ROČNÍK XXVIII.

Slovo starosty

BŘEZEN 2019

ZDARMA

V rámci komplexního řešení oprav chodníků budeme pokračovat s opravou chodníku v ulici Jiráskova od ulice Machovské po
Spojovací a po zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení bude
opraven chodník v ulici Družstevní, včetně
instalace veřejného osvětlení. V případě, že
uspějeme se žádostí o dotaci u Operačního programu životního prostředí, bude snaha zrealizovat modernizaci sběrného dvoru.
Předmětem bude betonáž stávajících zpevněných ploch ze štěrkodrti po pravé straně za
vjezdovou bránou a doplnění technického vybavení dvora o kontejnery na odpad, nádoby na nebezpečný odpad a plechový sklad.
V oblasti bytového hospodářství dojde k výměně plynových kotlů v bytech bytového
domu č.p.862 v ulici U Trojice. Po úpravě již
zpracované projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení, bude realizována
postupná rekonstrukce místního hřbitova.
Realizace dalších investic je závislá na
ukončení inženýrské činnosti, konkrétně vyřízení stavebního povolení na akce revitalizace parku náměstí Komenského, rekonstrukce
ulice U Trojice a rekonstrukce komunikace
a parkoviště v ulici Sokolská. Po dokončení
příprav budeme postupně realizovat tyto projekty. Prioritně bychom chtěli v rámci revitalizace parku náměstí Komenského vyřešit
neutěšenou dopravní situaci a parkování vo-

zidel realizací opravy části příjezdové komunikace a chodníku od budovy České pošty po
základní školu a vybudování centrálního parkoviště u velké tělocvičny s bezpečným přístupem do budovy základní a mateřské školy. Tolik tedy o připravovaných investičních
akcích na nejbližší období.
V závěru mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří vyšli v sobotu 2. března do ulic Tlumačova v rámci tradičního masopustního průvodu. Tato akce
charakterizuje příchod jara a velikonočních
svátků. Přeji Vám proto všem příjemné a teplé jarní dny a hezké Velikonoce.
Petr Horka – starosta obce

Vážení občané,
do rukou se Vám dostává první vydání
letošních Tlumačovských novinek. Hned
v úvodu bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům a všem těm, kteří se na jeho vydání podíleli. Otevřená komunikace je pro nás
velmi důležitým základním kamenem spolupráce s občany při řízení naší obce. K tomu
slouží nejen tlumačovské novinky, ale i webové stránky naší obce.
Na svém prvním únorovém zasedání letošního roku schválilo zastupitelstvo obce vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2019. Obecní rozpočet počítá s částkou přes 60 milionů
korun jak v příjmové, tak ve výdajové stránce.
Hrazeny jsou z něj pravidelné výdaje na vzdělávání, dopravní obslužnost, finance určené
na sociální péči, ochranu životního prostře2-5 Zprávy z radnice
dí, údržbu a obnovu zeleně, podporu kultury, sportu, spolkové činnosti, údržbu a opravy
6 Policie CR informuje
budov v majetku obce či výkon státní správy.
Z toho je přibližně 13 milionů korun připra14 Jedu na dřeň
veno na realizaci investic v rámci programu
rozvoje obce na nejbližší období. Nyní bych
15 Martin Hajný
uvedl některé z nich.
V první polovině roku proběhne již del16 Uspěšné házenkářky
ší dobu připravovaná akce stavebních úprav
místní komunikace Skály. Bude provedena celková rekonstrukce křižovatky u dvora zemského
hřebčince. Dále je naplánoDDM Sluníčko, středisko Tlumačov ve spolupráci s KIS Tlumačov, pořádá za finanční podpory obce Tlumačov rodinnou akci
vaná společná investice obce
Tlumačov a Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravu silnice II/367. Předmětem
rekonstrukce je výměna asfaltobetonového povrchu vozovky od křižovatky se silniVydejte se po stopách velikonočního zajíčka, projděte si trasu plnou
cí I/55 po autoservis Řediúkolů a při jejich plnění vás jeho stopy dovedou do cíle, kde bude čekat
na s úpravou jednotné šířky
velikonoční zajíček s vrchovatým košíčkem dobrot a plno dalších aktivit…
jízdních pruhů, výměnou sil!!! Přines si kraslici, kterou zavěsíš na velikonoční strom při plnění úkolů!!!
ničních obrubníků a doplněProgram:
14:00 - 15:00
START A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ v altánku - Park u Sokolovny
ním vpustí pro odvod dešťodo 16: 00
plnění veselých úkolů společně se zvířátky
vé vody z vozovky. Souběžně
15:00 - 18:00
jarní tvoření, malování na obličej, airbrush tetování v KIS Tlumačov – zdarma
táborák
- opékání špekáčků - přineste si s sebou vlastní, včetně pečiva dojde ke stavební úpravě tří
16:00 – 17:00
kouzelnické vystoupení + modelování balónků - zdarma
napojení na místní komuni17:00 – 17:15
zahájení výstavy „Dárek pro velikonočního zajíčka“, ocenění vítězů a všech účastníků této výtvarné soutěže
18:00
ukončení akce
kace k domu služeb a parku
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení v bufetu u KIS, cukrová vata, příjemné posezení s hudbou a pro děti zdarma otevřená herna.
náměstí Komenského a rekonstrukci chodníku na levé
V rámci akce „Po stopách velikonočního zajíčka“ pořádané příspěvkovou organizací DDM Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za
straně této ulice ve směru od
účelem prezentace organizátora akce. V případě vzniklého problému se zveřejněním kontaktujte pověřence na emailu poverenec.oou@ddmslunicko.cz.
Příspěvková organizace DDM Sluníčko Otrokovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
hlavní silnice I/55. V další etaHlavní sponzoři:
pě oprav chodníku v ulici Machovské proběhne rekonstrukce v úseku od železničního
Obec Tlumačov
přejezdu po ulici Švermovu.

20.4.2019
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OBECNÍ ÚŘAD
Rada obce Tlumačov na svém řádném
jednání dne 11. 4. 2018 schválila usnesením
R22/38/04/18 revizi Organizačního řádu
Obecního úřadu Tlumačov. Zásadní navrhovanou úpravou organizačního řádu bylo navýšení tabulkového počtu pracovních míst na
oddělení životního prostředí, údržby a služeb
(ŽPÚaS) ze současného stavu 11 pracovních
míst na 12 pracovních míst.
V souvislosti s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (GDPR) jmenovala Rada obce Tlumačov Mgr. Františka Kela pověřencem pro ochranu osobních
údajů v obci Tlumačov.
Funkci tajemníka obecního úřadu vykonával v roce 2018 Ing. Jan Rýdel.

Oddělení ekonomické
Ekonomický úsek
V roce 2018 byla schválena zastupitelstvem obce čtyři rozpočtová opatření. Přezkoumání hospodaření za rok 2018 zajišťovala soukromá auditorka Ing. Milena Lakomá.
Celkovou fakturaci v roce 2018 tvořilo 866
přijatých faktur o objemu 20 075 300,50 Kč
a 146 vystavených faktur o objemu
945 579,87 Kč.
V roce 2018 bylo přijato devět žádostí od
poskytovatelů sociálních služeb, čtyři žádosti o finanční dar, sedm žádostí od neziskových organizací, čtyři žádosti od organizací nebo spolků pracujících s mládeží a jedna žádost neinvestičního charakteru. Poskytovatelům sociálních služeb bylo vyplaceno 500 960,00 Kč, na darovací smlouvy bylo vyplaceno 14 000,- Kč, na veřejnou
finanční podporu pro spolky a organizace 247 500,00 Kč, neinvestiční transfer pro
neziskové organizace byl vyplacen ve výši

Březen 2019

Z radnice

Samostatné investiční akce obce v roce 2018 (v mil. Kč)

Radnice v roce 2018
V roce 2018 bylo ukončeno volební období 2014 – 2018. Rada obce do konce tohoto
volebního období pracovala ve složení: Petr
Horka - starosta, Mgr. Rajmund Huráň - místostarosta, Mgr. František Kel, RNDr. Ing.
Vojtěch Drbal a Blanka Konečná. Personální obsazení zastupitelstva se do konce volebního období nezměnilo. Sešlo se celkem na
čtyřech řádných zasedáních. Rada obce měla
devět řádných a šest mimořádných zasedání.
Ve dnech 5. a 6. října proběhly komunální volby do zastupitelstva obce. Nové Zastupitelstvo obce Tlumačov se sešlo na ustavujícím zasedání dne 31. října 2018 a došlo ke
změnám v obsazení orgánů obce. Starostou
obce byl zvolen p. Petr Horka (Pro Tlumačov) a místostarostou Mgr. Rajmund Huráň
(Prosperita 2018). Do rady obce byli zvoleni Mgr. Lenka Odložilíková (Pro Tlumačov)
Ing. Štefan Hrtús (Pro Tlumačov) a pí. Blanka Konečná (Prosperita 2018). Do konce
roku 2018 proběhla dvě zasedání nového zastupitelstva – ustavující a řádné a rada obce
se sešla na dvou schůzích.
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Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2018
Finanční objem dotace
751 500,00 Kč
184 123,00 Kč
52 000,00 Kč
866 182,13 Kč
53 661,00 Kč
1 212 846,57 Kč
237 994,80 Kč
90 000,00 Kč

účel
Dotace na výkon státní správy
Dotace na VPP
Dotace na volbu prezidenta republiky
Kompostéry pro občany
Dotace pro JSDH – zásahové obleky
Rekonstrukce ul. Sokolská
Průtoková dotace pro ZŠ
Dotace do ZO a do 1/3 Senátu

69 000,00 Kč a neinvestiční transfer spolku
a církvi byl vyplacen ve výši 200 000,00 Kč.
Úsek personální a mzdový
Celkový stav zaměstnanců v trvalém pracovním poměru ke konci roku byl 22 + 1
uvolněný zastupitel – starosta obce. V roce
2018 byl ukončen 1 pracovní poměr – odchod do starobního důchodu (odd. údržby). Přijati byli 2 zaměstnanci na oddělení
údržby na dobu neurčitou a 1 zaměstnanec
na dobu určitou do 31. 12. 2019 a 1 zaměstnanec z důvodu řešení zaměstnání uchazečů o práci přes Úřad práce. Obec zaměstnala tohoto uchazeče na tzv. společensky účelné pracovní místo na dobu určitou jednoho
roku od května 2018 do dubna 2019.
V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR byl v roce 2018 postupně v období od dubna do prosince zaměstnán celkem 1 uchazeč o zaměstnání provádějící veřejně prospěšné práce a 1 uchazeč
o zaměstnání na tzv. společensky účelné pracovního místo (SÚPM). Finanční prostředky
k pokrytí nákladů na mzdy byly poskytovány měsíčně prostřednictvím Úřadu práce ve
Zlíně ze státního rozpočtu a Evropské unie.
Uzavřeno bylo 64 dohod o provedení práce a pracovní činnosti s 44 pracovníky.
Finanční kontrola
Uskutečnila se veřejnosprávní kontrola
poskytnutých finančních příspěvků v roce
2017 – jejich řádné vyúčtování. Dále proběhla veřejnosprávní kontrola u příspěvkových
organizací a organizačních složek Obce Tlumačov. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné
závady ani pochybení.
Pojištění majetku
Obec má uzavřenu pojistnou smlouvu na
pojištění majetku proti živelným pohromám,
na případ krádeže a případný vandalismus
s krádeží spojený; pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti
s činností organizace u pojišťovny UNIQA,
a.s.. Zákonné a havarijní pojištění vozidel je
zajišťováno přes pojišťovnu ALLIANZ, a.s.
v rámci flotilové pojistné smlouvy. V roce
2018 bylo pro nastávající období přepracováno u 6 vozidel havarijně pojištěných a došlo ke snížení pojistné částky o 24.441,- Kč.

Oddělení výstavby a majetku
Úsek výstavby
V roce 2018 úsek výstavby předložil:
- 54 bodů k projednávání do Rady obce
Tlumačov
- 30 bodů k projednávání do Zastupitelstva
obce Tlumačov
- 29 oznámení k zveřejnění na úřední desce

Celkem
Počet samostatných investičních akcí
10
Oprava oplocení a zpevněných ploch u objektu č. p. 863, ul. Zábraní
0,572
Workoutové hřiště na ul. Sportovní
0,305
Posilovací stroje na ul. Sportovní
0,105
Oprava kříže na hřbitově
0,087
Oprava chodníku na ul. Machovská (úsek Švermova - 6. května)
0,645
Rekonstrukce SKZ č. p. 65 Tlumačov – stavební část
7,982
Rekonstrukce SKZ č. p. 65 Tlumačov – vybavení
0,769
Oprava chodníku v ul. Švermova
4,070
Parkovací stání v ul. Sportovní
0,672
Výměna vstupních dveří a vrat v objektu dílen č. p. 879, ul. Zábraní
0,114
Výměna vrat v objektu hasičské zbrojnice č. p. 285, ul. Masarykova
0,282
Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky
1,532
Rekonstrukce ul. Sokolská - chodník
1,309
Výměna plynového kotle na objektu KIS č. p. 170
0,157
Realizovaný finanční objem (v mil. Kč)
18,601

Žádosti obce o dotace z veřejných rozpočtů (IROP, SFŽP, SFDI, ministerstva ČR, ZK atd.)
Počet žádostí
Rekonstrukce ul. Sokolská – chodník (IROP)
Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky (IROP)
Realizovaný finanční objem (v mil. Kč)

V roce 2018 probíhalo řízení o územním
plánu (§46 zák.č. 183/2006 Sb.) – změna
č. 1 ÚP Tlumačov.
V roce 2018 bylo přiděleno 6 čísel popisných. Evidenční číslo nebylo přiděleno. Celkem je evidováno v obci 845 budov s číslem
popisným.
Úsek majetku
Účetní hodnota majetku obce Tlumačov
k 31. 12. 2018 byla 277.383.385,90 Kč

Poplatky za psy
Celkem vybráno za psy (sazba 200,- Kč)
Nezaplaceno
Známky na psy

Oddělení sociálně – správní
Úsek sociální
V roce 2018 bylo evidováno 12 žádostí
o umístění v domě s pečovatelskou službou
(DPS). V rámci uvolněných bytů byli umístěni 4 občané. Nyní jsou všechny byty DPS
obsazeny.

Celkem
2
1,213
1,455
2,668

Dokončeno
2
1,213
0,000
1,213

Registrace a výběr poplatků
Poplatky za komunální odpad
Počet obyvatel (31. 12. 2018)
Trvale hlášených osob k poplatku
Cizinci
Rekreace
Dluhy za minulá období
Nezaplaceno + příslušenství
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí
Osvobození od poplatku za komunální odpad dle OZV č. 2/2015
Celkem vybráno za KO v roce 2018

Bytový a nebytový fond
V oblasti zajištění bytových domů v majetku obce je prováděna kontrola způsobu užívání bytů a jsou zabezpečovány služby spojené s bydlením a provozem domů. V bytovém
fondu obce je evidováno 40 bytů.
Celkem byly v roce 2018 uzavřeny na byty
4 nájemní smlouvy, 2 nájemní smlouvy ukončeny a prodlouženo 20 smluv. Na nebytové
prostory byly uzavřeny 2 smlouvy, 1 smlouva
ukončena a 20 smluv prodlouženo.

Dokončeno
10
0,572
0,305
0,105
0,087
0,645
7,982
0,769
4,070
0,672
0,114
0,282
1,532
1,309
0,157
18,601

Počet
2.472
2.291
30
83

Kč

9
10
140
-

1.243.982,00
16.500,00
46.246,00
7.800,00
4.488,00
1.310.040,00

Počet
426
3
52

Kč
84.387,00
1.040,00

Žádosti a pořadník na obecní byty
Celkem uchazečů
uchazeči o byt 1+0
uchazeči o byt 1+1
uchazeči o byt 2+1
uchazeči o byt 3+1

počet
24
5
8
7
4

Sbor pro občanské záležitosti
V obřadní síni i mimo se uskutečnily následující obřady:
- 5x – obřad vítání dětí do života, při nichž
bylo přivítáno 16 dětí
- 1x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
- 1x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
- 6x – svatba
- 1x – svatba mimo obřadní síň
U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 66 občanů osobní návštěva prostřednictvím členů zastupitelstva
a matrikářky.
280 spoluobčanům bylo zasláno písemné
blahopřání k narozeninám.
Zlatou svatbu oslavily 2 manželské páry,
diamantovou svatbu 1 manželský pár, u nichž
byla provedena návštěva s osobní gratulací za
účasti starosty a matrikářky.

Sekretariát starosty
Spisová služba a archiv
V roce 2018 bylo do podacího deníku,
v němž se pod čísly jednacími eviduje došlá
i odeslaná korespondence, zapsáno 1.002 dokumentů. Prostřednictvím datové schránky
bylo doručeno 599 datových zpráv a odesláno bylo 171 datových zpráv.
Dne 7. září 2018 proběhlo skartační řízení, kdy bylo navrženo k posouzení celkem
112 svazků.
Sekretariát starosty zajišťuje kontaktní místo Czech POINT.
Hřbitovní agenda
K 31. 12. 2018 je na místním pohřebišti evidováno 496 hrobů, tj. celkem 737 hrobových míst.
Z toho je 20 hrobů (32 hrobových míst)
volných (nepronajatých).
Na užívání hrobových míst jsou uzavírány
nájemní smlouvy na dobu určitou – 10 let.

Matrika
Počet sňatků, vydané oddací listy
Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy
Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti
Vystavení druhopisů matričních dokladů
Rozhodnutí o změně jména a příjmení
Oznámení o změně příjmení po rozvodu
Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem
Osvědčení pro církevní sňatky
Zápis do zvláštní matriky
Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody)
Zpět vzetí příjmení po rozvodu, dopsání druhého jména, příjmení v mužském tvaru
Stanovisko k udělení státního občanství ČR

7
9
5
8
0
0
0
1
1
18
1
1

Evidence obyvatel

Ostatní matriční agenda
Evidence obyvatel
Na úseku EO byly podány 2 návrhy na
zrušení údaje o trvalém pobytu. Oběma návrhům bylo vyhověno. Ve správním řízení byl zrušen trvalý pobyt 4 občanům, kterým byla přidělena úřední adresa dle zákona č. 133/2000 Sb. K 31. 12. 2018 je na úřední adrese (Nádražní 440) hlášeno celkem
124 občanů.
V roce 2018 bylo přijato 18 nálezů a vydáno 10 nálezů.

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2018
Počet přihlášených osob v roce 2018
Počet odhlášených osob v roce 2018
Počet narozených
Počet zemřelých
Stěhování v rámci obce
Ukončení pobytu na území ČR
Změny a opravy v evidenci obyvatel:
sňatky
úmrtí
narození

2.472
(z toho 33 cizinců)
73
43
16
29
28
0
8
29
16
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 5. 12. 2018
projednala:
schválila aktualizaci Povodňové komise obce Tlumačov
schválila uzavření Rámcových kupních
smluv na dodávky technických plynů v tlakových lahvích a na nájem těchto lahví se spol.
Messer Technogas s.r.o. Praha
 schválila na dobu určitou od 10. 12.
2018 do 31. 12. 2019 pronájem buňky č. 5
a 6 v Domě služeb č. p. 799 Tlumačov za
účelem prodeje zboží
 schválila výpůjčku části pozemku p.
č. 2457/3 – ostatní plocha, cca 8 m2 za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení
R16/01/11/18 ze dne 14. 11. 2018
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
2456/1 - ostatní plocha, cca 25 m2 za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č.
R17/01/11/18 ze dne 14. 11. 2018
 schválila výpůjčku části pozemku p.
č. 2445 - ostatní plocha,2 x 10 m2 za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č.
R20/01/11/18 ze dne 14. 11. 2018
 schválila výpůjčku části pozemku p.
č. 2445 – ostatní plocha, 10 m2 za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č.
R 19/01/11/18 ze dne 14. 11. 2018
 schválila výpůjčky části pozemků p.
č. 2445 – ostatní plocha, cca 10 m2, dále
2445 – ostatní plocha cca 20 m2, za podmínek stanovených v záměru, viz usnesení č. R21/01/11/18 a R22/01/11/18 ze dne
14. 11. 2018
schválila rozpočet na rok 2019 ZŠ Tlumačov, p. o. a MŠ Tlumačov, p. o.
schválila Střednědobý výhled na roky
2020 a 2021 ZŠ Tlumačov, p. o. a MŠ Tlumačov, p. o.
 schválila v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec
Tlumačov, řediteli ZŠ a ředitelce MŠ Tlumačov mimořádnou finanční odměnu
 schválila Nařízení obce Tlumačov č.
1/2018 o zimní údržbě komunikací
schválila celkové snížení ročního pojistného Skupinové smlouvy ALLIANZ autoflotily č. 898227002 na období 1. 1. 2019 – 1. 1.
2020 a pověřila starostu podpisem nově vytvořených podsmluv č. 898227002

Zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 12. 12. 2018
projednalo:
 schválilo doplnění Finančního výboru o členy – paní Růženu Vaňharovou a pana

Březen 2019

Ing. Romana Huráně
schválilo doplnění Kontrolního výboru o členy – pana Mgr. Aleše Kouřila a Ing.
Rostislava Talaše
schválilo Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov
 schválilo na místo funkce obřadníka
členku ZO Tlumačov paní Mgr. Lenku Odložilíkovou, která může zastupovat starostu
či místostarostu při občanských obřadech
a jiných významných příležitostech a užívat
závěsný znak
 souhlasilo s předloženou DPP č.
10/2019 na cvičení dětské jógy s paní B. Konečnou
 schválilo a stanovilo výši měsíčního
peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce ve volebním období 2018 - 2022
následovně:
900 Kč za výkon funkce předsedy komise
RO, dále 400 Kč za výkon funkce člena komise RO a 400 Kč za výkon funkce člena výboru ZO obce Tlumačov, dále stanovilo, že
za výkon více funkcí vždy náleží pouze jedna odměna, a to za funkci, za kterou náleží
odměna nejvyšší, odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení
 schválilo rozpočtové opatření č.
4/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 v předloženém rozsahu, tj. snížení příjmů a výdajů
o 1,161.000,00 Kč, s tím, že celkové příjmy
a výdaje pro rok 2018 po tomto opatření č.
4/2018 činí 56,624.400,00 Kč
schválilo nové znění Pravidel rozpočtového provizoria obce Tlumačov
schválilo rozpočtové provizorium pro
Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2019
schválilo záměr na odkoupení pozemků p. č. 1556//3, 1556/50,1556/100.1556/10
1,1556/172,1556/185 a 1556/223 v k. ú. Tlumačov a pověřilo starostu a místostarostu jednáním s vlastníky pozemků o ceně za m2, případně o kupní ceně
schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 779/31 – ostatní plocha, 7 m2 za uvedených podmínek
neschválilo záměr prodeje pozemku p.
č. 737/7 orná půda
 neschválilo záměr prodeje pozemků
p. č. 833/1- orná půda 161 m2 a p. č. 833/12
– orná půda 67 m2
neschválilo podání žádosti na realizaci
rekuperace do budovy ZŠ Tlumačov do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 5 – energetické úspory
vzalo na vědomí informaci o zveřejněné výzvě MMR ČR ze dne 21. 11. 2018 o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul – Podpora obnovy místních komunikací
vzalo na vědomí informace podané starostou obce o aktuálním stavu přípravy veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov
– ochranná hráz“ s tím, že dle dostupných
informací se předpokládá zahájení realizace

stavby PPO Tlumačov v roce 2020 až 2021
schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2019

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 16. 1. 2019
projednala:
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 – ostatní plocha, 24 m2 a 16 m2,
za stanovených podmínek
schválila záměr pronajat parkovací místo pro odstavování osobního automobilu na
části pozemku p. č. 2690, 12,80 m2, dle situačního plánu
 schválila záměr pronájmu pozemku
p. č. 737/7 – orná půda, 256 m2 za stanovených podmínek
schválila Dohodu o provedení pořezu
vzrostlé zeleně, ve vlastnictví obce, formou
samotěžby včetně úklidu okolí, s Mysliveckým sdružením Hék Tlumačov, z.s.
zřídila v souladu s § 102 odst.2), pís.h),
Zák. 128/2000 o obcích jako svůj poradní
a iniciativní orgán pro volební období 2018
– 2022 následují komise:
Komise zemědělská a životního prostředí – předseda Ing. R. Talaš, členové: J. Talaš, J. Vrtalová
Komise sociální a bytová – předseda Mgr.
E. Janálová, členové A. Hozová, MUDr. P.
Gelnarová
Komise stavební, dopravní a rozvoje obce
– předseda L. Řeháková, členové V. Skopalík, Ing. J. Šico
Komise – sbor pro občanské záležitosti – předseda H. Janoštíková, členové P. Horka, Mgr. R. Huráň, Mgr. L. Odložilíková,
B. Konečná
zřídila redakční radu Tlumačovských
novinek ve složení – předseda Mgr. R. Huráň, členové Mgr. Leona Jirušková a R. Nelešovská
schválila Jednací řád komisí RO Tlumačov
 schválila cenu kurzu dětské jógy od
1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 na á 400Kč/osoba
 schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní v termínu 18. až 20. 1. 2019
pro S. K. Tlumačov z.s. na uspořádání výroční schůze spolku
 schválila bezplatný pronájem atria
a dětské herny pro paní B. Konečnou na akci
registrace dobrovolných dárců kostní dřeně
dne 13. 4. 2019
 schválila uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesty
v k. ú. Tlumačov“ a „Záchytné meze v k. ú.
Tlumačov“ s ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zl. kraj, Zlín
schválila vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov
ke dni 31. 12. 2018 dle předloženého soupisu
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 6. 2. 2019
projednala:
 projednala návrh rozpočtu obce na
rok 2019 po jednotlivých paragrafech a položkách a doporučila ZO schválit rozpočet
obce na rok 2019 v závazných ukazatelích
na svém nejbližším zasedání
 schválila výpůjčku části pozemku p.
č. 2445 – ostatní plocha, 24 m2 a 16 m2, za
podmínek stanovených v záměru viz. usnesení R3/03/01/19 ze dne 16. 1. 2019
 schválila pronájem části pozemku p.
č. 2690, 12,80 m2, za podmínek stanovených
v záměru viz. usnesení R4/03/01/19 ze dne
16. 1. 2019
 schválila pronájem pozemku p. č.
737/7 – orná půda, 256 m 2, za podmínek stanovených v záměru viz. usnesení č.
R5/03/01/19 ze dne 16. 1. 2019
schválila uzavření Dohody o právu stavebníka provést stavbu oplocení pozemků p.
č. SO2 – Oplocení, drátěný plot 1447 s objektem RD č. p. 921, p. č.779/1 a p. č. 779/28
vedeno pod názvem „RD manželů Kraváčkových, SO2 – Oplocení, drátěný plot“
 schválila předložený návrh „Rámcové kupní smlouvy číslo V 101719“ na dodávky kovového odpadu mezi Obcí Tlumačov
a Metalšrot Tlumačov
 vzala na vědomí Dohodu o ukončení
smlouvy o přijímání platebních karet - platební terminály KB, schválila Smlouvu o přijímání platebních karet – platební terminál KB
SmartPay mezi KB a Catap Praha, jako poskytovateli služeb a Obcí Tlumačov
schválila aktualizaci vnitřní směrnice
„Vnitřní platový předpis“

Zastupitelstvo obce Tlumačovna svém jednání dne 20. 2. 2019
projednalo:

vebního zákona“ změnu č.1 Územního plánu
Tlumačov, a to formou opatření obecné povahy, včetně příloh, kterou se mění Územní
plán Tlumačov, vydaný ZO Tlumačov usnesením č. Z8/16/12/12 ze dne 12. 12. 2012
a ukládá starostovi obce zveřejnit veřejnou
vyhlášku, kterou se doporučuje změna č. 1
ÚP Tlumačov a úplné znění ÚP Tlumačov
po vydání změny č.1
schválilo Smlouvu o partnerství mezi
městem Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje spolupráci při realizaci Projektu - „Místní akční plán II. ORP Otrokovice“
v rámci Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání
schválilo předložený monitoring plnění „Programu rozvoje obce za období 2014
až 2018“
pověřilo člena ZO pana P. Horku, jako
určeného zastupitele k zastupování obce ve
věcech pořizování a projednávání ÚP obce
Tlumačov a jeho změn, dle uvedeného zákona, pro období 2018 – 2022
 schválilo smlouvu o uzavření budou-

Rada obce Tlumačov na
Mimořádném jednání dne
20. 2. 2019 projednala:
projednala Výroční zprávu OÚ Tlumačov za rok 2018

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2019
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 20.2.2019

Třída 1 daňové příjmy

40 484 000,00 Kč

daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí
správní a místní poplatky vybírané obcí

Třída 2 nedaňové příjmy

3 901 000,00 Kč

nájemné, vstupné, půjčovné, služby, hrobová místa, VB, reklamy

Třída 3 kapitálové příjmy
Třída 4 přijaté transfery

- Kč
2 297 100,00 Kč

dotace na výkon státní správy
volby do Evropského parlamentu
dotace na vybudování jazykové učebny v ZŠ

Rozpočtové příjmy celkem

46 682 100,00 Kč

Třída 8 financování

13 892 000,00 Kč

stav na účtu k 31.12. 2018

15 380 000,00 Kč

splátky úvěrů

-

Příjmy celkem
oprava MK Skály
neinvestiční příspěvky MŠ
neinvestiční příspěvky ZŠ
dotace pro farnost
dotace neziskovým organizacím (mládež)
dotace spolkům a nezisk. organizacím
dotace na sociální služby
výměna kotlů BD čp. 862, ul. U Trojice
výměna svítidel ul. Dolní a Masarykova
vývoz kontejnerů a popelnic
veřejná zeleň

53 348 100,00 Kč
3 400 000,00 Kč
790 000,00 Kč
3 831 000,00 Kč
100 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
520 000,00 Kč
900 000,00 Kč
650 000,00 Kč
1 360 000,00 Kč
650 000,00 Kč

Třída 6 kapitálové výdaje
vybrané položky:

1 488 000,00 Kč

60 574 100,00 Kč

Třída 5 běžné výdaje
vybrané položky:

schválilo rozpočet obce Tlumačov pro
rok 2019 v předloženém rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 60,574.100,00 Kč,
uložilo obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do příslušných rozpočtových
položek a pověřilo starostu a obecní úřad, aby
svou činností naplňoval jednotlivé paragrafy schváleného rozpočtu roku 2019 s tím, že
bude usilováno ve skutečnosti vždy o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku
 konstatovalo, že dle „stavebního zákona“ ověřilo soulad předložené změny č. 1
Územního plánu Tlumačov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 2,
stanovisky dotčených org. a stanoviskem
Krajského úřadu Zl. kraje a vydalo dle „sta-

cí smlouvy o zřízení věcného břemene na
zřízení a provozování distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Konečný, přípojka
NN“ se spol. E-ON Distribudce a.s., České Budějovice
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene stavby „Tlumačov, Válek, úprava
vedení NN“ se spol. E-ON Distribuce a.s.,
České Budějovice
schválilo odkoupení spoluvlastnických
podílů k pozemkům p. č. 1556/3, 1556/50,
1556/100, 1556/101, 1556/172, 1556/185
a 1556/223 v k. ú. Tlumačov za cenu 20
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy po schválení rozpočtu

rekonstrukce chodníku ul. Machovská
rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova
workoutová sestava + stroje pro seniory
rekonstrukce hřbitova
modernizace sběrného dvora - vl.prostředky

Výdaje celkem

7 226 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
800 000,00 Kč
300 000,00 Kč
3 700 000,00 Kč
400 000,00 Kč

60 574 100,00 Kč

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení
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Zpráva Policie ČR pro Obec Tlumačov za rok 2018
Trestná činnost na teritoriu obce Tlumačov
V roce 2018 bylo na teritoriu obce Tlumačov prověřováno celkem 34 trestných činů.
Jedná se o údaj zahrnující 11 majetkových
trestných činů (krádeže prosté, krádeže vloupáním, podvody), dále 11 trestných činů proti veřejnému zájmu (řízení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL), 3 násilné trestné činy (výtržnictví, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování), 1 mravnostní trestný čin (svádění
k pohlavnímu styku), 1 trestný čin porušování domovní svobody a 2 trestné činy proti mládeži (zanedbání povinné výživy). Dále
se Policií ČR v obci Tlumačov prověřovalo 5
úmrtí (náhlá úmrtí, sebevraždy).
V porovnání s rokem 2017 jsme zaznamenali o 1 trestný čin více. Pokud se týká jednotlivých trestných činů, tak majetková trestná činnost se nám zvýšila o 2 skutky, trestná činnost proti veřejnému zájmu o celých 7
skutků, naopak ke snížení došlo u trestných
činů proti mládeži o 4 trestné činy. U ostatní
trestné činnosti nezaznamenáváme výrazné
odchýlení od minulého sledovaného období.
V roce 2018 na území obce Tlumačov nedošlo k žádnému mimořádnému a závažnému trestnému činu a již pátým rokem nebyl řešen žádný případ vraždy, nebo trestný čin spáchaný ve formě závažného násilného charakteru.
Celková objasněnost trestných činů v roce
2018 ve služebním obvodě Obvodního oddělení PČR Otrokovice byla 77,97 %, kdy v roce

2017 byla celková objasněnost 74,31 %, což
je nárůst objasněnosti o 3,6 %.
Přestupky na teritoriu obce Tlumačov
V roce 2018 bylo na teritoriu obce Tlumačov a okolí, vč. dálnice, evidováno celkem
933 přestupků, kdy za stejné období roku
2017 bylo evidováno 365 přestupků. V porovnání s rokem 2017 došlo v rámci teritoria a samotné obce Tlumačov k výraznému nárůstu zjištěných přestupků o celých
568 skutků.
Z celkového množství 933 přestupků
v roce 2018 bylo 64 přestupků řešeno bez
blokové pokuty (přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a veřejnému pořádku) a 869 přestupků bylo vyřešeno udělením blokové pokuty, kdy se v drtivé většině jednalo o přestupky v dopravě. Ve 12 případech byla uložena bloková pokuta cizincům z důvodu zjištěného přestupku porušením zákona o pobytu cizinců na území ČR.
Dále bylo na teritoriu obce Tlumačov zjištěno celkem 20 podnapilých řidičů, z nichž
se 3 dopustili trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Z celkem zjištěných
4 řidičů pod vlivem omamné a psychotropní látky na teritoriu obce Tlumačov bylo proti 3 takovým řidičům vedeno trestní řízení.
Dopravní nehody
V roce 2018 došlo na území obce Tlumačov k celkem 8 dopravním nehodám, při
nichž 2 účastníci dopravní nehody utrpěli lehké zranění. V roce 2018 nebyla žádná

osoba zraněna těžce ani neutrpěla smrtelné
zranění. Hmotná škoda na majetku v příčinné souvislosti s dopravní nehodou vznikla ve
výši nejméně 155.000,- Kč. Dále na území
obce Tlumačov došlo k 29 drobnějším dopravním nehodám, které byly zpracovávány
Policií ČR, avšak do statistik nebyly zahrnuty z důvodu, že nepodléhaly oznamovací povinnosti účastníků dopravní nehody.
Prevence kriminality
Policisté obvodního oddělení Otrokovice
stále v rámci svých personálních možností
zvyšují preventivní, hlídkovou a obchůzkovou činnost, a to nejen na území města Otrokovice. V nepravidelných intervalech jsou
častěji, zejména v období prázdnin, prováděny kontroly na dodržování zákona 65/2017
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dále jsou častěji prováděny dopravně bezpečnostní akce, kdy byl
zvýšen dohled zejména na řidiče pod vlivem
alkoholu a jiné návykové látky, na předepsané osvětlení cyklistů za snížené viditelnosti
a používání reflexních prvků na oděvu chodců pohybujících se po komunikaci mimo
obec za snížené viditelnosti. V součinnosti
s Dopravním inspektorátem Zlín bude i nadále věnována pozornost zejména kontrole
dodržování předepsané rychlosti v obci s důrazem na místa v blízkosti škol a dále měření rychlosti v místech výskytu častých dopravních nehod.
npor. Bc. René Šimčík, DiS.
vedoucí oddělení

Rekonstrukce chodníků na ulicích Machovská a Švermova
Na podzim loňského roku byly z rozpočtu obce Tlumačov financovány stavební práce při rekonstrukcích chodníků v ul. Machovská a ul. Švermova. Jednalo se o další z etapy
rekonstrukcí chodníků, které jsou z hlediska
jejich umístění jedny z nejvíce používaných
a z hlediska stáří i nejvíce opotřebovaných.
Původní stav chodníků, jejichž povrch byl
tvořen asfaltobetonovou vrstvou, respektive
betonovou dlažbou 30 x 30 cm, vykazoval
výrazné nedostatky z hlediska stávajících požadavků na výstavbu komunikací pro pěší, tj.
zejména mírný nebo žádný příčný a podélný
spád, nedostatečné nebo chybějící vodící linie
pro slabozraké a bezbariérové provedení pro
imobilní občany. Dále to byly i defekty v samotné konstrukci chodníků, jako je zvlněný
a popraskaný povrch asfaltobetonu prorůstající trávou, polámaná a nestabilní betonová dlažba, nedostatečně provedené podkladní vrstvy chodníků a v neposlední řadě rozbitá silniční obruba mezi chodníkem a komunikací, která svou výškou nad úrovní vozovky nesplňovala bezpečnostní a technické
normy pro jednoznačné oddělení chodníku
od komunikace.

Březen 2019

Projekčně byl povrch obou chodníků navržen a sjednocen do zámkové dlažby tak, jak
byly v minulých letech provedeny i předchozí rekonstruované chodníky v obci.
Oprava chodníku na ul. Machovská o délce asi 130 m a šířce 1,50 m byla po stavební
stránce provedena společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem Tlumačov – Skály za cenu 566.069,- Kč s tím, že další náklady
na stavbu, jako je zpracování projektové dokumentace, správní poplatky, zaměření stavby, činily částku ve výši 78.578,- Kč.
Oprava chodníku v ul. Švermova, jejíž stavební část měřila přibližně 561 m se šířkou
chodníku 1,65 m byla realizována společností
SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno, závod Východní Morava, se sídlem ve Valašském Meziříčí za cenu 3.898.953,- Kč. Finanční částka ve výši 169.763,-Kč představovala sumu za
zpracování projektové dokumentace a uhrazení správních poplatků. Nedílnou součástí
rekonstrukce chodníku v ul. Švermova byla
i výměna a doplnění počtu sloupů veřejného
osvětlení s instalací nových LED svítidel dle

stávajících požadavků na osvětlení komunikací a s ohledem na úsporu nákladů za energie.
Současně byly v celé délce, tj. cca 561 m, nahrazeny staré podzemní kabelové rozvody pro
napájení veřejného osvětlení rozvody novými.
V rámci rekonstrukce chodníku na ul. Švermova byl vybudován i nový záliv pro umístění sběrného hnízda kontejnerů na tříděný
odpad, který se nachází nedaleko křižovatky
místních komunikací ul. Zábraní, U Cementárny, U Trojice a Švermova. Na nové stanoviště tak mohly být přemístěny kontejnery na
tříděný odpad ze soukromého parkoviště před
blízkou prodejnou potravin.
Na závěr stavby obou chodníků byla písemně svolána kolaudační řízení. Tato řízení, která se uskutečnila ve dnech 24. 1. 2019
a 29. 1. 2019, vedl zástupce Odboru dopravně – správního oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích. Jejich
výsledkem bylo vydání kolaudačních souhlasů a oficiální možnost kvalitního a bezpečného užívání nově provedených chodníků všemi občany a návštěvníky obce.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov
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Zahrádkářská přednáška
Hodně občanů Tlumačova si pěstuje tu
svou zahrádku, kde je jim dobře. Někdo v ní
hledá relaxaci a odpočinek, jiný se realizuje
pěstováním ovocných stromků nebo květin,
někoho zajímají kaktusy nebo lilie, jiný má
radost z pěkných, chutných a voňavých rajčat, další chce od všeho trochu.
Abychom vám ulehčili vaše pěstování, pozvali jsme ve spolupráci s KIS Tlumačov na
středu 13. února 2019 pana Ing. Petera Gajdoštína, odborníka a šlechtitele paprik, rajčat
a hlavně chilli papriček z firmy Dobrá semena na přednášku „Sortiment a pěstování
plodové zeleniny“. Přednášky se zúčastnilo
asi 40 zájemců.
Na panu Gajdoštínovi je vidět, že své povolání dělá s láskou a taky o své práci se zau-

jetím vypráví. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o pěstování rajčat, paprik, byly nám
doporučeny cukrové melouny, viděli jsme
spoustu cuket, baklažánů, dýní, okurek a další plodové zeleniny. Byli jsme seznámeni se
způsobem pěstování hlavně rajčat a paprik.
Pan inženýr nám také odpověděl na spoustu dotazů. Byli jsme velmi spokojeni a na závěr jsme pana Gajdoštína odměnili velkým
potleskem a domluvili jsme se, že v budoucnu uspořádáme ochutnávku jak našich, tak
jeho výpěstků.
Pokud máte zájem o semena z jeho firmy,
podívejte se na e-mailovou adresu www.dobrasemena.cz. Všem, kteří máte zahrádku, doporučujeme podobnou přednášku navštívit.
ZO ČZS Jiřina Vrtalová

Oddělení životního prostředí, údržby
a služeb v roce 2018
Úsek životního prostředí
Ochrana přírody
V roce 2018 bylo obecním úřadem jako dotčeným orgánem státní správy vedeno 5 řízení o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Všechna řízení byla ukončena
souhlasným rozhodnutím o povolení.
Ochrana ovzduší
V roce 2018 oznámil 1 podnik zdroj znečišťování ovzduší na území obce Tlumačov.
V průběhu roku byla prováděna optická kontrola komínových spalin. V uplynulém roce nebylo vedeno žádné správní řízení o přestupku
či správním deliktu na úseku tohoto zákona.
Deratizace a veterinární zprávy
V jarních měsících proběhla deratizace
veřejných ploch objektů ve vlastnictví obce
Tlumačov. Souběžně byla ošetřována i kanalizační síť a prováděna ohnisková deratizace
ve spolupráci s občany obce. V katastru obce
byl zjištěn zvýšený počet kun.
Údržba a služby
Kromě sečení trvalých travních ploch,
zajišťuje úsek údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů.
Byla provedena seč přibližně 760 ha veřejně
přístupných travnatých ploch včetně úklidu
a vyhrabání listí. Veškerá biologická hmota
vzniklá při provádění údržby je likvidována
v komunitní kompostárně obce Tlumačov.
Úsek údržby a služeb má ve své správě 3
dětská hřiště. Kromě pravidelné údržby jsou
operativně řešeny podněty občanů na opravu hřišť.
Odpadové hospodářství
Na území obce se nachází celkem 8 sběrných hnízd na třídění odpadů, na kterých je
možné odkládat papír, plasty, bílé a barevné
sklo, elektroodpad, textil a obuv. Obcí Tluma-

čov byl v roce 2018 provozován sběrný dvůr
v technickém areálu na ulici Zábraní. V roce
2018 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 555,377 tun odpadu.

Množství vytříděného odpadu

Od dubna je změna
otvírací doby
dětské herny
Interiérové dětské hřiště – dětská herna
se nachází v místnosti č. 4 budovy na nám.
Komenského č. p. 65 v Tlumačově, v těsné
blízkosti Kulturního a informačního střediska (KIS). Před vstupem do dětské herny je
nutno zaplatit vstupné ve výši 20,- Kč/osoba na recepci v budově KIS Tlumačov, nám.
Komenského 170. Na hřiště mají povolen
vstup děti ve věku do 12 let a menší než 150
cm v doprovodu dospělé osoby, která nese
za děti zodpovědnost.
Pro užívání hřiště platí Pravidla pro používání hřišť a Provozní řád hřiště, který je zpřístupněn na webu obce nebo přímo v herně.
Informace k provozu vám sdělí vedoucí
KIS p. Renáta Nelešovská, tel. 577 929 023,
724 368 378, e-mail: vedoucikis@tlumacov.
cz nebo p. Petra Šimoníková, tel. 577 929
023, 606 327 300, e-mail: kis@tlumacov.cz

Pro letní období, tj od 1. 4. do 31. 10.
je herna otevřena:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 14:00
10:00 - 16:00

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Plastové obaly PET – LAHVE
Sklo barevné
Sklo bílé
Beton
Stavební směsi
N – odpad
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad (svoz)
Objemný komunální odpad (sběrný dvůr)
Kovy
Nápojový karton

19,691 t
17,582 t
6,96 t
51,94 t
146,12 t
0,59 t
138,499 t
495 t
374,32 t
166,94 t
137,255 t
0,48 t

Zpětný odběr odpadu

Odběratel
ELEKTROWIN

ASEKOL
EKOLAMP
EKOBAT

Počet
zpětný odběr (chladící zařízení)
velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)
malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.)
zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů
malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)
zpětný odběr (zářivky a výbojky)
zpětný odběr malých baterií

t / ks
2,797 t
4,324 t
1,683 t
219 ks
1,51 t
120 ks
0,077 t

www.tlumacov.cz
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Ohlédnutí za vánočními besídkami v mateřské škole
V měsíci prosinci proběhly ve všech třech
třídách mateřské školy vánoční besídky. Ve třídě Berušek, kde jsou naše nejmenší děti, se rodiče potěšili pásmem básniček, říkanek a písniček, které se děti od začátku roku naučily.
Celé pásmo bylo doprovázeno pohybem,
děti společně s učitelkami předvedly hostům,
co už všechno umí. Na závěr svého vystoupení si vysloužily velkou pochvalu a potlesk.
Společně se svými rodiči si pouštěly v připravených nádobách lodičky a u rozsvíceného stromečku si připomněly, že zanedlouho
přijdou opravdové Vánoce, na které se všichni moc těšili.
Ve třídě Hvězdiček děti vystoupily v první části s básničkami a písničkami a ve druhé polovině programu nacvičily pásmo „Čertíci“, které bylo velmi pěkné a moc se líbilo.
Spolu s oblečením čertíků a stejnými červenočernými parukami měl člověk pocit, že se
rázem ocitl v opravdovém pekle.
Ve třídě Sluníček, která je plná předškoláků, jsme se pochlubili opět písničkami, básničkami a říkadly, které jsme se od září naučili. Ve druhé části vystoupení se představily
dvě skupiny našich dětí v pohybovém tanci
na téma „Sněhuláci“ a „Betlémské hvězdy“.
Děti byly opět tematicky oblečeny a krásně
svou roli zvládly jak po stránce pohybové, tak
i po stránce herecké.
Děkujeme všem rodičům a ostatním rodinným příslušníkům za hojnou účast a doufáme,
že společně s námi strávili příjemné předvánoční odpoledne.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

„Poetické
odpoledne“
na druhém stupni
Tak bychom mohli pojmenovat pondělní
odpoledne tohoto týdne, kdy jsme uskutečnili zahajovací kolo Celostátní přehlídky mladých recitátorů.
Jde vlastně o již známou recitační soutěž.
V kategorii žáků 6. a 7. ročníku se jí zúčastnilo 8 žáků jak s básnickými, tak prozaickými texty. Porota ocenila 3. místem Terezku
Jonáškovou, 2. místem Lidku Blahušovou
a 1. místo si vybojovala Natka Janálová.
Starší žáci z 8. a 9. ročníku měli početně
slabší zastoupení, ale již věku odpovídající
rozsáhlejší texty. Z pětice soutěžících byli
vybráni tři nejlepší. Pomyslnou bronzovou
pozici obsadila Danielka Vejmělková, stříbrnou Jolana Kozumplíková, a tu nejvyšší
Kateřina Rulfová.
I když do okrskového kola postupují z každé kategorie pouze dva první ocenění, jsou
hodni alespoň slovní pochvaly všichni, kteří přípravě na tuto soutěž věnovali svůj čas
a energii.
Mgr. Leona Jirušková

Březen 2019

Masopustní veselí

Masopust 2019.

Foto: J. Juhaňáková. 

Masopust 2019.

Foto: J. Juhaňáková. 

Masopust 2019.

Foto: J. Juhaňáková. 

Slavnostní zahájení plesu.

Foto: KIS Tlumačov. 

Buble show.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: MŠ Tlumačov. 

Vánoční besídka.

Jak se rodí básníci
Že trocha poezie nikoho nezabije a trochu
prózy nikoho neohrozí, si spolu s Jiřím Suchým notují na Základní škole v Tlumačově
tradičně každý školní rok.
V hodinách čtení a literární výchovy je
v dětech přijatelnou a zábavnou formou pěstován vztah k poezii a próze. Vést děti od útlého věku k vnímání krásné literatury je mravenčí a soustavná práce. Zúročení se pak do-

Recitační soutěž.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

čkáme tradičně v únoru, kdy probíhají na
naší škole třídní kola recitační soutěže a jejich vítězové se sejdou ve školním kole, které
skýtá možnost pro všechny zúčastněné. Recitátoři mohou ukázat svoji schopnost předat vybraný a naučený text v osobitém pojetí, vyzkoušet si, zdali osloví posluchače a zlomí trému. Na některých dětech byla vidět
nervozita. Hlavně pohled těch nejmladších,
druháčků, prozrazoval otázku: „Zvládnu to,
obstojím?“ Všechny děti se svého úkolu ujaly s tím správným zápalem a porota neměla
při svém rozhodování lehký úkol. A diváci?
Mají možnost vidět své spolužáky při dokonalém soustředění a třeba i objevit v nich některé utajené vlastnosti, schopnosti, nadání.
Letošního školního kola 1. stupně se zúčastnilo 18 soutěžících ve dvou kategoriích.
A kdo se umístil mezi nejlepšími?
1. kategorie: 1. místo Hana Rulfová, 2.
místo Ilona Odložilová, 3. místo Lada Odložilová
2. kategorie: 1. místo Veronika Gärtnerová, 2. místo Jan Slovák, 3. místo Anna Jarošová a Tereza Niedermertlová
Do okresního kola v Otrokovicích postoupili: H. Rulfová, I. Odložilová, V. Gärtnerová a Jan Slovák.
Recitátoři byli za své výkony odměněni
pěknými cenami a každý účastník si odnesl
sladkou pozornost. Poděkování za příjemné
odpoledne patří všem vyučujícím českého jazyka, kteří se snaží ve svých svěřencích pěstovat zájem o poezii, všem účinkujícím a také
skvělému publiku.
Lenka Vernerová, učitelka

Masopust 2019.

Foto: J. Juhaňáková. 

Reprezentační ples
obce Tlumačov
V sobotu 2. února 2019 se v sále Otrokovické Besedy konal Reprezentační ples Obce
Tlumačova. Ples zahájil starosta, pan Petr
Horka spolu s vedoucí KIS Renátou Nelešovskou.
Příjemnou atmosféru vytvořila skupina
Clera, která se „trefila“ do noty každému
účastníku plesu. Atmosféru nám zpříjemnil
se svou show „bublinář“ Pavel Roller, který
nás zavedl do světa mýdlových bublin. Mohli
jsme spatřit bublinu v bublině, kouřové bubliny, bublinové hady, vodopády a nakonec bublinu, do které byla uzavřena jeho asistentka.
Velké poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům, kteří se postarali o velmi bohaté a pestré ceny
do soutěže. Díky patří také všem, kteří se na
přípravě plesu podíleli.
Organizátorky děkují za hojnou účast
a v příštím roce se budou opět těšit na viděnou.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Tlumačovský košt pálenek a ochutnávka chuťovek
Sedmnáctý ročník proběhl v sobotu 26.
ledna 2019 v Klubu obce na Zábraní. Společná akce místních zahrádkářů a kulturního a informačního střediska vždycky přiláká
místní i přespolní návštěvníky.
Letošní rok byl na množství ovoce velmi
úrodný, pálenice se už rozjely v létě a zastavily svůj provoz až na konci roku. To se také
odrazilo na množství donesených půllitrů.
Sešlo se 39 vzorků, a to trnkovice, meruňkovice, hruškovice, jablkovice, vínovice, blumy/
rynglovice, třešně/višňovice, černého bezu,
mirabelkovice a ostatního ovoce. Ohodnotilo je 37 návštěvníků. Mnozí z nich jsou pravidelnými účastníky koštu. To bylo znát na
bodování, protože koštéři bezpečně poznali tu nejlepší i nejhorší pálenku. Zatímco ta
nejchutnější byla ohodnocena pěti, čtyřmi,
sem tam nějakými třemi body a dva body
měla jen jednou, ta „brr, ta není vůbec dobrá“ dostávala jen jeden, nanejvýš dva body.
Zároveň probíhala ochutnávka chuťovek.
Sešlo se 7 vzorků různých tvarů, použitých
surovin, vzhledu, atd. Bylo velmi těžké určit
první tři místa.
Košt začal v 14 hodin a za tři hodiny se začaly zpracovávat hlasovací lístky. Během této
doby se uskutečnila soutěž o ceny.
Po 18. hodině byl už znám vítěz jak u pálenek, tak chuťovek. Majitele pálenky, která se
umístila na prvním místě, jsme sice chvilku
hledali, ale nakonec všechno dobře dopadlo.
Za rok pro vás chystáme opět košt pálenek a nově košt sekané.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výsledky:
Košt pálenek (TOP 10):
1 Čechman J.
2 Masařová I.
3 Talašová M.
4 Jonášek A.
5 Šopf V.
6 Symerský M.

156,0
148,0
143,0
141,0
141,0
139,0

Březen 2019
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VELIKONOČNÍ VÝZVA

7 Talaš R.
8 Egyed M.
9 Brázdil Z.
10 Zahrádkáři Tl.
Košt chuťovek:
1. Fiantová Alena,
2. Meisbüchlerová Dagmar,
3. Machálek Jaroslav

138,0
137,0
137,0
136,0

Kulturní a informační středisko Tlumačov
a Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
středisko Tlumačov, plánují v sobotu 20. dubna 2019 opět společnou jarní akci „PO STOPÁCH VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“.
Jedno z mnoha soutěžních stanovišť bude
u VELIKONOČNÍHO STROMU, do jehož
vyzdobení chceme zapojit širokou veřejnost.
Tímto se na vás obracíme s prosbou a žádostí o pomoc. Určitě máte spoustu skvělých
nápadů, Vy a Vaše děti máte šikovné ručičky na zhotovení kraslic. Použít můžete různé techniky. Vajíčka, a je jedno jestli slepičí,
husí nebo plastová, musí být ještě pevně připevněná na papírovém (ekologickém) provázku dlouhém max. 1 metr. Kolik kraslic
vyrobíte, záleží jen na vás.

Kraslice si můžete osobně pověsit na
strom právě v den konání akce „Po stopách
velikonočního zajíčka“ nebo je přinést do
12. 4. 2019 na adresu KIS Tlumačov, nám.
Komenského 170.
Na ty z Vás, kteří se budou na výzdobě
stromu podílet, čeká sladká odměna. O tom,
jak jste šikovní, budeme ostatní informovat
minimálně v článku v Tlumačovských novinkách a na webu obce. Kraslice mohou vyrobit nejen jednotlivci, ale také kolektivy, např.
třídní, sdružení, organizací…
Věříme, že Vás tato výzva oslovila a již
nyní se těšíme na Vaše výrobky. Děkujeme.
Za pořadatele Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Termíny řádných
zasedání orgánů
obce Tlumačov
v I. pololetí 2019
Rada obce: 10. dubna, 15. května,
12. června. (Standardní začátky v 16.30
hod.) v kanceláři starosty obce v objektu
OÚ, Nádražní 440.
Zastupitelstvo obce: 24. dubna, 26. června. (Standardní začátky v 17.00 hod.)
v objektu KIS, nám. Komenského 170

Kalendář akcí 2019
27. 4. 2019 Voltižní závody (Zemský hřebčinec Tlumačov)
27. 4. 2019 Stavění májky (náměstíčko Tlumačov, pořadatel KIS Tlumačov)
8. 5. 2019 Žákovský turnaj v kopané, pořadatel (SK Tlumačov)
25. 5. 2019 Kácení májky (náměstíčko Tlumačov, pořadatel KIS Tlumačov)

Košt pálenek.

Recept na vítězné masové kuličky
Na košt jsem to dělala z 2,5kg masa - 2/3
vepřového a 1/3 hovězího - hruběji mletého
(cca 50 kuliček). Dala jsem 6-7 vajec, pytlík a půl koření na mletá masa, lžičku soli,
lžičku pepře mletého, půl lžičky čerstvě hrubě mletého pepře, půl pytlíku mletého chilli, půl pytlíku mleté uzené papriky, tří lžíce
sójové omáčky, trošku worcesterové omáčky,
na dlaň majoránky (rozetřené), 8 -10 stroužků česneku.
Recept je velmi volný – rozhodně se ho
dogmaticky nedržte, dejte přednost vlastní chuti a vůni (kdo může ochutnávat syrovou sekanou ví, o čem mluvím). Syrový základ musí být výrazně ostrý a „voňavý“ podle všech chutí, které v něm jsou.
Důležité je si uvědomit, že se smažením výrazné chutě (pepř a ostrost) ztrácí. Do každé kuličky zabalím 1-2 kuličky zavařeného
celého zeleného pepře (může se dát i kousek mandle nebo červené papričky – pak to
hezky vypadá).
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Čím menší kuličky vytvarujete, tím větší úspěch bude. Ale taky to dá mnohem víc
práce.
Kuličky obalím v rozšlehaném vajíčku a ve
strouhance, smažím ve „friťáku“ nebo v pánvi na sádle tak, aby byly ponořeny. Vykládám
je na ubrousek, aby pohltil maximum tuku.
Pokud je připravujete bezprostředně před
konzumací (tak, aby se jedly teplé), smažte
rychle při vyšší teplotě. Budou šťavnatější a
„mňamkovější“.
Baští se s tatarkou, hořčicí, nebo se zeleninovým salátem – podle chuti.
Dobrou chuť.
Ing. Alena Fiantová

Pro rodinu hledám dům,
možno i se zahradou.
Prosím volejte:
604 517 862.

22. 6. 2019 15:00 hod. Odpoledne pro celou rodinu (Tlumačov - park, ulice Sokolská. Pořadatel KIS Tlumačov a DDM Sluníčko Tlumačov).

Foto: KIS Tlumačov. 

Osvětová beseda
Zdravotnická
záchranná služba
- co o nás víte
nebo nevíte
Na pravidelnou schůzku našeho Klubu seniorů Tlumačov 12. února 2019 připravily
pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov přednášku: Zdravotnická záchranná služba - co o nás víte nebo nevíte.
Přednášel MUDr. Dorian Pfeifer - náměstek
pro léčebnou péči ZZS Zlínského kraje p.o.
Pan doktor nás seznámil s rozdělením kraje na jednotlivé oblasti, s technickým vybavením, s postupy v práci záchranné služby
a s tím, jak ji mohou občané využívat. Celá
přednáška proběhla ve velmi příjemné atmosféře, bylo i několik dotazů a připomínek. V závěru nás pan doktor pozval na jejich záchrannou stanici a nabídl i ukázku základní první pomoci. A jak to tak v naši seniorské skupině chodí, určitě nabídku využijeme. Všech 30 účastníků besedy děkuje a těší
se na další pokračování.
Ladislava Šoltysová, klub seniorů

29. 6. 2019 Chovatelský den (Zemský hřebčinec Tlumačov)
Foto: KIS Tlumačov. 

Velikonoční strom.

Poděkování redakční rady
Tlumačovských novinek
Vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
jak jsem vás již informoval v přehledu přijatých usnesení (viz. usnesení o schválení
členů redakční rady TN), v období let 2018
– 2022, bude redakční rada Tlumačovských
novinek pracovat v mírně pozměněném složení. Se staronovými členy Mgr. R. Huráňem
a paní R. Nelešovskou se nově zapojí do činnosti redakční rady také paní Mgr. L. Jirušková, zástupkyně ředitele a učitelka místní
základní školy.
Vystřídá tak dlouholetou spolupracovni-

ci redakční rady paní Mgr. Jiřinu Vrtalovou.
Na tomto místě se sluší paní J. Vrtalové
poděkovat za spolupráci při tvorbě a realizaci mnoha čísel Tlumačovských novinek
a za její obětavý, praktický a poctivý přístup
a odbornou pomoc při realizaci a jazykových úpravách jednotlivých vydání TN. Takové spolupráce si redakční rada moc váží
a děkuje paní Mgr. Jiřině Vrtalové za odvedenou práci.
Za redakční radu TN Mgr. R. Huráň,
místostarosta a předseda RRTN

Tříkrálová sbírka 2019
V sobotu 5. ledna proběhla v Tlumačově
Tříkrálová sbírka. Do ulic se i za deštivého
počasí vydalo třináct skupinek koledníků.
Charita sv. Anežky v Tlumačově by chtěla
poděkovat všem koledníkům a dárcům, kteří

s takovou štědrostí přispěli do pokladniček
všem potřebným.
Naši koledníci vykoledovali částku
58. 472 Kč. Všem díky.
Za charitu sv. Anežky Marie Kopřivová

27. 7. 2019 Pivní slavnosti a setkání heligonkářů (Tlumačov – park, ulice Sokolská. Pořadatel S.K. Tlumačov, Obec Tlumačov)
14. 8. 2019 Den otevřených dveří v SHD
Tlumačov
31. 8. 2019 Zvěřinové hody (Klub obce na
Zábraní, MS Hék Tlumačov)
7. 9. 2019 Cesta za pohádkou (Tlumačov –
fotbalové hřiště a okolí Tlumačova)
27. 9. 2019 Zahrádkářská výstava (Klub
obce na Zábraní)
5. 10. 2019 Guláš fest Tlumačov 2019 –
(Klub obce na Zábraní, První ročník soutěže o nej. guláš. Pořadatel KIS Tlumačov,)
30. 11. 2019 Adventní jarmark s rozsvícením
vánočního stromu (náměstíčko v Tlumačově. Pořádá KIS Tlumačov)
31. 12. 2019 Silvestr na schodkách, Tlumačov restaurace schodky
(aktuální informace o akcích v obci naleznete na
www.tlumacov.cz)

www.tlumacov.cz

KIS Tlumačov, MS Hék
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DDM Sluníčko

Kulturní a informační středisko v roce 2018
Kulturní a informační středisko během
roku 2018 nabízelo občanům Tlumačova i okolních obcí širokou škálu kulturního vyžití.
Informační centrum nabízí služby - veřejný
internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou vazbu dokumentů, laminování dokumentů, obalování učebnic a knih, prodej propagačních
materiálů Tlumačova i okolních obcí, pronájmy prostor i drobného hmotného majetku.
Od měsíce října, kdy byla otevřena budova
č.p.65, jsou nabízeny kurzy dětské jógy, jógy
pro dospělé a kondičního cvičení. V této budově je také od tohoto období v provozu dětská herna, jejíž provoz KIS zajišťuje.
KIS nabízí občanům ke krátkodobému pronájmu sál v Klubu obce na Zábraní. Sál se
pronajímá na dobu 3 dnů, tj. 72 hodin (víkend) nebo na 1 pracovní den, tj. 24 hodin
(pondělí až čtvrtek). Prostory sálu mohou občané využít na rodinné oslavy, svatební hostiny apod. V prostorách budovy se nachází,
kromě sálu, jehož kapacita činí 70 míst k sezení, šatna, sociální zařízení a kuchyňka s náležitým vybavením. Vlastní sál je vybaven stoly a židlemi. V kuchyňce je plynový sporák,
elektrická a mikrovlnná trouba, dvě lednice, myčka, varná konvice a nádobí pro max.
70 osob. K dispozici jsou také ubrusy. Pouze osobní objednávky na pronájem přijímají
pracovnice KIS Tlumačov v otvírací hodiny.
V oblasti vzdělávání se jedná o besedy
(přednášky v rámci knihovny), pro žáky ZŠ,
seniory, zahrádkářské, cestovatelské atd. Sály
v přízemí budovy KIS jsou využívány mimo
přednášky a besedy i k výstavám.
V roce 2018 proběhly tradiční kulturní
akce jako Tlumačovský košt pálenek, Turnaj
ve stolním tenise, Po stopách velikonočního
zajíčka, Stavění a kácení májky, Odpoledne
pro celou rodinu, Tlumačovské pivní slavnosti se setkáním heligonkářů, Noční pohádkový
park, Martinské hody, Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu atd. Hojně jsou navštěvována vystoupení skupiny Návraty.
Celý rok jsme se připravovali na důstojné oslavy 100. výroční vzniku samostatného
Československa. V září jsme s pomocí občanů instalovali retro výstavu s názvem: „Sto let
zpátky v čase“. Výstava byla otevřena 22. září,
v den, kdy byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova SKZ č.p. 65. Této události se zúčastnili i přátelé z Ďanové ze Slovenska a z Tlumačova v Čechách. Stoleté oslavy
vyvrcholily 28. října slavnostním koncertem
a udělováním ocenění vybraným občanům
v sále KIS. Následoval lampionový průvod,
zakončený u sochy T.G.M. Zde se konalo pietní setkání s krátkým kulturním programem,
v jehož závěru proběhl ohňostroj.
V září jsme spoluorganizovali deváté Hry
seniorů Mikroregionu Jižní Haná v Hulíně.
Klub seniorů Tlumačov úspěšně rozvíjí svoji činnost, která svou náplní oslovila i osamělé
důchodce, zejména ženy. Senioři se scházejí
zdarma v prostorách Klubu obce na Zábraní.

Březen 2019

Základní umělecká škola Otrokovice, pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební nástroje i zpěvu. Počet dětí od minulého roku zůstává na stejném počtu.
Tlumačovské novinky a webové stránky
Během roku byla vydána 4 čísla TN. Redakční rada měla 8 jednání. Snahou redakční rady je udržet kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění a životě
v obci. Všechna čísla TN vyšla v rozsahu 16
stran. TN vycházely v nákladu 1 000 ks. Novinky jsou občanům distribuovány do poštovních schránek zdarma.
KIS spolupracuje se správcem web stránek
obce - tajemníkem.
Tlumačovské kroje a kronika obce
O tlumačovské kroje se stará kulturní pracovnice za pomoci členky historického spolku. V roce 2018 byly kroje půjčovány zdarma občanům Tlumačova k prezentaci obce
a za úhradu okolním obcím na kulturní či
jiné akce. Průběžně jsou kroje opravovány.
Historie Tlumačova je nepřetržitě zaznamenávána do kroniky kronikářkou obce. Jsou
i archivovány fotografie z dění v obci a novinové články o Tlumačovu.
Knihovna
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 je
6 833 ks knih. Nejvíce zastoupena je krás-

ná literatura. V roce 2018 bylo 99 registrovaných čtenářů, z toho 14 dětí.
Knihovnu nebo akce pořádaných knihovnou v loňském roce navštívilo celkem 1 936
občanů, z toho 20 využilo veřejný internet
a 511 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Webové stránky knihovny navštívilo 608 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 1 923 knih pro dospělé včetně naučné
literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 28. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 155. Celkem tedy
bylo zapůjčeno 2 098 titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka
Bartoše ze Zlína.
Každoročně vyřazujeme staré a poškozené
knihy a nahrazujeme je novými. V roce 2018
bylo zakoupeno celkem 167 nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši knihovnu
si ji objednat z knihovny ve Zlíně. Této služby je v knihovně často využíváno.
Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. V dubnu nesměla chybět již tradiční Noc s Andersenem. Na konci
školního roku jsme pasovali děti z první třídy
na Malé čtenáře. V září děti navštívily „Pohádkový park“. Cestovatel Jiří Mára nám v listopadu vyprávěl na téma „Kambodža, Laos
a Thajsko.
Renáta Nelešovská
vedoucí KIS Tlumačov

MS Hék Tlumačov – myslivecký rok 2018
Další rok je za námi, proto bychom Vás rádi
seznámili s naší činností.
Opět jsme navázali na dobrou spolupráci s obcí Tlumačov. Pomáhali jsme především při vyřezávání náletových dřevin v místních lokalitách, s čímž budeme pokračovat
i v letošním roce. Průběžně též opravujeme
a stavíme nová krmná zařízení pro zvěř.
Dále spolupracujeme i se zemědělci, např. na
podzim jsme pomáhali se sběrem brambor panu
Skopal-Procházkovi, který nám na oplátku poskytuje krmivo pro zvěř na zimní období nouze.
Bližší spolupráci bychom rádi navázali i s dalšími subjekty; jde především
o součinnost při vyhánění zvěře před sečením
trav a jiných porostů a při sklízení zemědělských plodin. Při včasném oznámení myslivcům, ke kterému ostatně zavazuje zákon, můžeme za pomoci našich loveckých psů a např.
pachových ohradníků výrazně snížit škody na
zemědělskými stroji zmrzačených srnčatech
i ostatní zvěři.
Loňské letní měsíce nás všechny potrápily vysokými teplotami a hlavně suchem, kterým obzvlášť trpěla zvěř. Proto jsme do vybraných míst zasadili dočasná napajedla
a pravidelně je doplňovali vodou. Do budoucna pak plánujeme vybudování pevných napajedel pro zvěř v místech, kde zvěř nemá přiroze-

ný přístup k vodě.
Zakoupili jsme i 2 umělé nory, které chceme
v letošním roce zabudovat, aby sloužily svému
účelu a pomohly nám snížit stavy zvěře škodící myslivosti.
Dále jsme se souhlasem obce postavili na
obecním pozemku dočasný sklad krmiva.
Africký mor, který se ve Zlínském kraji vyskytl, se v naší honitbě neprokázal
u žádného z ulovených divokých prasat. V poslední době jsme zároveň v naší honitbě zaznamenali výrazně nižší výskyt prasete divokého
(z více různých důvodů), což má pozitivní vliv
na zvyšující se počty drobné zvěře (bažant obecný, zajíc polní aj.)
V zimním období tedy zvěři předkládáme příslušné obiloviny, ale i seno, minerální sůl, případně na přilepšenou v omezené míře krmnou
řepu, mrkev apod.
V měsíci září jsme pro vás uspořádali 2. ročník zvěřinových hodů, který měl
i tentokrát velký úspěch a přesvědčil nás, že je
o takovou akci mezi občany rostoucí zájem. Letošní 3. ročník se bude konat poslední srpnovou
sobotu opět v Klubu obce na Zábraní. Věříme,
že nám i tentokrát zachováte přízeň a přijdete
ochutnat zvěřinové speciality.
Za Myslivecké sdružení Hék Tlumačov
Vladimír Vlček, předseda

středisko Tlumačov ve spolupráci se ZŠ Tlumačov
pořádá

15. 4. 2019

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
8:30-12:30
Vstupné 10 Kč

PROSTORY

13:30-16:30

DDM SLUNÍČKO - MALÁ TĚLOCVIČNA

TVOŘENÍ JARNÍCH DEKORAČNÍCH PŘEDMĚTŮ A DÁREČKŮ MODERNÍMI VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI
ZDARMA NEBO ZA DROBNÝ POPLATEK
V RÁMCI AKCE „VELIKONOČNÍ DÍLNY“ POŘÁDANÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OTROKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, BUDOU POŘIZOVÁNY OBRAZOVÉ A
ZVUKOVÉ ZÁZNAMY ZA ÚČELEM PREZENTACE ORGANIZÁTORA AKCE.
V PŘÍPADĚ VZNIKLÉHO PROBLÉMU SE ZVEŘEJNĚNÍM KONTAKTUJTE POVĚŘENCE NA EMAILU POVERENEC.OOU@DDMSLUNICKO.CZ. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DŮM DĚTÍ A
MLÁDEŽE OTROKOVICE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZÁZNAMY POŘÍZENÉ A ZVEŘEJNĚNÉ JINÝMI SUBJEKTY.
PODROBNÉ INFORMACE: KLÁRA JUGASOVÁ, DDM SLUNÍČKO, STŘEDISKO TLUMAČOV, MASARYKOVA 63, 724235960, TLUMACOV@DDMSLUNICKO.CZ

Hlavní sponzoři:

Obec Tlumačov

www.tlumacov.cz

Ze života obce
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Milí spoluobčané, „Jedu na dřeň“
ráda bych Vás také prostřednictvím Tlumačovských novinek seznámila s akcí, která se uskuteční v sobotu 13. 4. 2019 v době
od 10.00 do 17.00 hodin v budově č. 65 na
nám. Komenského v Tlumačově. Tato akce
nese název Jedu na dřeň. Budete mít tak
možnost se přímo na místě zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně.
Český národní registr dárců kostní dřeně
je seznam dobrovolníků, kteří jsou v případě potřeby ochotni anonymně darovat nepatrnou část svých krvetvorných buněk komukoliv.
V ČR i po celém světě onemocní denně
stovky dospělých i dětí zhoubným onemocněním kostní dřeně a uzlin. Často jedinou
šancí na záchranu jejich života může být
transplantace kostní dřeně. Více dárců v databázi znamená pro nemocného více nadějí.
Jsem ráda, že už pár let patřím k týmu paní
Zdenky Wasserbauerové, které se podařilo za
více než 20 let nebývale rozšířit obecné povědomí o důležitosti rozšiřování registru dárců kostní dřeně.
Za tuto dobu má na kontě přes 14 500
nově zapsaných potencionálních dárců,
z nichž řada již zachránila život mnoha vážně nemocným.
Je Vám 18 - 35 let?
Máte váhu nad 50 kg?
Jste zdravý/á bez závažných onemocnění v minulosti a bez pravidelné medikace?
Jste ochotni překonat určité nepohodlí
a ztrátu času, spojené s jednou či několika
návštěvami zdravotnického zařízení v zájmu
záchrany života druhého člověka?
Pokud ano, pak se uvidíme!

13. 4. 2019
10 - 17 hod.
nám. Komenského 65
Tlumačov
Za spolupráci na této, v Tlumačově zatím
zcela ojedinělé akci, děkuji především paní
Zdeně Wasserbauerové, která celou akci povede. Můj dík patří také paní Aleně Hozové,
Mgr. Lence Odložilíkové, MuDr. Petře Gelnarové a Mgr. Evě Janálové, které se spolu
se mnou zapojily do propagace.
A Vás, milí spoluobčané, žádám, pokud
Vás jen trochu zaujalo to, o čem jsem Vás
chtěla přesvědčit, přijďte! Možná společně
začneme 13. 4. 2019 psát příběh, na jehož
konci je zachráněný lidský život. Víte, někteří z Vás se mohou stát dárci, ale každý z nás
- a život je už takový - může být příjemcem.
Děkuji, Blanka Konečná

Březen 2019

„Jedu na dřeň“ je heslo pro nábor nových
dárců kostní dřeně. V Tlumačově se kampaň
uskuteční V SOBOTU 13. DUBNA 2019 V

ČASE OD 10 - 17 HODIN, NA NÁMĚSTÍ
KOMENSKÉHO, V BUDOVĚ Č. P. 65
Požádala jsem paní Zdenku Wasserbauerovou z Otrokovic, která se náboru nových dárců věnuje již přes 20 let, aby nám danou tématiku přiblížila.
Jak se stalo to, že jste se dala do hledání
dárců kostní dřeně?
Před 23 lety onemocněl můj sedmiletý
vnuk leukemií. On transplantaci nepotřeboval. Ale vedle něj ležel tříletý Honzík a čekal na vhodného dárce. Nedočkal se však.
Když jsem chodila na návštěvy a viděla bezmocnost jak maminky, tak lékařů, brečela
jsem. Pan profesor mi řekl: „To nepomůže,
dělej něco.“ Začala jsem s náborem na pracovišti, kde jsem našla pochopení. Do registru vstoupilo z 500 lidi téměř 300 a do dnešního dne pět darovalo kostní dřeň. Dodnes
jsem bývalým spolupracovníkům vděčna.
Na co nebo k čemu je vlastně kostní dřeň
dobrá? Komu může dát šanci na život?
Kostní dřeň se daruje nemocným leukemií,
která se po léčbě vrací, a nemocným s jinými poruchami krvetvorby.
Kdo se může zaregistrovat? Jak registr
probíhá a co následuje potom, když se ukáže, že jsem vhodným dárcem pro konkrétního člověka?
Zaregistrovat se může každá osoba ve věku
od 18 do 35 let. Zdravý je (dá se říct) ten, kdo
není závislý na denním užívání léků. Transfúzní stanice Zlín a Kroměříž mají jednou
za měsíc odběrový den. Odebráním trochu
krve vstoupíte do registru. Z registru každý
120 má teprve shodu a může pomoci zachránit život, který jinak nemá naději. Je to malá
pravděpodobnost, ale za odběrem je život.

Paní Zdenka Wasserbauerová.
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Ze života obce

Martin Hajný – úspěšný střelec z polní kuše
Odkud se štěp odebírá? Je to bolestivé?
Jsou zde rizika pro dárce?
Pokud máte shodu, budete důkladně vyšetřen. Odběr kostní dřeně se dělá v Plzni.
Musí to být světové akreditované pracoviště. Odběr se provádí dvěma způsoby: v narkóze z kostí pánevních. V posledních letech
separací kmenových buněk. To znamená, že
se nabodne žíla, krev z ní jde do separátoru
a do druhé ruky se krev vrací. Rozhodnutí
je vždy na dárci.
Kolik je u nás vlastně registrovaných dárců kostní dřeně? Zlínský kraj má hodně nebo
málo dárců? Jak je na tom naše republika v porovnání se zahraničím?
V registru je 86 000 lidí a bylo by potřeba
asi 250 000. Při tomto počtu se každý čtvrtý
nemocný nedočká dárce. Minulý rok bylo potřeba kolem 190 dárců. Odtransplantováno
bylo 143, z toho 38 od českých dárců, ostatní ze zahraničí. Z těch 38 našich dárců bylo
11 ze Zlínského kraje, který je nejpočetnější,
co do počtu. Stále je to málo. V Německu je
dárcem každý 120 občan, u nás každý 200.
Chtěla byste vzkázat něco lidem, kteří chtějí vstoupit do registru dárců kostní dřeně, ale
s rozhodnutím váhají?
Co vzkázat lidem, kteří váhají? Použiji slova Nikolky. Na tiskovce se jí ptali na totéž.
Řekla: „Pokud se bojí někdo vstoupit do registru, když vstup ani odběr nebolí, jak má
dožít ten, koho čeká smrt?“ 20. 2. 2019 byl
nábor v Uherském Brodě. Byla tam dárkyně,
která měla v době odběru roční a osmileté
dítě. Řekla: „Rodina o mě měla strach, ale já
jsem si zjistila, že mi nic nehrozí. Pokud by
chtěl někdo ledvinu, které mám dvě, váhala
bych, ale kmenových buněk mám v těla nadbytek, tak proč nedarovat život.“
Děkuji za rozhovor.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto: inet. 

Střelba z polní kuše nepatří mezi sport, se kterým se často setkáváme. Dalo by se říct, že mnozí
z vás o této sportovní disciplíně uslyšíte, přesněji řečeno budete číst, poprvé. Mladý muž Martin Hajný (18) z naší obce patří mezi málo nadšenců, kteří propadli kouzlu této střelné zbraně.
Martine, jak a v kolika letech ses vůbec k tomuto sportu dostal?
Ke střelbě z kuše mě vlastně přivedla myšlenka stát se lukostřelcem. Kvůli tomu, že jsem
nenašel žádný aktivní klub v mém okolí (dnes
si říkám možná bohudík) jsem se rozhodl vyzkoušet střelbu z kuše v Otrokovicích.
Takto jsem se rozhodl někdy v září roku
2013. To mi bylo 12. Prvních závodů jsem se
pak zúčastnil 23. 11. 2013 v Kostelci na Hané.
Máš talent pro střelné zbraně, zdědil jsi jej
po někom nebo ses musel k úspěchům postupně vypracovat?
Pravda je taková, že střelbě se věnoval můj
děda, kterého jsem bohužel nezažil. Děda se
věnoval střeleckému desetiboji. Určitě je tu
nějaká šance, že jsem zdědil nějaký talent, ale
i tak trvalo, než jsem se vypracoval na takovou
úroveň, na jaké jsem teď.
Popiš nám trochu svoje sportovní náčiní. Jak
kuše vypadá, z čeho je vyrobena, čím se střílí?
Ke střelbě je potřeba krom kuše ještě pár
věcí. Mezi ty patří: šípy a toulec na ně, střelecká čepice, vytahovací kleště a pozorovací
dalekohled. Šípy používáme ze stejného materiálu jako lukostřelci, ale jen zhruba v poloviční délce, proto se můžete někdy setkat s názvem šipka. Samotná kuš se skládá z těla kuše,
luku a dioptrických mířidel. Na luku je napnuta tětiva, jeho tělo je částečně dřevěné a částečně duralové.
Kde trénuješ?
Na venkovní sezónu trénuju za zahradou
směrem k čističce vody, kde dokážu postavit
i nejdelší vzdálenost 65 m a na halovou sezónu trénuju na myslivecké chatě, která přesně
vyhovuje mým potřebám.
Jelikož momentálně střílím za Plumlov,
čas od času jezdím pro nějakou radu i na jejich střelnici.
Zdá se, že střelba z kuše není namáhavý
sport. Je to tak?
Opravdu se to jen zdá, ale za venkovní závod nataháme necelých 5 tun a nachodíme asi
9 km, což může být pro člověka ze začátku dost
namáhavé. Někteří začínající střelci se dokonce už na konci závodů nemohou kvůli bolesti
prstů a zad soustředit na výkon. A to je jen za
jeden malý závod. Mistrovství republiky bývá
dvoudenní a Mistrovství Evropy nebo světa
jsou dokonce třídenní.
Za koho jsi v minulosti závodil a které „barvy“ hájíš nyní?
Původně jsem začínal pod klubem TJ Jisk-

ra Otrokovice oddíl polních kuší. Dnes jsem
ale již pod Střeleckým klubem šípových zbraní v Plumlově, kam jsem přešel na začátku halové sezóny.
Kde (venku, hala) a jak (vzdálenosti terče,
atd.) probíhají závody?
Když se budeme bavit o vhodném místě pro
venkovní závody, určitě nás neurazí jakékoliv
fotbalové hřiště. Pokud by nebylo k dispozici,
můžeme střílet prakticky kdekoliv. Přece jenom jsme střelci z polní kuše, takže jsme zvyk-

M. Hajný uprostřed.

Foto: M. Hajný. 

lí na jakékoliv podmínky. V halové sezóně nám
pak postačí hala, ve které je 18metrová trať.
Budeme-li chtít řešit pravidla, venku se střílí
na tři vzdálenosti, a to 65, 50 a 35 m. Na první
dvě vzdálenosti používáme velký lukostřelecký teč a na vzdálenost 35 m používáme 3 terče o průměru 25 cm. V hale se střílí na 18 m
také na 3 terče o průměru 25 cm, ovšem tady
jsou terče rozděleny na víc bodů.
Jak často jsou soutěže? V jakých kategoriích probíhají?
Soutěže míváme v průměru jednou za měsíc. Na konci každé sezóny se pak pořádá Mistrovství republiky. Taky máme závod nazvaný
Český pohár, ve kterém sbíráme body za celou
sezónu a na konci se vyhlašuje nejlepší střelec
celé sezóny za danou kategorii. Kategorie: do
18 let – Kadet, od 18 do 23 – Junior, od 23 do
55 - Muž/Žena, od 55 - Senior/Seniorka a kategorie družstev.
I ženy střílí z polní kuše?
Ano, asi třetinu kušistů v České republice
tvoří ženy.
Pochlub se, prosím, svými dosavadními úspěchy.
Za svou střeleckou kariéru se mi povedlo

3x vybojovat titul Vicemistra republiky za venkovní sezónu, 1x titul Mistra republiky za halovou sezónu, 1x 3. místo v halové sezóně, 1x
Český pohár. Z těch zahraničních úspěchů je
to 3. místo v kategorii družstev na mezinárodních závodech v Chorvatsku a 8. místo na Mistrovství Evropy.
Jsem jeden z mála a zároveň nejmladší kvalifikovaný trenér střelby z kuše na světě.
Máš stanovený cíl, kterého bys chtěl dosáhnout?
Samozřejmě bych se chtěl stát Mistrem světa, ale od toho mě dělí ještě hodně hodin tréninku.
Studuješ na Střední škole technické v Přerově, obor optik. Dá se skloubit dohromady škola a sport?
Časově se dá škola se sportem skloubit bez
zbytečných omezování jedné nebo druhé aktivity. V mém případě by si pak spousta lidí řekla, že má můj obor využití i ve střelbě. V reálu je to ovšem tak, že jelikož nesmíme používat optická mířidla, je příbuznost tohoto oboru a sportu pouze díky pozorovacímu dalekohledu.
Rodiče tě podporují? Sourozenci jdou stejnou cestou?
Rodiče mě podporují všemi možnými způsoby, jak jen to jde, za což jsem jim opravdu
vděčný. Sestra samozřejmě střelbu také zkoušela, ale této zálibě nepropadla.
Máš i jiné koníčky? Vzpomněl jsi, že jsi tančil.
V dřívější době jsem se opravdu tanci věnoval. Tančil jsem sportovně Standard a Latinu, tomuto koníčku jsem se věnoval asi 7 let.
A i když se tanci už dlouho nevěnuji, tanec pro
mě znamená hodně. Jinak se momentálně, kromě střelby žádnému koníčku aktivně nevěnuji.
Děkuji Martinovi za velmi inspirující a příjemný rozhovor plný zajímavých informací. Věřím, že se s ním na stránkách Tlumačovských
novinek nesetkáváme naposledy. Vždyť jeho
sportovní kariéra je teprve na začátku a další úspěchy na sebe jistě nedají dlouho čekat.
Držíme palce.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Moped team Tlumačov v roce 2019
Úvodem tohoto informačního článku vám
musíme s lítostí oznámit, že jsme pro letošní
rok nenašli dostatek sil pro náročnou organizaci závodu Moped rallye Tlumačov.
Nicméně náš spolek neusne na vavřínech
a závazek v soutěži MOPED CUP splníme
zorganizováním závodu na plochodrážním
okruhu v Březolupech.
Pro tlumačovské děti chystáme začátkem

září uspořádat závod na kolech v různých věkových kategoriích, který zpestříme motorkářskou účastí a orientační jízdou motocyklů
po krásách a zajímavostech okolí Tlumačova.
Tímto vás chceme všechny nejen pozvat na
námi organizované akce, ale i přizvat k organizaci a vylepšení těchto společensky sportovních událostí, které děláme pro nás všechny.
Za Moped Team Tlumačov Petr Vystrčil

www.tlumacov.cz
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Turnaj ve stolním tenise má své vítěze
V tělocvičně Základní školy Tlumačov se
v sobotu 5. ledna 2019 sešlo 6 žáků, 3 ženy,
34 mužů a 12 seniorů, aby odehráli již 7. ročník Turnaje ve stolním tenise.
Turnaj zahájil místostarosta obce Mgr.
Rajmund Huráň a hlavní rozhodčí Aleš Judas. Ten upřesnil jak herní pravidla, tak systém postupů.
Dopoledne se mladí tenisté utkali ve dvou
kategoriích: mladší a starší. Vzhledem k malému počtu žáků hrál „každý s každým“.
Odpoledne patřilo dospělákům. Početnější skupina mužů byla rozdělena do skupin,
ze kterých se postupující dostali do „pavouka“. Stejný systém hry měli i senioři – muži.
Ženy si zahrály mezi sebou.
Zápasy si každý užíval po svém. Někdo velice emotivně, někdo to bral spíše jako zpestření sobotního dne. Hrálo se na 6 stolech, takže turnaj měl poměrně rychlý spád.
Bohužel do závěrečných bojů v mužské
kategorii nezasáhl žádný tlumačovský hráč.
Ale jak vtipně poznamenal jeden místní divák: „Laďa Vavřík, který skončil druhý, je sice
z Kvasic, ale bydlí na Tlumačovské ulici, takže to je, jako by byl od nás.“
Jsme rádi, že stoupá počet přihlášených
hráčů. Svědčí to o dobrém jménu turnaje
a dobře odvedené práci organizátorů. Těmi

jsou stolní tenisté Tlumačov a Kulturní a informační středisko Tlumačov.
Chci touto cestou poděkovat všem hráčům,
kteří si přišli zahrát a strávili tak příjemné
sportovní hodiny. Díky také všem divákům
za podporu a vytvoření skvělé atmosféry. Věřím, že se po zdařilém turnaji v tomto roce
setkáme znovu za rok, nejspíš 11. 1. 2020.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výsledky:
Mladší chlapci:
1. Antonín Novotný, 2. Matěj Sácký

Starší chlapci:
1. Tadeáš Stránský, 2. Radek Dvořák,
3. Ondra Krčma, 4. Tomáš Hrtús
Ženy
1. Petra Huráňová, 2. Eva Holečková,
3. Monika Niklfeldová
Senioři
1. Josef Karola, 2. Radovan Švec, 3. Othmar Mauler
Muži
1. Roman Žídek, 2. Vladislav Vavřík,
3. Jiří Holeček

Foto: KIS Tlumačov. 

Kategorie senioři.

Opět úspěch tlumačovských házenkářek
V sobotu 24. 11. 2018 jsme byly pozvány
na „Memoriál A. Balcara“ do Kunovic na
turnaj v házené.
Tohoto turnaje se zúčastňují hráčky, které
jsou již v házenkářském důchodu (což je náš
případ, věk 30+) nebo i mladší (věk 18+). Ty
však nejsou registrovány v žádném klubu a již
nehrají žádnou soutěž. Proto se v zápasech

Naše úspěšné házenkářky.

stávalo, že jsme se my „starší“ utkaly s holkami ve věku našich dcer. To nás však neodradilo podat tak skvělý výkon, nechat na palubovce poslední síly…. Vždyť jsme jely obhajovat loňské vítězství v tomto turnaji! Podle
organizátorek je velmi těžké sehnat alespoň
pár týmů, aby se tato akce mohla konat. Přece jenom se na spoustě žen podepsalo jejich

Foto: L. Mouková. 

letité sportování v podobě různých operací,
hlavně kolen a celkově pohybového ústrojí.
Zkrátka je nás málo….
První „mač“ , který jsme hrály s Velkou
nad Veličkou, jsme vyhrály jasně 24:14. Pak
následovala dvouhodinová pauza, které jsme
využily k obědu a zúčastnění se tomboly. Síly
jsme musely nabrat na další dvě utkání, která jsme hrály hned po sobě. Los nám přihrál
„baby“ z Bratislavy, které jsme přehrály 14:12.
Závěrečný zápas byl proti kunovickým holkám, které doufaly, že budeme po předešlém
česko-slovenském duelu vyčerpány a nebudeme mít na ně dostatek sil. Jenže to bychom
nebyly my holky z Tlumačova, abychom se
nehecly a ukázaly jim, že ještě nepatříme do
starého železa a vyhrály jsme nad nimi 23:14,
což nám opět zajistilo prvenství na tomto Memoriálu. Po skončení následovala další část
tomboly, raut a diskotéka….
Děkuji svým kamarádkám, spoluhráčkám
jak z Tlumačova, tak i z Otrokovic, které se
každé pondělí při trénincích v tělocvičně ZŠ
snad i považují za „Tlumačačky“, za bojovnost a ochotu se takovéto akce zúčastnit. Poděkování patří také Obci Tlumačov za podporu.
Lada Mouková
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