nic KIS, paní Nelešovské a paní Šimoníkové. 

Těšíme se na Vaši návštěvu, nejen při ofici-
álním otevření nové budovy č. 65, ale i v ná-
sledujících měsících.

Za komisi bytovou a sociální 
Mgr. Eva Janálová a Blanka Konečná
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém zasedání dne 25. 4. 
2018 projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 14. 3. 2018              
projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Mimořádné jednání Rady obce  
Tlumačov dne 28. 2. 2018      
projednalo:

Mimořádné jednání Rady obce  
Tlumačov dne 18. 4. 2018      
projednalo:

Rada obce Tlumačov na svém 
zasedání dne 16. 5. 2018              
projednala:

schválila dotaci ve výši 2.000 Kč 
a předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 
2018/EO/006 pro Centrum pro zdravotně 
postižené Zl. kraje, o. p.

schválila dotaci ve výši 5.000 Kč 
a předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 
2018/EO/007 pro STROP o. p. Zlín

schválila na základě jednotlivých poža-
davků o poskytnutí příspěvků na činnost- ne-
investiční finanční transfery z rozpočtu obce 
Tlumačov na rok 2018 včetně schválených 
Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry těmto spolkům a organizacím působících 
v obci Tlumačov:

a) SDH Tlumačov částku 5.500 Kč,             
č. smlouvy 2018/PAM/003

b) TJ Voltiž Tlumačov částku 20.000 Kč, 
č. smlouvy 2018/PAM/004

c) Českému svazu včelařů částku 3.000 Kč, 
č. smlouvy 2018/PAM/005

d) Českému zahrádkářskému svazu částku 
7.000 Kč, č. smlouvy 2018/PAM/006

e) „nezveřejňovaný text“ částku 7.000 Kč, 
č. smlouvy 2018/PA/007

f) Místnímu spolku chovatelů holubů část-
ku 5.000 Kč, č. smlouvy 2018/PAM/008

g) Moped teamu, z. s. částku 16.000 Kč, 
č. smlouvy 2018/PAM/009

h) „nezveřejňovaný text“ částku 11.000 Kč, 
č. smlouvy 2018/PAM/010

i) Mysliveckému sdružení Hék Tlumačov 
z. s. částku 20.000 Kč, č. smlouvy 2018/
PAM/011

vzala na vědomí návrh Územního plá-
nu Hulín

vzala na vědomí bez připomínek prů-
jezd konvoje motocyklů v rámci konání 
akce MOTOBESIP – SHUTDOWN dne 
6. 10. 2018

schválila Smlouvu o výpůjčce č. 2018/
KIS/ 001 se ZUŠ Otrokovice 

schválila Smlouvu o výpůjčce na za-
půjčení kompostérů pořízených v rámci pro-

vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tluma-
čov - výběr zhotovitele PD“ a schválila jako 
zhotovitele PD spol. Centroprojekt group 
a. s. Zlín z důvodu splnění podmínek zadá-
vacího řízení a podání nejvýhodnější nabíd-
ky v celkové hodnotě 165.000 Kč bez DPH

jektu „Kompostéry pro občany obce Tluma-
čov“ rezervované občany obce v rámci do-
tazníkového šetření mezi občany v roce 2016

souhlasila s jednodenním konáním zá-
vodu malých motocyklů “Moped rallye Tlu-
mačov 2018“ pořádaným spolkem Moped 
Team Tlumačov z. s. dne 19. 5. 2018 na 
místních a účelových komunikacích obce 
Tlumačov dle předložené žádosti a za pod-
mínky informování občanů ulice Machov-
ská a Družstevní o pořádání závodu infor-
mačním dopisem

Rada obce Tlumačov na svém 
zasedání dne 11. 4. 2018              
projednala:

schválila předloženou účetní uzávěrku 
ZŠ p. o. a MŠ Tlumačov sestavenou k 31. 12. 
2017, schválila zúčtování hospodářského vý-
sledku v uvedené výši obou organizací a jeho 
přidělení do rezervních fondů organizací 

schválila dotaci z rozpočtu obce Tlu-
mačov ve výši 8.000 Kč a Veřejnopráv-
ní smlouvu č. 2018/EO/008 pro EDUCO 
Zlín, z. s. 

schválila dotaci z rozpočtu obce Tlu-
mačov ve výši 10.000 Kč a Veřejnoprávní 
smlouvu č. 2018/EO/009 pro Charitu sv. 
Anežky Otrokovice

schválila spolku S. K. Tlumačov ne-
investiční finanční transfer z rozpočtu obce 
na pořádání turnaje přípravek ve výši 6.000 
Kč a zároveň schválila Smlouvu č. 2018/
PAM/012

vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Parkovací stání v ulici 
Sportovní, schválila pořadí nabídek a vybra-
la nejvhodnější nabídku – spol. PORR a.s., 
Praha, a to z důvodu splnění podmínek za-
dávacího řízení a podání nejvhodnější nabíd-
ky s nabídkovou cenou 494.846 Kč bez DPH

schválila výpůjčku části pozemku KN 
p. č. 2446/2 – ostatní plocha o výměře 21 
m2 za podmínek stanovených v záměru viz. 
usnesení č. R22/34/11/17 ze dne 29. 11. 2017

schválila záměr výpůjčky části pozem-
ku KN p. č. 2484/1 - ostatní plocha o výměře 
cca 18 m2 za stanovených podmínek

schválila záměr pronajmout buňky 
č. 8 a 9 v objektu Domu služeb za stanove-
ných podmínek

schválila předložený Pořadník č. 
22/2018 na obsazení obecních bytů dle Zá-
sad hospodaření s bytovým fondem v majet-
ku obce Tlumačov ze dne 26. 10. 2016

schválila Moped TEAMU Tlumačov, 
z. s. bezúplatné zapůjčení hmotného majet-
ku obce Tlumačov a jeho bezplatnou přepra-
vu na závod „Moped rallye Tlumačov, pořá-
daného dne 19. 5. 2018, bezplatný tisk 60 ks 

letáků k této akci a bezplatné užívání pozem-
ků obce při této akci

schválila Dodatek k Licenční smlou-
vě o poskytnutí uživatelských práv k modu-
lárnímu počítačovému programu MUNIS 
s licenčním číslem 91815 se spol. TRIADA, 
spol. s r.o. Praha

schválila Dodatek ke Smlouvě o tech-
nické podpoře se spol. TRIADA spol. s r. 
o., Praha

schválila Provozní řád a ceník spor-
tovního areálu obce v předloženém znění

vzala na vědomí zprávu o jednání škod-
ní komise č. 1/2018, byla seznáme se zápisem 
z jednání a schválila úhradu škody v případě 
škodní události ze dne 31. 1. 2018 v plné výši

schválila vnitřní směrnici „Traumato-
logický plán, pokyny pro poskytování první 
pomoci a zdolávání mimořádných událostí“

schválila vytvoření společensky účelné-
ho pracovního místa dle potřeby obce v rám-
ci projektu „Péče a příležitost ve Zlínském 
kraji“ na dobu 1 roku

schválila navýšení tabulkového počtu 
pracovních míst na odd. životního prostře-
dí, údržby a služeb na 12 pracovních míst

schválila Organizační řád OÚ Tluma-
čov v předloženém znění

schválila přijetí nového pracovníka do 
trvalého pracovního poměru na odd. život-
ního prostředí, údržby a služeb obce Tluma-
čov, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s nástu-
pem od 1. 6. 2018

schválila vnitřní směrnici Nakládání 
s osobními údaji na OÚ Tlumačov

jmenovala pověřence pro ochranu 
osobních údajů na OÚ Tlumačov v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU č. 2016/679, schválila Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování právních služeb pod-
le zákona číslo 85/1996 Sb. o advokacii ze 
dne 24. 11. 2004

schválila zapůjčení hmotného majet-
ku obce v termínu od 1. 4. 2018 do 30. 11.2 
018 za daných podmínek a stanovené výše 
půjčovného, které bude uhrazeno v měsíci 
květnu 2018

schválila umístění „nezveřejňovaný 
text“ v DPS v bytě č. 29

vzala na vědomí podané cenové na-
bídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Oprava oploce-
ní a zpevnění ploch u objektu č. p. 863, Zá-
braní, Tlumačov“, schválila uzavření smlou-
vy se spol. KVARCIT STAV s.r.o., Zborovi-
ce, z důvodu splnění podmínek zadávacího 
řízení a podání nabídky s nabídkovou cenou 
453.789 Kč bez DPH

schválila od 17. 5. 2018 na dobu určitou 
do 31. 12. 2018 pronájem buňky č. 8 a 9 v ob-
jektu Domu služeb k provozování kadeřnictví

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemku KN p. č. 
2543 – ostatní plocha o výměře 300 m2 do 
31. 5. 2019

schválila výpůjčku části pozemku KN 
p. č. 2484/1 – ostatní plocha o výměře 18 m2 
za podmínek stanovených v záměru viz. 
usnesení č. R10/38/04/18 ze dne 11. 4. 2018

schválila záměr pachtu pozemků p.č. 
503/1,4,6,9,12,13, a 14 v k. ú. Tlumačov 
o celkové výměře 8.323 m2 za uvedených 
podmínek

schválila záměr výpůjčky části pozem-
ku KN p. č. 2455/1 – ostatní plocha o výmě-
ře cca 15 m2 za uvedených podmínek

schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč 
pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, z. s., Klub „Radost“, Pros-
tějov a schválila Darovací smlouvu o poskyt-
nutí finančního příspěvku z rozpočtu obce

schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč 
pro org. Linka bezpečí, z. s., Praha a schváli-
la Darovací smlouvu o poskytnutí finanční-
ho příspěvku z rozpočtu obce

schválila Dodatek smlouvy na dodáv-
ku kopie programového produktu, k převo-
du práv jeho užití na nabyvatele a na posky-

tování služeb k tomuto produktu ze dne 4. 
5. 2018 se spol. GORDIC spol. s r.o., Jihlava

schválila Zemskému hřebčinci Tluma-
čov, s. p. o. bezúplatné zapůjčení hmotného 
majetku obce – lavičky, stoly, koše a nástěn-
ky na Chovatelský den 30. 6. 2018

souhlasila s použitím pozemních ko-
munikací ve vlastnictví obce dle předlože-
né žádosti pro průjezd organizované sku-
piny cyklistů v rámci akce Cyklojízda Otro-
kovice - Kurovice, dne 16. 6. 2018 od 10.00 
do 16.00 hod.

schválila MO KDU - ČSL Tlumačov 
bezplatné zapůjčení travnaté plochy na nám. 
Komenského, WC v budově KIS a bezplat-
né zapůjčení a dopravu stolů a laviček na 
akci „Škola končí, prázdniny začínají“ dne 
22. 6. 2018

schválila bezplatné zapůjčení páru bot 
a vesty tlumačovského kroje pro MCK Hu-
lín na akci „150 let od položení základního 
kamene Národního divadla“ konané dne 12. 
5. 2018 v Praze

schválila vyřazení nefunkčního a ne-
potřebného majetku z evidence obce a zá-
měr jeho prodeje, uložila OÚ realizovat pro-
dej nejvyšší nabídce, kdy cena obvyklá bude 
stanovena průzkumem trhu

schválilo rozpočtové opatření č. 
2/2018 rozpočtu obce na rok 2018 v před-
ložené rozsahu, zvýšení příjmů a výdajů 
o 36.000,- Kč a celkové příjmy a výdaje roz-
počtu obce pro rok 2018 po opatření budou 
činit 54,482.400,00 Kč

schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na zří-
zení a provozování přípojky NN spočívají-
cí v umístění na pozemku p. č. 2597/1 v k. 
ú. Tlumačov se spol. E.ON Distribuce, Čes-
ké Budějovice

schválilo smlouvu o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene na zříze-
ní a provozování distribuční soustavy – pří-
pojka NN na pozemku p. č. 2462/1 v k. ú. 
Tlumačov se spol. E.ON Distribuce, České 
Budějovice

schválilo prodej pozemku p. č. 2068/4 
– ostatní plocha o celkové výměře 24 m2 
v k. ú. Tlumačov za podmínek stanovených 
v záměru, viz. usnesení č. Z15/22/02/18 ze 
dne 28. 2. 2018

schválilo odkoupení pozemku p. č. 
2671/2 – ostatní plocha, o výměře 99 m2 
k. ú. Tlumačov od spoluvlastníků pozemku 
spol. Navláčil stavební firma s.r.o. a Výztuž 
CZ s.r.o., obě se sídlem ve Zlíně, spol. FI-
MEXTRANS s.r.o., Otrokovice, za dohod-
nutou kupní cenu, s tím, že náklady spojené 
s prodejem pozemku uhradí obec Tlumačov

schválilo záměr odprodeje pozemku p. 
č. 2612 – ostatní plocha o výměře cca 45 m2 

v k. ú. Tlumačov za navrženou kupní cenu, 
s tím, že náklady spojené s prodejem pozem-
ku hradí kupující

schválilo záměr odprodeje pozemku 
KN p. č. 88/1 – orná půda o výměře 98 m2 
v k. ú. Tlumačov za navrženou kupní cenu, 
s tím, že náklady spojené s prodejem pozem-
ku hradí kupující

schválilo záměr prodeje podílu 1/6 
z pozemku p. č. 2966 – ovocný sad o vý-
měře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov za stanove-
ných podmínek

schválilo za účelem vzájemné spoluprá-
ce a koordinace dalšího postupu při přípravě 
a realizaci akce „Morava, Tlumačov- ochran-
ná hráz“ Smlouvu o spolupráci se s. p. Povo-
dí Moravy, Brno

vzala na vědomí podané cenové na-
bídky uchazečů na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Interiérové dětské hřiště v ob-
jektu čp. 65, nám. Komenského, Tlumačov“

schválila pořadí cenových nabídek 
a schválila výběr nejvhodnější nabídky spol. 
Baby Koutek s.r.o., Trávník, Kroměříž z dů-
vodu splnění podmínek zadávacího řízení 
a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou 
cenou 454.000,- Kč bez DPH

Mimořádné jednání Rady obce  
Tlumačov dne 29. 5. 2018      
projednalo:
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7 KIS Tlumačov

Noc s Andersenem.                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 

Druhý ročník rodinné akce „Po stopách 
velikonočního zajíčka“, kterou společně při-
pravily pracovnice DDM Sluníčko, středisko 
Tlumačov a KIS Tlumačov v neděli 25. břez-
na 2018, se opět vydařil. Chladné, až mrazi-
vé počasí neodradilo na 200 dětí a jejich ro-
diče, kteří na akci dorazili. 

Putování po stopách zajíčka začalo v par-
ku, kde každé z dětí obdrželo kartičku s map-
kou trasy a vyznačenými stanovišti, a také 
malý velikonoční dáreček. Potom se už ro-
zeběhly spolu po parku plnit úkoly. Jedním 
z nich bylo pomoci mravenečkovi s opra-
vou mraveniště. Zatloukání hřebíků dalo ně-
kterým pořádnou práci, jiní to zvládli jed-
ním dechem. Zručnost potřebovali všichni 
také u medvěda, kterému pomáhali „nakr-
mit“ čápa. Úkolem bylo hodit kroužek čá-
povi na zobák. Veselou překážkovou dráhu 
dětem připravil vlk a každý, kdo přinesl va-
jíčko na lžičce až do cíle, dal za odměnu do 
kartičky razítko. U Berušky na každého čekal 
úkol, kde podle dané předlohy skládal z kos-
tek komín a to tak, aby správně vystřídal bar-
vy. Poslední stanoviště v parku bylo u žabi-
ček a tam byla připravená slalomová dráha 
a kriketové pálky. Úkolem bylo dokoulet mí-
ček pomocí pálky celým slalomem od star-
tu až do cíle. 

Každý, kdo splnil těchto pět úkolů, se 
mohl vydat po stopách zajíčka, po fábor-
kách nebo podle mapky směrem k náměstíč-
ku v Tlumačově. Tam byla připravena „Gale-

Po stopách velikonočního zajíčka
rie u kohoutka“ s vystavenými obrázky s jar-
ními motivy. Pomocí vršků z PET lahví vypl-
ňoval obrázky s jarními motivy. Další stano-
viště bylo u „velikonočního stromu“. Úkolem 
bylo tento strom vyzdobit malovanými krasli-
cemi. Někdo si svou kraslici přinesl s sebou 
z domu, byli jsme však připraveni i na to, že 
svou kraslici mít nebudou. Úkol bylo potřeba 
přesto splnit. Díky místním seniorkám a dal-
ších občanů bylo připraveno plno kraslic, kte-
ré posloužily pro všechny, kteří svou nemě-
li. Velikonoční strom vyzdobený kraslicemi 
se stává novou tlumačovskou tradicí. Posled-
ním úkolem trasy bylo zastavení v „Ateliéru 
u dvou tlapiček“. Tam byla připravena obří 
kraslice a barvy. Každé z dětí na ni namalo-
valo malý obrázek – kytku, sluníčko, motýl-
ka a další jarní motivy. Vzniklo krásné dílo, 
na kterém se podílely všechny děti. Zajíček 
měl košíček plný dobrůtek a rád se o ně s dět-
mi podělil, právě za kartičku plnou razítek. 

Sladkou odměnou však odpoledne ještě 
nekončilo. V prostoru KIS probíhalo tvo-
ření velikonočních obrázků, zdobení kras-
lic voskem nebo barvení papírových kras-
lic. Nechybělo oblíbené malování na obličej 
a nově také fotokoutek. Po celou dobu byla 
díky SDH Tlumačov možnost opékat špekáč-
ky, pro některé první po zimě. Dalším pro-
gramem bylo společné cvičení zvířátek a dětí 
pod širým nebem. Jsme rádi, že se do cviče-
ní zapojili i dospělí. Přišlo vhod a pomohlo 
všem k tomu, aby se rozehřáli. A to už se při- Po stopách velikonočního vajíčka.    Foto: DDM Sluníčko a KIS Tlumačov. 

mnohé z vás napadne jaro. Březen je spo-
jován nejen s prvními jarními dny, ale i mě-
sícem knihy. V tomto měsíci jsme pro Vás 
připravili přednášku paní Bc. Dany Šimko-
vé „Příběh Titaniku“. Poslechli jsme si za-
jímavé vyprávění o stavbě, plavbě, potope-
ní lodi a několika pasažérech. 

Jako každý rok, i letos 13 dětí strávilo 
z pátku 23. března na sobotu 24. března, 
„Noc s Andersenem“. Po příchodu dětí 
jsme si opekli první letošní špekáčky. Poté 
jsme se pustili do oblíbeného tvoření výrob-
ků. Tentokrát si děti vytvořily „čtvero jar-
ní období“ podle svých představ a nabarvi-
ly vajíčko voskem. Všem dětem se výrobky 
moc povedly. Mezitím nastal večer a děti se 
těšily na slíbené promítání pohádky, u kte-
ré mlsaly zmrzlinu. Kolem 22 hodiny byli 
všichni už unaveni a nachystaní ke spánku. 
Na dobrou noc si děti poslechly pohádku 
o pejskovi a kočičce, u které usnuly.

Ráno jsme posnídali buchty, co nám na-
pekly maminky, zahráli si pár her a mezi-
tím už přicházeli rodiče, aby si odvedli své 
ratolesti domů. Příští rok se těšíme opět na 
spaní v knihovně.

Ve středu 28. března navštívili knihovnu 
žáci z druhé třídy s paní učitelkou Lenkou 
Hricovou. Do knihovny jsme zrovna přivez-

Když se řekne březen,
li nové knihy, tak měli žáci možnost podí-
let se na zpracování těchto knih, poslechli 
si, co všechno je třeba udělat, než se kniha 
dostane ke čtenáři. Pomohli paní knihovni-
ci orazítkovat stránky, lepit štítky podle au-

Do dnešních dnů se v městech a obcích 
udržují slavnosti stavění a kácení májů. Neji-
nak je tomu v naší obci. 

Májka byla postavena v sobotu 28. dub-
na 2018 a pokácena za 5 týdnů, v sobotu 2. 
června 2018. 

Byla přivezena z lesa v okolí Nové Dědi-
ny, vzorně přichystána pracovníky údržby 
a následně postavena silnými muži z Tluma-
čova. Mile nás překvapila velká účast obča-
nů na této akci.

Samotnému kácení májky předcházel ho-

Tlumačovská májka

dinový program pro děti klaunů z Balónko-
va. Nechyběla ani bečka piva zdarma od sta-
rosty obce. Občerstvení bylo zajištěno pro 
všechny věkové generace a skákací hrad byl 
příjemným překvapením pro kluky a holky.

Počasí bylo letní se vším, co k němu pat-
ří. Užili jsme si sluníčka, museli jsme se ale 
schovat i před bouřkou. Déšť potěšil nejvíce 
ty nejmladší. Po mokré skluzavce, ve skáka-
cím hradu, to pak jelo úplně samo.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Sto let. Mnohým z nás to v dnešní uspě-
chané době připadá nemožné a právě toto 
úctyhodné výročí oslavil v březnu náš spo-
luobčan pan Zdeněk Ředina. 

100. narozeniny oslavil pan Ředina ve 
společnosti své rodiny, dětí, vnuků, prav-
nuků, přátel a známých v plné parádě, tak 
jak se patří, za doprovodu muziky a dokon-
ce si zatančil oblíbený valčík se svou o de-
vět let mladší manželkou paní Olgou. Ju-
bilant je ve velmi dobré kondici, nechybí 
mu životní energie a už vůbec ne paměť. 

A právě při této příležitosti zavzpomínal 
pan Ředina mimo jiné na svou celoživotní 
práci a také koníčky. Jedním z nich a ten 

Nejstarší občan obce oslavil sté narozeniny
mu zůstal dodnes, je zahrádka a zahradniče-
ní. Pan Ředina je zakládající člen tlumačov-
ských zahrádkářů, nějaký čas byl jejich před-
sedou. Pracoval i v pálenici a jeho zásluhou 
se ona zmiňovaná pálenice v Tlumačově vy-
budovala. Dodnes je člen ČZS a zúčastňuje 
se všech akcí zahrádkářů. 

Pan Ředina je stále nabit elánem, svěžes-
tí a dobrou náladou, že by mu mohl leckdo 
závidět. 

K řadě gratulantů se osobně připojili i zá-
stupci obce se starostou panem Petrem Hor-
kou.

Přejeme stálé zdraví hodně optimismu!!!
Ladislava Vránová, matrikářka

Májka.                                                                                                        Foto: KIS Tlumačov. 

Májka.                        Foto: KIS Tlumačov. 

pravovala Show klauna Vikyho, která pohlti-
la malé i velké účastníky akce. Měl připrave-
no plno soutěží, písniček, tanečků a nechy-
běly ani bubliny. 

Doufáme, že se Vám společné odpoledne 
líbilo, děkujeme, že vás neodradilo chladné 
počasí a přišli jste se pobavit. Všem, kteří se 
na uskutečnění akce podíleli, moc děkujeme. 

Bc. Ludmila Daňková, DDM Sluníčko, 
středisko Tlumačov a Renáta Nelešovská, 

KIS Tlumačov

tora a knihy zařadit. Nakonec se mohl kaž-
dý zaregistrovat do knihovny a nám tak při-
byli noví čtenáři.                                  

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov
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MŠ a ZŠ Tlumačov ZŠ Tlumačov

Den venku.                                                                                                   Foto: ZŠ Tlumačov. 
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Den venku.                                                                                                   Foto: ZŠ Tlumačov. 

Žáci devátého ročníku si v rámci hodin ko-
munikace a slohu vyzkoušeli práci v redakci. 
Role šéfredaktorky se bravurně zhostila Ale-
na Konečná, která si seskládala realizační tým 
i rubriky dle vlastních představ a sama uvedla 
časopis úvahou o charakteru třídy.

Aktuality na půdě školy dostali na starost 
Petr Hotařík a Jirka Kovalčík, třídní aktuali-
tu zpracoval Dušan Kouřil, sportovci Lukáš 

Třídní časopis aneb „SLOH JE ZÁBAVA“
Havelka a Ondra Kajnar vytvořili sportovní 
rubriku zaměřenou na ZOH, Dan Kozumplík 
a Tom Zabadal se věnovali volnému času, po-
litickou rubriku ztvárnili Jan Váňa a Jan Chu-
jac a třídní kutil Jirka Černý doplnil číslo svou 
speciální rubrikou z technického prostředí.

V závěru časopisu naleznete také interview 
s třídní učitelkou, kterou poctivě vyzpovídala 
trojice vybraných novinářů. 

Obálka a celé tvůrčí zpracování časopisu 
pochází z dílny Denisy Dvořákové, jež byla 
jmenována grafičkou celého projektu.

Všem žákům děkuji za aktivní přístup k této 
netradiční výuce a tajně doufám, že se do je-
jich odchodu na střední školy dočkáme ještě 
alespoň jednoho čísla!

Časopis je k stažení na webu ZŠ Tlumačov. 
Mgr. Tereza Šimoníková, ZŠ Tlumačov

Den venku.                    Foto: ZŠ Tlumačov. Den venku.                    Foto: ZŠ Tlumačov. 

V pondělí 7. května 2018 vyrazili žáci         
I. stupně do Kurovického lomu, kde jsme 
strávili příjemné sportovně-naučné dopoled-
ne a odstartovali tak 2. část projektu Zdra-
vý týden.

Urazili jsme vzdálenost 8 km, dozvěděli se 
informace o historii lomu a zjistili, jaké ukrý-
vá poklady z rostlinné i živočišné říše. Krmi-
li jsme rybičky připraveným krmením a po-
zorovali hejna rybek při cestě za potravou. 
Zastavili jsme se u mnoha naučných tabulí 
a ukázek hornin, prohlédli si vyřezávané dře-
věné dekorace a užívali si krásného sluneč-
ného počasí. Díky ochotě pana Zeliny jsme 
si také opékali špekáčky na připraveném oh-
ništi a strávili tak krásný čas se svými spolu-
žáky a kamarády. 

Také žáci II. stupně strávili spolu se se svý-
mi učiteli celý den venku!

V pondělí ráno jsme se vydali vlakem do 
Vizovic, odkud jsme putovali k podhůří Vi-
zovických vrchů. Počasí nám opravdu přálo, 
a proto jsme si mohli dovolit turisticky ná-
ročnější trasu dlouhou 14,7 km. Tenisky nás 
zavedly hned k několika atraktivním bodům 
tohoto kraje. Zhlédli jsme zříceninu Janova 
hradu, poté jsme se vydali na Spletený vrch 
a přes Klokočí jsme se vrátili zpět k vlakové-
mu nádraží. Naše putování doplňovaly také 
přírodovědně zaměřené aktivity, jimiž jsme 
se bavili v oddechových přestávkách. Čeká-
ní na vlak jsme si zpříjemnili výbornou zmrz-
linou a příjemně unaveni jsme zamířili zpět 
k domovu, kde nás již čekala nastávající svá-
teční atmosféra.

Mgr. Pavlína Kolaříková
a Mgr. Tereza Šimoníková

Den venku 
Základní školy 
Tlumačov

Dne 27. 4. 2018 proběhl u nejmenších dětí 
(Berušek) „Slet čarodějnic a čarodějů“.

Na tento den si děti měly přinést kostým 
čarodějnice, čaroděje nebo strašidla. Všech-
ny děti přišly vzorně nachystané. Některé ma-
minky se nebály a kostým dětem samy vyro-
bily. Za jejich nesmírnou kreativitu a propra-
covanost jim patří velká pochvala. 

Hned ráno byly pro děti nachystány ak-
tivity: vaření lektvarů v kuchyňce, jízda či 
let na koštěti, vyrábění čarodějnice v ateli-
érku, opravování a stavění nových létajících 
prostředků.

Po ranní svačince jsme se učili létat správ-
ně na koštěti, zdolávali jsme překážky jako 
každá správná čarodějnice či čaroděj. Učili 
se zaklínadla, povídali si o ježibabách a čaro-
dějnicích a dělali pokusy, které děti nadchnu-
ly ze všeho nejvíce.

Jako třešinkou na dortu byla čarodějná 
diskotéka, kde jsme si všichni parádně za-
tancovali. Na úplný závěr děti, jako upomín-
ku na tento den, obdržely medaile za krás-
né kostýmy a masky, a také diplom za splně-
ní všech úkolů. 

Jaroslava Dvořáková, MŠ Tlumačov

Čarodějnický slet ve třídě „Berušek“.

Ples SRPDŠ a ZŠ Tlumačov.                                                                         Foto: ZŠ Tlumačov. 

Čarodějnický slet.                                                                                         Foto: MŠ Tlumačov. 

Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil ples SRPDŠ 
a ZŠ Tlumačov. Akci zahájili žáci nejvyšších 
ročníků tradiční polonézou a posléze nás če-
kalo speciální vystoupení v duchu 50. let na 
hudbu z filmu Pomáda. Jako každoročně se 
ples velmi vydařil.        Mgr. Lenka Hricová

Ples SRPDŠ 
a ZŠ Tlumačov

KIS Tlumačov - knihovna 
nabízí celoroční službu:

OBALOVÁNÍ KNIH
V knihovně Vám zabalíme učebnice i knihy 
jakéhokoliv formátu do pevné fólie, na míru

a kvalitně. Takový obal žákovi vydrží 
při běžném zacházení celý rok.

Naše balení je kvalitní a estetické.

Kdy mohu přijít a přinést knihy na obalení?
Knihy můžete donést vždy v otevírací dobu 

KIS Tlumačov a knihovny.

Jak si mám knihy k zabalení připravit?
Knihy přineste v igelitové tašce, 

označené jmenovkou. 

Jak dlouho budu na obalení čekat?
Záleží na situaci v knihovně a počtu knih, které 
chcete obalit. Pokud to provoz knihovny dovolí, 
knihy obalíme na počkání. V opačném případě 

si knihy vyzvednete po domluvě.

Kolik za obalení zaplatím?
Všechny formáty 10 Kč.



10

Č e r v e n  2 0 1 8

11

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

KIS, SDH Tlumačov DDM Sluníčko

Aerobik.                                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 
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Aerobik.                                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

Aerobik.                                                                                                      Foto: DDM Sluníčko. 

14. ročník soutěže 
„O pohár starosty 
obce Tlumačov“

Na začátku školního roku se přihlásilo do 
tlumačovského aerobiku 117 členů, kteří byli 
rozděleni do 5 aerobikových skupin. Zde spo-
lečně nacvičovali soutěžní choreografie. Pří-
pravy jsou vždy velmi náročné. Nejdůležitěj-
ší je nápad, od kterého se vše odvíjí, pak se 
připravuje a mixuje hudba, navrhují kostýmy 
a tvoří pomůcky pro danou sestavu. A už se 
jen trénuje a trénuje a zase trénuje. Čas letí 
vždy jako bláznivý a než se nadějeme, jsou 
tady závody. První soutěže jsou plné očeká-
vání. S jakou sestavou přijedou ostatní druž-
stva? S kolika týmy se budeme ve skupině 
pot kávat? Bude se sestava líbit porotě? Plno 
otázek, na které před soutěží neznáme od-
povědi. Víme jen, že si to pořádně užijeme 
a předvedeme ty nejlepší výkony. 

Píle a dřina se vyplatila a byla oceněna na 
nejedněch závodech vysokými body od poro-
ty. Sestavu nejmladších nacvičilo 22 děvčat. 
Má název „Češi, to toho!“ Všechny nás tato 
sestava vtáhla a získala spoustu fanoušků. 
Děvčata vybojovala spoustu krásných umís-
tění. 6 x 1. místo, 2 x 2. místo, cenu TJ Jisk-
ra Otrokovice a na posledních finálových zá-
vodech v Praze Česko se hýbe, získala dal-
ší 1. místo a stala se mistry ČR v této sou-
těži. V mladší skupině cvičí celkem 29 děv-
čat, která nacvičila sestavu s názvem „Santo-
va dílna“. I tato sestava sklízela samá před-
ní umístění. Je radost sledovat výrazy děv-
čat, jak si sestavu při cvičení užívají, jak je 
jich plná plocha a každý ví, kde má své mís-
to. „Santova dílna“ získala 3 x 1. místo, 6 x 
2. místo a na republikovém finále v Praze 

Tlumačovský aerobik slaví opět velké úspěchy
Česko se hýbe 1. místo z 18 týmů a stala se 
taktéž mistry ČR v této soutěži ve své kate-
gorii. Ve střední skupině cvičí 23 děvčat. Se-
stava nese název „Torero Espaňol“. Už pod-
le názvu je patrné téma sestavy, a to španěl-

starší skupina děvčat, kterých je 17, nacviči-
la sestavu James Hunt a Niki Lauda „Riva-
lové“. Radost sledovat jejich vystoupení na 
soutěžích, ze kterých nám až mrazilo. I tato 
sestava se v tak velké konkurenci ostatních 
týmů vůbec neztratila a získávala taktéž před-
ní umístění. 2 x 1. místo, 3 x 2. místo, 1 x 
3. místo a na republikovém finále „Česko se 
hýbe“ v Praze 1. místo a stala se mistry ČR. 
Navíc na mezinárodní přehlídce získala děv-
čata s touto sestavou Cenu sympatie. Posled-
ní skupinou AT Tlumačov je skupinka dospě-
lých s názvem „Megaveloši“, kteří nacvičili 
sestavu „Vítejte na palubě“. I oni se zúčast-
nili několika soutěží a přehlídek. Získali 1 x 
3. místo, 1 x 2. místo, a navíc Cenu poroty. 
Je to skvělá parta, která si to pořádně užívá. 
Nyní nás čeká ještě finále soutěže Aerobic 
Tour v Olomouci. Je nám nesmírně líto, že 
tahle soutěžní sezóna už končí. Byl to skvělý 
soutěžní rok. Děkujeme za podporu jak rodi-
čům, kteří byli skvělí, tak sponzorům, kteří 
náš klub podporují. Jedná se o Obec Tluma-
čov, firmu Everel, firmu Vodárek Transport 
a PSÍ Hubík. Samozřejmě velké poděkování 
patří trenérům za jejich trpělivost, odhodlá-
ní a skvělý přístup. Míši Daňkové – trenér-
ka skupiny nejmladší, Nikči Filákové – tre-
nérka skupiny mladší a střední a Hani Hlobi-
lové – trenérka skupiny nejstarší. Moc všem 
děkuji a těším se na další aerobikovou sezó-
nu 2018/2019.               Bc. Hana Hlobilová, 

vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov 
DDM Sluníčko, trenérka skupiny nejmladší, 

mladší, střední, nejstarší a Megaveloši

Tlumačovský aerobik.   Foto: DDM Sluníčko. 

O kreativní kurzy pro dospělé je mezi veřej-
ností velký zájem. Během jara se jich v Domě 
dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov 
uskutečnilo hned několik. 

Pod vedením paní Dany Rybové si zájemci 
o tvoření postupně vyrobili celkem 3 výrob-
ky. Zásobník na papír, kulatý tác a mísu na 
ovoce. Jedná se o pletení z papírových ruli-
ček, které se stalo velmi oblíbenou činnos-
tí a pravidelně ho již několik let navštěvuje 
mnoho tvořivých žen. 

Dalším tvořením bylo šití textilních deko-
rací, tentokrát koček, pod vedením paní Jany 
Juhaňákové. Tvoření bylo určeno mírně po-
kročilým švadlenkám, které umí šít na šicím 
stroji. Také zde vznikly krásné výrobky, které 
poslouží jako dárečky nebo dekorace. 

Posledním z jarní nabídky kurzů bylo ke-
ramické tvoření, které se konalo pod mým 
vedením. Zájemci si mohli vytvořit keramic-
kou destičku s otiskem ruček nebo nožiček 
svých ratolestí. Tvořilo se na dvě části, nej-
dříve výroba z keramické hlíny včetně otis-
ků a dozdobení destičky a v druhé části si 
výrobek naglazovali vymývanou technikou. 

Děkujeme za přízeň a také za ochotu lek-

Tvořivé jaro ve Sluníčku
torkám, které věnují svůj čas tomu, aby své 
umění naučily i ostatní. 

Bc. Ludmila Daňková, pedagog volného 
času DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Jarní tvoření.                                                                                               Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 7. 4. 2018 se konal ve Sportovní 
hale v Otrokovicích 14. ročník soutěže v aero-
biku skupinových choreografií „O pohár sta-
rosty obce Tlumačov“. I v letošním ročníku 
nám zasedli do poroty profesionálové v čele 
s Mgr. Davidem Holzerem a Hankou Kyny-
chovou. Ti doprovázeli hodnocení navíc mlu-
veným komentářem ihned po docvičení týmu 
a předávali dětem i trenérům cenné rady pro 
další cvičení. Soutěže se zúčastnilo 18 týmů 
z celé Moravy a k vidění bylo 55 soutěžních 
sestav. Velká podpora přítomných diváků vy-
tvářela skvělou atmosféru celé soutěže. Byla 
radost sledovat výkony všech týmů, kolik do 
toho dávaly energie a úsilí. Každá sestava byla 
něčím zajímavá a porota neměla vůbec leh-
ké rozhodování. Jako VIP host naše pozvání 
přijala Kristina Kloubková moderátorka TV 
Nova, která vystudovala taneční konzervatoř 
a můžeme ji vidět také v některých muziká-
lech, při kterých pomáhá tvořit choreografie. 
Vybírala týmy, které ji něčím zaujaly, ohromi-
ly a předávala v každé věkové kategorii svou 
Cenu sympatie. Celou soutěží nás provázel 
opět jako v minulých letech skvělý moderá-
tor Ziggy Horváth. Firma Ondrášovka zajis-
tila všem soutěžícím pitný režim, za což jí dě-
kujeme a této dlouholeté spolupráce si velmi 
vážíme. Díky dalším sponzorům akce si všich-
ni účastníci odváželi ze soutěže spoustu krás-
ných dárečků, vítězové navíc medaile a pohá-
ry. Děkujeme za podporu sponzorům a parte-
rům akce. Obec Tlumačov, Elektra Zlín, fir-
ma Madeta, zahradnictví Talaš, Město Otro-
kovice, Dura-line, Enapo, Newled, Úklidová 
služba P+Z, ČPZP, Alfasoft, Presco group, 
Aria, Volejník, Teplárna Otrokovice, Vinař-
ství Rochůz, Víno Hruška, DinoPark, Pams, 
Lapp kabel, Apotheke, Portal, Lékárna Bráz-
dil, Noventis, Kores, Balónky s.r.o. Děkujeme 
také tlumačovským hasičům, městské policii 
Otrokovice a Státní policii Otrokovice za do-
zor a hladký průběh soutěže. Děkujeme všem 
pomocníkům, kteří se této akce zúčastnili, 
a bez kterých by to nešlo. 

Ještě jednou děkujeme a již nyní se na 
všechny budeme těšit při dalším ročníku, kte-
rý se bude konat v sobotu 6. 4. 2019 opět ve 
Sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště. 

Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

A jak to všechno dopadlo?
 
Kategorie do 7 let estetická 

1. Češi, do toho!, DDM Sluníčko Otrokovi-
ce – AT Tlumačov; 2. Jedeme na výlet!, K.I.S. 
Intensive Hodonín, 3. V peřině, Akropolis 
Uherské Hradiště 

   
Kategorie do 7 let technická
1. Sisinky, Akropolis Uherské Hradiště;         

2. Žabky; AK Coco Otrokovice

Kategorie 8 - 10 let estetická
1. Panenky z porcelánu, 1. AC Uherský 

Brod; 2. Santova dílna, DDM Sluníčko Otro-
kovice – AT Tlumačov, 3. Zorro – růže a meč, 
Aerobik Kostelec

Kategorie 8 – 10 let technická
1. Po mexicku, Aerobik Kostelec; 2. 

Blue Jeans, GasiTeam Zlín, 3. Tarzani, SK 
P+K Zlín

Kategorie 11 – 13 estetická
1. Torero Espaňol, DDM Sluníčko Otroko-

vice – AT Tlumačov, 2. Mandrage – po tmě 
jsou všechny kočky černý, Aerobik Kostelec; 

3. Show of Bollywood, Aerobik Kunovice

Kategorie 11 – 13 Technická 
1. True Love – never be, Aerobik Kostelec; 

2. Avicii párty, Akropolis Uherské Hradiště; 
3. Rošťandy, MVT UTB Zlín

Kategorie 14 a více estetická
1. Kouzlo tváře, K.I.S. Intensive Hodo-

nín; 2. Rivalové, DDM Sluníčko Otrokovi-
ce – AT Tlumačov; 3. Hra stínů, Akropolis 
Uherské Hradiště

Kategorie 14 a více technická
1. Maroon 5, Aerobic Coufalovi Olomouc; 

2. Letušky, MVT UTB Zlín, 3.The Best of 
80’s, Akropolis Uherské Hradiště

ští toreadoři. V této skupině se vytvořila skvě-
lá parta, která na sobě chce pracovat, zlep-
šovat se a pořádně si to vždy užít. Děvčata 
získala 5 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 4. mís-
to. Na finále Česko se hýbe v Praze, skončila 
na 4. místě ze 17 týmů z celé ČR. Naše nej-
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Moped rallye Tlumačov.      Foto: Moped Team Tlumačov. 

TJ voltiž Spolky

Moped rallye Tlumačov.      Foto: Moped Team Tlumačov. 

Hlavní výzvou čtvrtého ročníku pro nás bylo 
uspořádat závod pro co největší počet závod-
níků. Proto jsme náš závod zařadili do seriálu 
závodů MOPED CUP MORAVA a nově i do 
seriálu SLOVÁCKÝ FECHTL CUP. Jedná se 
o dva samostatné závodní podniky, které se 
sjednocují právě u nás v Tlumačově. Našim 
hlavním cílem při spojení dvou seriálů bylo při-
lákat co největší počet závodníků a tím oslo-
vit i širší okruh diváků a fanoušků. Závodní 
okruh se kvůli nepřízni počasí den před závo-
dem tentokrát rozšířil až k vysílači. Toto roz-
šíření přineslo nutnost snížit počet závodních 
kol pro jednotlivé kategorie mopedů a fechtlů, 
ale zároveň připravilo výborný okruh pro ukáz-
ku doprovodného programu exhibiční jízdy je-
dinečného historického závodního čtyř válco-
vého motocyklu JAWA pana Antonína Kru-
žíka, který „závodil“ s rallye autem Daniela 
Zpěváka Fábia S2000. Za další jedinečné oži-
vení celé akce děkujeme 14. pluku logistické 

4. ročník Moped rallye Tlumačov
podpory Armády ČR, kteří předvedli ukázku 
armádní techniky včetně osobních zbraní, ze 
kterých si mohli návštěvníci i zastřílet.

Hlavním programem akce jsou závody na 
mopedech značky Stadion v kategoriích Origi-
nál, Speciál a na strojích Jawa 50 „fechtl“ v ka-
tegoriích Klasik, Ořežplech, Speciál.

Ty odstartovaly v 10 hodin 19. 5. 2018, při 
nichž si jezdci poměřili sílu strojů a své jez-
decké schopnosti. Závody se jely na dvě roz-
jížďky, kdy v nejobsazenější kategorii Moped 
Originál vyhrál tradiční účastník Karel Mlčoch 
z Žešova. Kategorii Moped Speciál ovládl již 
po třetí Zdeněk Bílka ml. z Buku.

Děkujeme za zájem diváků a fanoušků, pro 
které akci organizujeme. Moc chceme podě-
kovat našim sponzorům, obci Tlumačov, ka-
marádům a dobrovolným hasičům za pomoc 
při organizaci závodu.

Za Moped Team Tlumačov
Petr Vystrčil

Moped rallye Tlumačov.                                                                 Foto: Moped Team Tlumačov. 

TJ voltiž Tlumačov je oddílem působící 
v Zemském hřebčinci a zabývající se gym-
nastikou na koni. V současné době tento od-
díl navštěvuje 17 aktivních členů ve věku od 5 
do 18 let. Letošní závodní sezónu zahájil Jan 
Hablovič na mezinárodních závodech v ital-
ském Portogruaru, kde poprvé startoval v nej-
vyšší kategorii jednotlivců mužů senior. Jeli-
kož vrcholem letošní sezóny jsou Světové jez-
decké hry (WEG) v americkém Tryonu, tak 
zde bojoval o získání nominační známky pro 
účast na dalších závodech. Potřebnou nomi-
naci splnil a zároveň ve své kategorii nenašel 
přemožitele a ve velké konkurenci zvítězil.

Sezóna tuzemských závodů začala v Alber-
tovci, kam odcestoval oddíl se dvěma koňmi, 
na kterých o nejvyšší příčky bojovaly dvě ju-
niorské skupiny, jedna skupina v kategorii 
děti - Nicol Polsterová a Klára Matulíková 
v kategorii jednotlivci ženy junior a Jan Hab-
lovič. Cvičenci TJ voltiž Tlumačov se mezi sil-
nou konkurencí ostatních závodníků umístili 
na pozicích, které odpovídaly předpokladům 
po zimní přípravě. 

Skupina Junior 1 pod vedením lonžérky Li-
buše Hablovičové cvičila na koni Kuzma ve 
složení Lucie Hablovičová, Nicol Polsterová, 
Klára Matulíková, Valerie Gasanova, Natálie 
Horáčková a Magdaléna Drbalová. Skupina 
poprvé předváděla obě své sestavy ve cvalu 
a vybojovala 3. místo.

Skupina Junior 2 své sestavy předvedla na 
koni Condor ve složení Anna Kristýna Mac-
ků, Veronika Neprašová, Vendula Matulíko-
vá, Lukáš Polster, Michaela Lekešová a Zu-
zana Hanousková. Po pěkné volné sestavě 
zacvičené v kroku obsadili konečné 5. místo.

Skupina děti, naši nejmenší začínající cvi-
čenci, cvičili na koni Condor ve složení Ni-
kola Stupnická, Tereza Neprašová, Adéla Blu-
mensteinová, Andrea Šopfová a Natálie Bo-
řutová. I přes jejich první společný start vy-
bojovali druhé místo.

V jednotlivcích se našim cvičenkám velice 
dařilo, Klára obsadila 8. místo, Nicol skonči-
la na 12. místě a Jan Hablovič vybojoval příč-
ku nejvyšší.

Druhý závod sezóny pořádal náš oddíl 
v areálu ZH Tlumačov. Na start se postavila 
většina našich cvičenců, avšak někteří vlivem 
zranění nakonec nemohli odstartovat. Klára 
Matulíková opět předvedla pěkné sestavy, ale 
bohužel jeden pád ve volné sestavě ji ve vý-
sledcích odsunul na 16. místo. Skupina děti 
opět obhájila druhé místo. A juniorské skupi-
ny vybojovaly na domácím poli třetí a sedmé 
místo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
divákům, kteří na naše každoroční dubnové 
závody přišli cvičence podpořit a věříme, že 
se jim výkony všech cvičenců líbily.

V květnu pokračovala sezóna závodem 
v Praze Braníku. Vzhledem k místním pod-
mínkách zde naše lepší skupina nestartova-
la. Místo toho však většina cvičenců závodi-
la v kategorii jednotlivců. Všem se jejich vý-
kony podařily i přes to, že se jednalo o jejich 

TJ voltiž Tlumačov první závodní zkušenosti ve cvalu.
Po sérii těchto závodů přichází doba pře-

vážně mezinárodních závodů. Cvičenci Klá-
ra, Nicol a Honza reprezentovali oddíl na me-
zinárodních závodech v maďarské Budapešti. 
Holky svůj první mezinárodní start zvládly na 
výbornou a získaly nominaci pro vyšší katego-
rii. Jan Hablovič bohužel nepředvedl stopro-
centní výkon, a tak bude muset o svou nomi-
naci na WEG bojovat i na dalších závodech. 
Těmi budou v červnu mezinárodní závody ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a ve slovenském Pe-
zinku. Věříme, že i zde se všem jejich výkony 
povedou na výbornou a budou tak reprezento-
vat obec Tlumačov na tak prestižních akcích.

V druhé polovině sezóny nás čekají ještě 
závody v Chomutově, Frenštátě a Mistrov-
ství České republiky v Albertovci.

Oddíl stále i během roku přibírá nové čle-
ny. Tréninky probíhají ve středu a v pátek do 
16 hodin v hale ZH Tlumačov. Více informací 
a kontakty na www.voltiz-tlumacov.cz

Nela Mikesková TJ Voltiž.              Foto: TJ Voltiž Tlumačov. 

Prosba o pomoc při realizaci

 „Retro výstavy“ 
k 100. výročí vzniku samostatného československého státu

Vážení občané,
pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov 

chtějí realizovat „Retro výstavu“ k 100. výročí vzniku samostat-
ného československého státu. Uskutečnění výstavy se ovšem ne-
obejde bez vaší pomoci. 

Obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení například obleče-
ní, elektroniky, hraček, dokumentů, fotografií, atd. Tedy zdánli-
vě obyčejných věcí z období společného státu Čechů a Slováků. 
Věci, které nám budete chtít zapůjčit, přineste, prosím, v měsíci 
srpnu do KIS Tlumačov. 

Vernisáž Retro výstavy plánujeme v prostorách KIS Tlumačov, 
nám. Komenského 170 v půlce měsíce září, s tím, že by měla být 
zpřístupněna do konce měsíce října. 

Děkujeme                Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov Ilustrační foto.                                                                                               
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Spolky Sport

Turnaj ve fotbale.                                                                                              Foto: S. K. Tlumačov. 

Dne 8. května 2018 uspořádal fotbalový 
klub S. K. Tlumačov turnaj fotbalových pří-
pravek. Turnaj se hrál ve dvou kategoriích, 
a to mladší přípravka určená pro chlapce 
r. 2009 (a mladší) a starší přípravka pro hrá-
če r. 2007 a mladší. 

Turnaj fotbalových přípravek
V každé kategorii se zúčastnilo 5 družstev 

(celkem si přijelo zahrát do Tlumačova fotbal 
více jak 100 dětí). Hrálo se celkem na čtyřech 
skvěle připravených hřištích, a to systémem 
každý s každým. Jednotlivým duelům nechy-
běla dramatičnost, vysoké nasazení malých 

fotbalistů, nadšení jednotlivých hráčů i pěk-
né fotbalové akce. V mladší kategorii bylo ko-
nečné pořadí následující: 1. SK Baťov 1931, 
2. FC Viktoria Otrokovice, 3. S. K. Tluma-
čov A, 4. S. K. Tlumačov B, 5. TJ Ludslavice.

Ve starší kategorii bylo toto pořadí: 1. TJ 
Ludslavice, 2. FS Napajedla, 3. TJ Sokol  Žal-
kovice, 4. TJ Těšnovice, 5. S. K. Tlumačov. 

V mladší kategorii byl nejlepším hráčem 
celého turnaje vyhlášen hráč S. K. Tlumačov 
A, Max Bača. 

Celá akce se skvěle podařila po stránce 
sportovní i organizační, což na závěr neza-
pomněli zmínit jednotliví účastnici s dovět-
kem, že v případě, že turnaj budeme pořá-
dat i v příštím roce, tak se všichni rádi zno-
vu zúčastní. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dob-
rovolníkům, kteří se na celé akci podíleli, a to 
jak z řad rodičů našich fotbalových nadějí, tak 
členů S.K. Tlumačov, bez jejich přispění by se 
tak velká akce nepodařila uskutečnit a samo-
zřejmě musíme poděkovat všem sponzorům, 
kteří nám pomohli celý turnaj zajistit finanč-
ně a to – Obci Tlumačov a firmám Remo CZ, 
Kairo plus, Pivovary Lobkowicz a MP projekt. 

za S. K. Tlumačov Pavel Karlík

Turnaj „Pivní liga“.                                                                          Foto: stolní tenisté Tlumačov. 

V sobotu 17. března 2018 se podařilo tlu-
mačovským stolním tenistům uspořádat prv-
ní plnohodnotný ročník regionální – tzv. „Piv-
ní ligy“ regionálních amatérských hráčských 
týmů. Akce, která se uskutečnila za podpory 
obce Tlumačov, přilákala do velké tělocvičny 
ZŠ Tlumačov šest družstev, jejichž zástupci 
mezi sebou změřili síly. Turnaje se zúčastnili 
borci z Kvasic, Zlína, Karlovic, Salaše, Napa-
jedel a domácí Tlumačov. Každý tým byl slo-
žen ze čtyř zástupců, pouze pořadatelé moh-
li nasadit dvojnásobný počet hráčů. Naše bar-
vy hájili, a je třeba říci, že se se ctí, tito hráči: 
J. Krčma ml., J. Krčma st., J. Mareš, P. Sác-
ký, S. Veleba, L. Jaroš, R. Huráň, P. Kutra. 
Všech 28 zúčastněných hráčů bylo rozloso-
váno do čtyř skupin, ze kterých, po odehrání 
všech zápasů v těchto skupinách, postupova-
lo prvních šest z každé skupiny do finálové-
ho turnajového pavouka, kterým v silné kon-
kurenci prošli až do semifinále tři tlumačov-
ští hráči - J. Krčma ml., J. Mareš a P. Kutra 
a zlínský hráč Balajka. Do finále se probojo-
vali už jen tlumačovští hráči - J. Krčma a P. 
Kutra a vítězství si po kvalitním finálovém 
souboji odnesl J. Krčma ml., druhé místo ob-
sadil P. Kutra, třetí dělené místo obsadili po-
ražení semifinalisté J. Mareš a pan Balajka. 
Doplňkovou soutěží byl i turnaj ve čtyřhrách, 
kterého se zúčastnilo 11 dvojic, první místo 
obsadil opět J.Krčma ml. s Valáškem (Karlo-
vice), druhé místo obsadili Vavřík (Kvasice) 
a Vojtášek (Napajedla) a třetí místo patřilo 
L. Jarošovi (Tlumačov) a M. Tomáškovi ml. 
(Salaš). Z výsledků je vidět, že domácí – tlu-

Tlumačovští stolní tenisté pořádali 1. ročník „Regionální ligy“ 
mačovští hráči podávají na domácí půdě vý-
borné výkony, ale je třeba říct, že stejně dob-
ří jsou ve výsledcích i při účasti na všech ko-
lech „Pivní ligy“ v obcích a městech, které po-
dobné turnaje organizují. Prostě tlumačovští 
amatérští stolní tenisté svými výkony velmi 
dobře reprezentují obec Tlumačov na všech 
turnajích, kterých se zúčastní. Turnaj si svou 
kvalitní organizací a hráčskou kvalitou, kte-
rá se zde sešla, hned v prvním ročníku, zís-
kal spoustu spokojených příznivců z řad zú-
častněných hráčů, kteří za rok na náš turnaj 
určitě rádi zavítají.

Pro úplnost ještě uvádíme umístění tluma-
čovských borců v Tlumačovské lize 2017 (ce-
loroční soutěž, které se účastní 16 hráčů z Tlu-
mačova) a dále umístění na turnajích, kterých 
se naši amatérští hráči v našem regionu v roce 
2018 zúčastnili:

- Tlumačovská liga ročník 2017 (interní ce-
loroční soutěž): – 1. Jirka Krčma ml., 2. Lu-
káš Mareš a 3. Michal Hric

- 13. 1. turnaj ve Kvasicích – mládež: 1. Krč-
ma O., 2. Hrtús T., 4. Dvořák R.

- dospělí: 1. Krčma J. ml., 2. Mareš J.
- 25. 1. turnaj v Karlovicích – dospělí:            

1. P. Kutra, 3. V. Odložil
- 17. 2. turnaj v Zubří – dospělí: 2. P. Kutra
- 3. 3. turnaj v Loukově: mládež: – 1. Dvo-

řák R., 3. Krčma O. a 5. Hrtús T.
- 10. 3. turnaj v Oldřichovicích – dospělí: 

1. J. Krčma ml.
- 14. 4. turnaj ve Zlíně – dospělí: 2. L. Ja-

roš, 3. V. Odložil, 4. P. Sácký
- 15. 5. turnaj čtyřher v Tlumačově za účas-

ti hráčů z Loukova: 1. Krčma J. ml. + L. Ja-
roš, 2. P. Sácký + hráč Loukova, 3. L. Mareš 
+ R. Huráň     za stolní tenisty Mgr. R. Huráň

Transport holubů.      Foto: M. S. Tlumačov. Transport holubů.      Foto: M. S. Tlumačov. 

Příroda se zazelená, teploty se ustálí, při-
chází měsíc květen a s ním naše závodní se-
zona s poštovními holuby.

 V této době potřebují holubí závodníci 
největší péči, která je možná. Chovatel se 
snaží připravit závodníkům ty nejoptimál-
nější podmínky.

To je prvotřídní krmení, včetně vitamínů 
a kvalitních gritů. Na holubnících je zaveden 
režim, aby se závodníci nevyčerpávali starost-
mi o mladé, souboji o teritorium. Vše musí 
být důsledně dodržováno.

Důležitý je také zdravotní stav holubů. Ten-
to je možný za určitých podmínek udržovat 
také léky, které jsou pro holuby již vyzkouše-
ny. Jsou vždy používány pod dozorem zvěro-
lékaře, který je také předepisuje.

S tak připravenými holuby se začínají tzv. 
nácviky. Provádí ze vzdáleností od 30 km až 
po 80 km. Bývají to tak 4 nácviky. Při těch-
to si již zkušení závodníci uvědomují, co se 
bude po nich chtít. A mladí, co začínají, si 
musí zvykat na přepravní boxy, na nové kole-
gy v nich, na přepravu v našem zoobusu a na 
noci strávené mimo svůj domov.

Po nácvicích začínají závody. Těchto bývá 
16 až 18, a jsou od 250 km do 1000 km. 
Jsou rozděleny do tří skupin: krátké, střed-
ní a dlouhé tratě.

Příprava na ně probíhá v našem středis-
ku, o kterém jsem se již zmínil minule. Sem 
každý chovatel musí přinést své závodníky.

Závody poštovních holubů začínají
Předá je zasazovací komisi, která je elek-

tronicky zařadí na určený závod. Chovatel 
musí mít od každého holuba vlastnický prů-
kaz. Je vydáván ke každému kroužku, který 
musí mít každý závodník na noze. Na něm 
je vyznačen rok jeho narození, číslo spol-
ku a jeho vlastní číslo. Kroužek zůstává ho-
lubovi po celý jeho život a je nesundatelný.

Na určený závod má holub závodní čip, 
který je sundávací, a s tímto čipem je elek-
tronicky zaevidován na závod. Po zaevidová-
ní je vložen do přepravního boxu. Do tohoto 
boxu se dává 45 závodníků. Ti jsou nalože-
ni do zoobusu, do kterého se vejde 80 boxů. 
Po naplnění zoobusu jsou odvezeni na urče-
né místo. Tady jsou naposled napojeni a ofi-
ciální startér je pak všechny naráz vypustí.

Náš zoobus má kapacitu 3 600 holubů, kte-
ří mezi sebou soutěží v Oblasti Zlín. Prvním 
20-ti procentům doletěných závodníků z cel-
kového počtu zaevidovaných jsou udělovány 
body. Tyto se na závěr sezony sčítají a pak 
jsou sestaveny celoroční výsledky úspěšnosti.

Nejvíce jsou u nás ceněni jedinci, kteří do-
káží doletět jako první ze všech. Jednotliví 
umístnění holubi pak mají možnost být vy-
stavováni na místních, pak oblastních a na 
celostátních výstavách. Nejúspěšnější jedin-
ci jsou pak vybírání jako reprezentanti na 
evropských výstavách. Vrcholem je repre-
zentace na olympiádě. Holubi, kteří se do-
stanou až sem, nejenže mají až milionovou 

hodnotu, ale také dělají ohromnou reklamu 
jak českému chovatelství, tak i místu, odkud 
chovatel pochází.

A my mezi sebou jednoho takového máme. 
Je to pan Josef Oharek, který dokázal, že 
i ve skromných podmínkách se dá vychovat 
šampion. Dosáhl toho velkou chovatelskou 
zkušeností a vekou láskou k poštovním holu-
bům. Chová je již od svého mládí až do sou-
časnosti. Přes zdravotní problémy se i nadá-
le chovu poštovních holubů úspěšně věnuje.

Není ovšem každému dáno, přesto také 
holubi naších dalších chovatelů reprezentu-
jí M.S.Tlumačov na výstavách všech úrovní. 
Náš místní spolek CHP má v holubářském 
povědomí dobré jméno a respekt.

Je jen chybou, že se o naší činnosti tak 
málo ví. V tom také vidím problém, že mezi 
mladými není zájem přijít mezi nás.

Musím opět opakovat, že současné dnešní 
obecní zastoupení má pro naši činnost velké 
pochopení, které v minulosti nebylo.

Máme velmi dobré podmínky pro naši čin-
nost. Ale co nám chybí, je zájem mladých lidí 
o chov poštovních holubů. Přesto věřím, že 
se situace v budoucnu změní, a že se opět 
lidé vrátí k přirozeným činnostem, jako je 
zejména chovatelství.

Věřte, že jedním z nejkrásnějších zážitků 
v mém životě je vidět, jak se z velké výšky, 
střemhlav řítí toto malé stvoření, vážící ko-
lem 20-ti dkg a dokázalo překonat těch ne-
představitelných i 1000 km.

Viděl celou Evropu a mnohde i krásněj-
ší místa, než je Tlumačov, ale jeho láska ke 
svému domovu u něho je nadevše. Při pře-
konání této vzdálenosti ztrácí holub až 30 % 
i tak nepatrné váhy. Je to jeden ze zázraků 
přírody, který si je potřeba uvědomit a pře-
stat se dívat na takového holuba, jenom na 
jakéhosi holuba.

Po dosažení svého domova, kde na něho 
čeká jeho kamarád chovatel, který mu musí 
být na blízku, aby ucítil bezpečí jeho ochra-
ny a holub ví, že mu bude umožněno dob-
ré nakrmení, napojení a klid k odpočinku. 
Tady vzniká vztah mezi přírodou a člově-
kem, o kterém mnoho lidí nemá ani tušení

V chovatelském světě se odehrávají ně-
kdy až neuvěřitelné příběhy mezi chovate-
lem a jeho miláčky. Je jich nepřeberné množ-
ství. Příště vám nějakou příhodu přiblížím.

Také bych vás chtěl poprosit o schovíva-
vost, když se někde setkáte s holubem, kte-
rý se vám bude zdát krotký, špatně se pohy-
bující. Tak to bývá většinou naprosto vyčer-
pán. Poštovní holub nezná nějaké ulejvání, 
snaží se dostat domů za každou cenu. Někdy 
to bývá i cena jeho života. Takového holuba 
je nejlepší dát někde na klidné místo, dát mu 
čistou vodu a když je možnost i něco na ze-
zobnutí. Ne však chléb atd. Nejlépe je tako-
vého holuba předat nějakému chovateli. Na 
internetu jsou vždy dostupné informace. Pře-
dem všem dobrým lidem děkuji.

Bedřich Kolaja

Myslivecký spolek Hék TlumačovMyslivecký spolek Hék Tlumačov  

Vás srdečně zveVás srdečně zve

Na „Zvěřinové hody“               v Klubu obce na ZábraníNa „Zvěřinové hody“               v Klubu obce na Zábraní

V sobotu 22.9.2018                          Vstupné zdarma !V sobotu 22.9.2018                          Vstupné zdarma !

Na výběr 3 druhy jídelNa výběr 3 druhy jídel

Záhlinické pivoZáhlinické pivo

Zábava pro děti dle počasí                          TombolaZábava pro děti dle počasí                          Tombola

Na Vaši účast, se těší členové MS Hék TlumačovNa Vaši účast, se těší členové MS Hék Tlumačov  



16Inzerce

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávného celku. Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komen-
ského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004. Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, 
DIČ: CZ00284572. Redakční rada: Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Jiřina Vrtalová a Renáta Nelešovská. DTP a layout: Jiří Vysloužil.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 1. 9. 2018.


