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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
v tomto vydání Tlumačovských novinek
bych vás chtěl informovat o činnostech v oblasti životního prostředí a zeleně, které se
uskutečnily v uplynulém období. Dále bych
se rád věnoval tématům ze stejné oblasti, která jsou stále živá, aktuální a stojí k zamyšlení
nás všech. Přes absenci vláhy v zimních měsících jsme se v květnu všichni dočkali dlouho očekávaných dešťů, které byly tak důležité pro nastartování veškeré vegetace a zejména pak zemědělských plodin. I když se po vydatných deštích naplnily vodní nádrže a přehrady na celém našem území, na úroveň hladiny spodních vod to nebude mít velký vliv.
Přesto musíme být rádi alespoň za zlepšení
situace v otázce povrchových vod.
Na začátku jarního období se uskutečnily
terénní a sadové úpravy v parku na ulici Sokolské. Byly odstraněny oba záhony – „kopce“, které se nedaly z praktického hlediska
v období vegetace zahradnicky udržovat. Plocha po záhonech byla následně vyrovnána
a zatravněna. Dobrá zemina byla odvezena
do technického areálu obce k dalšímu zpracování a ostatní materiál byl použit k zásypu
nefunkčního septiku u ZŠ Tlumačov. Ještě
na podzim loňského roku byly všechny rostliny z těchto záhonů přesazeny na jiné místa
v parku. Další zahradnická výsadba se uskutečnila na terasách u vodního prvku. Samotný provoz vodního prvku se stal z důvodu nedostatku vody ve studních nefunkční. Z tohoto důvodu jsme ho letos ani nezprovoznili a zvažujeme jeho další budoucnost a případné jiné využití. V letošním roce je v plánu demontáž poškozené lamelové zpevněné
plochy kolem tohoto zařízení a vybudování mlatových chodníků k lavičkám. Proběhly zahradnické práce na rekonstrukci záhonu - ledvinky u hlavní křižovatky a obnova s
vybudováním nových záhonů kolem parkoviště u zdravotního střediska.
Den Země slaví po celém světě miliony
lidí. Od roku 1990 se tento den slaví i u nás
v České republice. Jak je důležité se starat
o naši planetu Zemi, jsme si u nás připomněli v pátek 26. dubna. Ve spolupráci s žáky ZŠ
Tlumačov proběhl v katastru naší obce jarní
úklid odpadků, které nezodpovědní občané
vyhazují do přírody. Chtěl bych poděkovat
základní škole za její aktivní přístup. Z toho
je patrné, že je snaha vypěstovat v našich dětech kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě vůbec. My dospělí se však ohleduplně
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k životnímu prostředí mnohdy nechováme.
Proto znovu vybízím některé občany, aby se
chovali zodpovědně a udržovali pořádek na
veřejných prostranstvích. Aby ukládali vyprodukovaný odpad pouze do popelnic a přistavených kontejnerů ve sběrných hnízdech
a v případě naplnění jejich kapacity ho neponechávali na místě mimo tyto nádoby a využívali provoz sběrného dvoru obce. Znovu
upozorňuji na nevhodné parkování a odstavování vozidel na celém území obce, na obecních pozemcích v souběhu s místními komunikace a chodníky. Dochází k ničení travnatých ploch a ostatní zeleně s tím, že pracovníci údržby jsou následně omezeni v údržbě těchto pozemků z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel. Občané mohou využít
rozhodnutí Rady obce Tlumačov a požádat
o výpůjčku pozemku za účelem vybudování
parkovacího stání nebo rozšíření stávajícího
příjezdu k nemovitosti. Chtěl bych připomenout povinnost občanů vyplývající z obecně
závazné vyhlášky uklízet po svých pejscích
jejich „poklady“ na všech veřejných obecních pozemcích. Je až s údivem, že někteří
nedodržují tuto základní hygienickou povinnost ani tam, kde lze předpokládat zvýšený
pohyb našich dětí. Apeluji na jejich chování
a vyzývám k nápravě! Snažme se být všich-

ni v této oblasti maximálně zodpovědní a výsledkem bude naše čistější obec.
V závěru mého článku bych vás chtěl pozvat na tradiční kulturně společenské akce
pořádané obcí Tlumačov v letních měsících.
22. června se uskuteční „Odpoledne pro celou rodinu“ a 27. července to budou „Pivní
slavnosti a setkání heligonkářů“. Obě akce
se uskuteční v parku na ulici Sokolské. Milí
spoluobčané, do nadcházejícího období letních prázdnin vám přeji hezkou dovolenou
a našim dětem krásné prázdniny, hodně sluníčka a prázdninových dobrodružství.
Petr Horka, starosta
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Kulturní a informační středisko a Dům dětí a mládeže Otrokovice,
odloučené pracoviště Tlumačov
Vás srdečně zvou

v sobotu 22. června 2019 od 15 hodin
do parku v ulici Sokolská v Tlumačově na

ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU
Program: 15:00 - 15:15 hod.
15:15 - 16:00 hod.
16:00 - 17:30 hod.

Slavnostní přivítání starostou obce Petrem Horkou
Zábavný program pro děti - Kouzelné hrátky se zvířátky
Vystoupení tlumačovského aerobiku,
a dětí z kroužku orientálních tanců

16 - 22 hodin hraje k tanci a poslechu hudební skupina KIKS BRASS.

Program v rámci Dne dětí:
soutěže pro děti, skákací hrad, malování na obličej, ukázka hasičské techniky,
projížďka na koni, projížďka na povozu taženém koňmi (16:00 - 18:00 hod.), fotokoutek

Bohaté občerstvení zajištěno.
Změna programu vyhrazena. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

www.tlumacov.cz
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Přijetí dárců krve u starosty obce
Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo na
obecním úřadě neformální setkání tlumačovských dobrovolných dárců krve vyznamenaných v roce 2018 zlatou medailí prof.
MUDr. J. Janského se starostou obce.
Český červený kříž uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. Jana Janského dárcům krve,
kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými touto zlatou medailí v loňském roce byli i občané Tlumačova, a to p. Vítězslav Zuzaník, p. Lubomír Mac
a p. Jan Nevělík. Těmto občanům vyjádřil
starosta p. Petr Horka poděkování za jejich
hluboce lidský postoj a předal dárek v podobě poukázek na nákup sportovního vybavení.
S potěšením vám sděluji, že také v řadách
zaměstnanců obce jsou dobrovolní dárci
krve, kteří byli v loňském roce vyznamená-

ni Českým červeným křížem. Jsou to pracovníci technického areálu pánové Lubomír Krajča a Zdeněk Smékal, kteří obdrželi stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů. Těmto zaměstnancům obce starosta rovněž
osobně poděkoval a věnoval dárkové koše.
Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným
darem člověka člověku a umožňuje zachránit ohrožený život. Proto patří náš dík všem
dárcům, kteří dobrovolně darují krev. A pokud se chcete stát dárcem krve i vy, bližší informace naleznete např. na stránkách Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně https://www.
kntb.cz/informace-pro-darce-krve.
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce
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Hudba
v místním
rozhlase
Vážení občané,
jistě někteří z vás postřehli, že hudba, kterou hrajeme v místním rozhlase před každým
hlášením, je od května letošního roku jiná.
Doposud jsme vám hráli skladby našich a zahraničních interpretů, k jejichž veřejnému
provozování měla obec vždy na rok uzavřenu smlouvu s Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním (OSA). Pro letošní rok obec Tlumačov licenční smlouvu
s OSA vzhledem k finančním nárokům neuzavřela a rada obce schválila novou licenční
smlouvu na hudební dílo „Hudba pro obce“,
které obsahuje skladby, jež nepodléhají autorským právům. Tento výběr je však omezen, takže v některých případech, jako např.
hraní na přání, zahájení a ukončení školního
roku, jak bylo zvykem, již hrát skladby v místním rozhlase nebudeme.
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

SDH TLUMAČOV
ve spolupráci s Obcí Tlumačov
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

dne 14. 9. 2019 v 14:00
Ocenění dárci krve.

Foto: OÚ Tlumačov. 

JSDH obce Tlumačov obdržela dotaci
ze Zlínského kraje
JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního roku dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu
RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity
na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101
CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily.
Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila 88 001,- Kč, přičemž
ze Zlínského kraje byla poskytnuta finanční dotace ve výši 58 000,- Kč. Zbylá částka
30 001,- Kč byla pokryta z rozpočtu obce
Tlumačov.
Oprava cisternové automobilové stříkačky LIAZ výrazně zlepšila její technický stav
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a přispěje tím k větší spolehlivosti a bezpečnosti naší jednotky při výjezdech a provádění požárních zásahů. Nákupem řetězové motorové pily se zvýší akceschopnost jednotky
a rozšíří se její možnosti při provádění zásahů spojených zejména s odstraňováním následků nepříznivých povětrnostních podmínek - při silných bouřkách nebo větrech spadlých stromů, sloupů apod.

na hasičské zbrojnici
pro širokou veřejnost je připraven
bohatý program:
- výstava současné
a historické techniky
- výstava kronik a fotoalb
z historie sboru
- ukázka hasičského praporu
- výstava historických kol vč. jízdy
- předání daru sv. Floriana
pana Petra Stejskala pro
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
soutěže vč. tomboly pro děti
Na Vaši návštěvu se těší
tlumačovští hasiči
Bohaté občerstvení zajištěno
(pro děti zdarma)

3

Z radnice

Diář jarních měsíců v projektu MAP II ORP Otrokovice byl plný
Projekt Místní akční plán II. ORP Otrokovice, který napomáhá rozvoji školství MŠ
a ZŠ v obcích, jež spadají pod Otrokovice,
má napilno.
„Dne 2. 4. byl po dlouhých přípravách veřejné zakázky znám vítězný dodavatel služby – Rodilí mluvčí do škol. Veřejnou zakázku na téměř 1,7 milionu korun vyhrála jazyková společnost Enjoy English, která v průběhu následujících tří školních let uskuteční na 9 ZŠ z ORP Otrokovice 4050 vyučovacích hodin formou tandemové výuky anglického jazyka. Věříme, že tento nadstandardní benefit pro školy povýší výuku anglického jazyka a pro žáky bude maximálně přínosný,“ sdělila vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice.
Dne 30. 4. se na ZŠ Mánesova uskutečnil
Dětský vědecký kongres. Kongresu se zúčastnili žáci všech tří otrokovických základních škol. Tato nesoutěžní přehlídka prezentací žáků – jednotlivců i menších kolektivů,
byla rozdělena do tří kongresových místností. Publikum složené ze zástupců pedagogů,
žáků ZŠ, rodičů a zástupců města Otrokovice
mělo možnost sledovat pestrou škálu témat.
V průběhu dopoledne žáci tematicky obsáhli cestovatelské přednášky, různý druhy chemických i fyzikálních pokusů, ekologická témata, ale i přehlídku ukázky výcviku vodicího psa. Na památku si všichni žáci odnesli
kongresové tričko a drobné odměny. „Kompetence, které v průběhu několikaměsíční
přípravy žáci procvičili – jazykové, komunikační dovednosti a odbourání strachu při
osobní prezentaci se neztratí v jejich dalším
studijním životě,“ sdělila vedoucí odboru.
Hned po 1. máji, 2. 5. 2019, proběhla akce
zaměřená na pedagogy základních škol. Pro
žáky základních škol v Otrokovicích bylo jistě potěšující, že na tento den měli vyhlášeno

ředitelské volno. Jejich učitelé se školili na
celodenním semináři na téma „Práce s třídním klimatem v rámci třídnických hodin
a dalších školních aktivit“. Školení se uskutečnilo na SPŠ Otrokovice, v sále na Jezerce a lektory byli věhlasní odborníci psychologie MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.
a PaedDr. Mgr. Věra Facová. Stejné školení čeká 13. 6. 2019 pedagogy ze ZŠ Tlumačov, 1. ZŠ Napajedla, 2. ZŠ Napajedla a ZŠ
a MŠ Halenkovice. „Klima třídy a celé školy podstatným způsobem ovlivňuje osobnost
jedince – žáka a jeho socializaci. Má zásadní vliv na úspěšnost dětí, žáků v našich školách,“ připomněla vedoucí odboru.
Od 13. 5. do 28. 5. postupně proběhlo setkání 8 tematicky zaměřených pracovních
skupin projektu. Za zmínku určitě stojí představení projektu Knihář, který jsme uspořádali společně s knihovnou Otrokovice za
účasti členů pracovní skupiny projektu Čtenářská gramotnost a veřejnosti. Dne 15. 5.
jsme přivítali lektorku Mgr. Vladimíru Závrskou, PhD., která nám představila moderní čtenářský deník „Knihář“, mluvila o zážitkové metodě čtení 4PRO a o tom, jak číst
tak, aby nám to přinášelo pro život co nejvíce. Pro pracovní skupinu Matematická gramotnost a další pedagogy vyučující matematiku na 1. i 2. stupni jsme dne 21. 5. zajistili lektorku Mgr. Járu Bížovou, která velmi
poutavě představila matematickou metodu
Abaku, která je vlastně hrou s čísly v mnoha
variacích. Pomůckami jsou pak žákům a učitelům kartičky, kostky, dřevěná kolečka, desková hra a la scrabble, webová aplikace, ale
také tabule s křídou nebo obyčejný list papíru a tužka. Lektorka ve čtyřhodinovém bloku představila zúčastněným hravou formou
maximum technik, ve kterých učitelé rozhodně nebyli v pozici pozorovatelů. Za po-

Tři krát
sedm statečných

V dubnu byla zahájena nová sezóna
ve sportovním areálu na ulici Sportovní

Ano, takový je výsledný počet všech, kteří neváhali a v sobotu 13. dubna 2019 se přišli zapsat do národního registru dárců kostní dřeně. Vám všem patří náš dík. Velice si
vážíme vaší odvahy a snahy pomoci těm, kteří jsou vážně nemocní. Děkujeme všem 21
nově registrovaným lidem, kterým není lhostejný životní osud těch druhých.
Z. Wasserbauerová, B. Konečná,
E. Janálová, A. Hozová

Od poloviny dubna letošního roku je opět
možno po zimní přestávce využít hřišť sportovního areálu obce na ulici Sportovní vedle
fotbalového hřiště. K dispozici je vám tenisový kurt a hřiště na plážový volejbal. V loňském roce, kdy byl areál poprvé uveden do
provozu, využilo možnost si zahrát tenis celkem 197 hráčů. Beach volleyballový kurt byl
pronajat na celkovou dobu 73 hodin. V areálu se také uskutečnil turnaj v plážovém volejbalu a dva turnaje v tenise (O pohár obce
Tlumačov).
Ceny za pronájem sportovišť zůstaly pro
letošní rok zachovány ve stejné výši jako
v loňském roce. Rezervace termínů na jednotlivá hřiště je možná u správce areálu paní
Hany Gajdůškové na telefonu 724 215 136.
Další informace - ceník, provozní řád, rezer-

Sháním ke koupi dům,
za nabídku děkuji.
Tel.: 605 894 650.

skytnuté prostory děkujeme ZŠ TGM Otrokovice. Peníze na nákup např. pomůcek, které jsou k této metodě vydávány, mohou školy získat ze Šablon II., tj. z projektu na principu zjednodušeného vykazování.
Nesmíme zapomnět na druhé setkání řídícího výboru projektu, které proběhne dne
4. 6. 2019 v kinosále Otrokovické besedy. Na
programu budou mít členové výboru především volbu nového předsedy a místopředsedy, protože stávající předseda Mgr. Jaroslav Budek na svou funkci rezignoval. Doufáme, že velmi přínosné bude také školení na
téma „Vztah zřizovatel versus škola“, o kterém nám poví víc pan Štoček ze společnosti
Atre. V neposlední řadě pak budou členové
informováni o možnosti pořízení populační
kalkulačky pro obce v ORP Otrokovice, která by zodpovědně predikovala budoucí vývoj
populace v obcích a s tím následně spojené
požadavky na školy, případně další instituce.
Také nás ještě čeká poslední setkání k aktivitě Rozvoj kreativity, které se uskuteční
dne 10. 6. Zapojení učitelé ze škol ZŠ Trávníky, ZŠ Mánesova a ZŠ Tlumačov se navzájem podělí o své zkušenosti s přípravou
aktivity na dané škole a představí harmonogram činností v průběhu následujícího školního roku. V průběhu následujícího školního
roku pak bude docházet k mezipředmětové
spolupráci kolektivu žáků a jejich kooperaci
na společné téma. ZŠ Trávníky pro tuto aktivity využije Ozobotů – inteligentních minirobotů, ZŠ Mánesova zase své školní zahrady a v ZŠ Tlumačov si zvolili za téma „válečné dětství“, sdělila projektová manažerka Jitka Kuzmínová.
Projekt je spolufinancován Evropskou
unií, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0./
17_047/0008582.

vační kalendář atd., naleznete na internetových stránkách obce Tlumačov na adrese:
http://www.tlumacov.cz/sport/sport_areal.
php.
Na podzim loňského roku byly v blízkosti hřišť nově instalovány workoutové stroje,
a rozšířily tak nabídku možností sportovního vyžití v tomto areálu.
Přejeme hezké zážitky ze sportování!
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 13. 3. 2019
projednala:
 schválila předloženou účetní uzávěrku příspěvkových org. MŠ a ZŠ Tlumačov
sestavenou k 31. 12. 2018 a schválila u obou
organizací zúčtování dosaženého hosp. výsledku v roce 2018 a jeho přidělení do rezervního fondu
schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2019
 schválila ukončení nájemní smlouvy
dohodou na buňku č. 3 v Domě služeb ke
dni 31. 3. 2019
schválila vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce a z evidence ZŠ Tlumačov ke dni 31. 3. 2019
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti
JSDH Tlumačov za rok 2018 a schválila vyplacení finanční odměny formou daru členům JSDH Tlumačov
 schválila v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2019 vytvoření max 7
pracovních míst pro veřejně prospěšné práce
 schválila přijetí neinvestiční dotace
z Fondu Zl. kraje pro JSDH Tlumačov ve výši
58.000 Kč poskytnuté na základě Smlouvy se
Zl. krajem č. D/0059/2019/KH
schválila Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby na částku 20.000 Kč bez DPH
se spol. MK – mont illuminations, s.r.o. Klášterec n. Ohří
 schválila Smlouvu o zprostředkování a správě pojištění se spol. RENOMIA
a.s. Brno
schválila Smlouvu o provedení hudební produkce s KIKS BRASS, z.s.
 schválila na základě žádostí účelové
individuální dotace a následně i Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2019 těmto organizacím: 1/EDUCO Zlín, z.s. ve výši
9.500, č. smlouvy 2019/EO/001, 2/ STROP
o.p.s., Zlín ve výši 5.000 Kč, č. smlouvy 2019/
EO/002, 3/ Charita Otrokovice ve výši 10.000
Kč, č. smlouvy 2019/EO/003, 4/ SENIOR
Otrokovice, p.o. ve výši 26.000 Kč, č. smlouvy 2019/EO/004, 5/ Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, ve výši 6.000 Kč,
č. smlouvy2019/EO/005, 6/ Středisko rané
péče SPRP Olomouc, ve výši 12.000 Kč, č.
smlouvy 2019/EO/006, 7/ ZO ČZS Tlumačov, na výměnu oken na budově čp. 774, ve
výši 50.000 Kč, č. smlouvy 2019/EO/007
 schválila finanční dar ve výši 5.000
Kč a Darovací smlouvu pro Strom života,
Nový Jičín
 schválila záměr pronájmu pozemků
p. č. 2020/15 (460 m2),2082/26 (1.604 m2),
2228/130 (994 m2) a 2360/50 (3.921 m2) –
vše orná půda vhodná pro zemědělskou činnost za daných podmínek

Červen 2019

 schválila navýšení počtu tabulkových
pracovních míst na odd. životního prostředí,
údržby a služeb na 13 pracovních míst
 schválila Organizační řád Obecního
úřadu Tlumačov
schválila přijetí jednoho pracovníka do
trvalého pracovního poměru na odd. živ. prostředí, údržby a služeb na dobu určitou do 31.
12. 2020, s nástupem od 1. 5. 2019
 schválila aktualizované znění vnitřní
směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
 schválila příkazníka spol. INp servis
s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkazce
(Obec Tlumačov), k administraci zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb.na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Skály
I., Tlumačov“
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu“ Stavební úpravy MK v ul. Skály I., Tlumačov“
vzala na vědomí pořádání akcí v areálu zemského hřebčince v roce 2019

Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 10. 4. 2019
projednala:
 schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2019 na byt č. 1
U Trojice 862
 schválila předložený Pořadník č.
2/2019 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce
schválila uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 159/TLU ze dne 20. 8.
2009 mezi obcí Tlumačov a spol. Plemenářské služby, a.s. Otrokovice
schválila Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení ČEPS,
se spol. ČEPS Praha
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2539/1 – ostatní plocha o výměře 15
m2 za daných podmínek
schválila účelovou individuální dotaci
z rozpočtu obce ve výši 15.000 Kč pro Sociální služby UH, p.o. – domov pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice a schválila Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/011
 schválila na základě v termínu podaných Žádostí o poskytnutí příspěvků na činnost přidělení neinvestičních finančních
transferů a s tím spojených Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2019
(z rozpočtu obce Tlumačov) níže uvedeným spolkům, organizacím a uskupením,
či jejich zástupcům: 1/ Českomoravskému
svazu chovatelů poštovních holubů Tlumačov, z.s. částku 5.000 Kč, č. smlouvy 2019/
PAM/001, 2/ ZO Českému zahrádkářskému

svazu Tlumačov částku 4.500 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/002, 3/ „neveřejný text“ (volnočasové hudební uskupení) částku 7.000
Kč, č. smlouvy 2019/PAM/003, 4/ spolku
Moped TEAM,z.s. částku 3.000 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/004, 5/ Českému svazu včelařů částku 5.000 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/
005, 6/ „neveřejný text“ (volnočasové sportovní uskupení) částku 5.200 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/006, 7/ Spolku – Myslivecké
sdružení Hék Tlumačov, z.s. částku 25.000
Kč, č. smlouvy 2019/PAM/007, 8/ „neveřejný text“ (volnočasové sdružení občanů obce)
částku 8.000 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/008,
9/ Římskokatolické farnosti Tlumačov částku
20.000 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/009, 10/
občanskému sdružení SDH Tlumačov částku 7.000 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/010, 11/
TJ voltiž Tlumačov, z.s. částku 20.000 Kč, č.
smlouvy 2019/PAM/011
neschválila hromadnou licenční smlouvu č. VP 2019 32340 se spol. OSA – pro práva k dílům hudebním, z.s., Praha 6
 schválila záměr pronájmu části půdního a střešního prostoru na bytovém domě
č.p. 862, U Trojice za uvedených podmínek
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace Skály I., Tlumačov“, schválila pořadí cenových nabídek a schválila výběr nejvhodnější nabídky – spol. PORR a.s.
Praha a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 2.697.820,60 Kč bez DPH
projednala Akční plán rozvoje obce na
období 2019 - 2022 a doporučila ZO schválení tohoto dokumentu
vzala ne vědomí záměr spol. Zlín Net,
a.s. Zlín vybudovat stavbu „Optická síť FTTx
Tlumačov, I. etapa“
 schválila Moped Teamu Tlumačov
z.s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku obce na závody dne 15. 6. 2019
 schválila prodej vytěženého listnatého dřeva dle přiloženého číselníku za cenu
1.200 Kč + DPH

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 24. 4. 2019
projednalo:

5

Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2019 těmto
organizacím: 1/ DDM Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov na činnost částku
99.000 Kč, č. smlouvy 2019/PAM/012, a 2/
SK Tlumačov na činnost částku 124.000 Kč,
č. smlouvy 2019/PAM/013, dále schválilo na
základě žádostí přidělit individuální účelově
určenou dotaci těmto organizacím: 1/ Římskokatolické farnosti Tlumačov na opravu
zídky fary a hlavních vrat ve výši 100.000 Kč,
č. smlouvy 2019/EO/010, 2/ Pečovatelské
službě Kroměříž, z.ú., financování provozních nákladů ve výši 300.000 Kč, č. smlouvy
2019/EO/008 a 3/ Naději, pobočka Otrokovice na denní stacionář ve výši 121.200 Kč,
č. smlouvy 2019/EO/009
 schválilo smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na zřízení
a provozování distribuční soustavy staveb
„V550/551/552/559 – výměna vedení a stavby na pozemku 2597/1 – umístění podzemního kabelového vedení NN, v obou případech
se spol. E.ON Distribuce, České Budějovice
 schválilo darovací smlouvy na majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných
silnicemi III/ 43826 a III/43835 v k.ú. Tlumačov, mezi obcí Tlumačov a Zl. krajem
 schválilo odkoupení pozemku p. č.
320/5 – ostatní plocha o výměře 66 m2 včetně vybudovaného parkoviště za částku ve
výši 150.000 Kč
 schválilo provedení aktualizace projektové dokumentace investiční akce Rozšíření hřbitova v Tlumačově v plném rozsahu, uložilo starostovi předložit aktualizovanou dokumentaci včetně finančních nákladů na dalším ZO
schválilo předložený a na jednání ZO
doplněný Akční plán rozvoje obce na léta
2019 až 2022, uložilo starostovi, aby do 15.
10. každého roku předložil ZO k projednání
seznam investičních akcí na další rok včetně
připravenosti a finanční náročnosti
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů
a výdajů o 119.000 Kč, s tím, že celkové příjmy a výdaje obce po opatření č. 1/2019 činí
60,693.100 Kč
projednalo Zprávu o bezpečnostní si-

tuaci v územním obvodě Tlumačov v roce
2018, zpracovanou Obvodním oddělením
Policie ČR Otrokovice

Rada obce Tlumačov na
svém 2. mimořádném jednání
dne 24. 4. 2019 projednala:
schválila vjezd na panelovou komunikaci „k lomu“ ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2019
pro účastníky akce „Festival pro čolka“
schválila licenční smlouvu č. 2019016
pro možnost použití hudebního díla „Hudba pro obce“
schválila Dohodu o způsobu provedení
údržby ochranného pásma elektroenergetického vedení V417 se spol. ČEPS, a.s. Praha

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 15. 5. 2019
projednala:
 schválila výpůjčku části pozemku p.
č. 2539/1 – ostatní plocha o výměře cca 15
m2 za podmínek stanovených v záměru, viz.
usnesení č. R7/06/04019
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem pozemku KN p. č. 2543 – ostatní plocha o výměře 300 m2
schválila Povodňový plán obce Tlumačov aktualizovaný ke dni 2. 5. 2019
byla seznámena se žádostí vedoucí MŠ
Klubíčko Tlumačov, s.r.o. ze dne 29. 4. 2019
a schválila výměnu stávajících vstupních dveří v objektu MŠ v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 31. 5. 2004
 schválila finanční dar ve výši 3.000
Kč a Darovací smlouvu pro org. Linka bezpečí, z.s.
 schválila finanční dar ve výši 3.000
Kč a Darovací smlouvu pro Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
„Klub „Radost“
schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 2486/1 – ostatní plocha o výměře
16,5 m2 za daných podmínek

Pozvánka na turnaj
v tenisové čtyřhře
„O pohár obce
Tlumačov “
Na novém víceúčelovém sportovišti obce
Tlumačov se uskuteční v sobotu 29. června
2019 II. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách „O pohár obce Tlumačov“ pořádaný
pod záštitou obce Tlumačov, ve spolupráci
s KIS Tlumačov a stolními tenisty Tlumačov.
Turnaj je organizován pro amatérské hráče
tenisu, občany obce Tlumačov (v případě
nenaplnění kapacity je možný i start hráčů
z blízkého okolí). Páry mohou být mužské,
ženské i kombinované, ale všechny deblové
páry budou hrát v jedné výkonnostní kategorii. Maximální počet míst pro registraci je pořadatelem stanoven na 10 párů. Po naplnění počtu účastníků bude přijímání přihlášek
ukončeno a uzavřeno. Přihlásit se je možné
prostřednictvím e-mailu: místostarosta@tlumacov.cz do 24. 6. 2019 do 15.00 hod.
Více informací (Propozice turnaje) najdete
na www stránkách obce Tlumačov.
Za pořadatele turnaje Mgr. Rajmund Huráň,
místostarosta

Kadeřnictví Petry Hubové
v Domě služeb
má novou otevírací dobu.
Po – Pá: 9:00 - 18:00 hodin
So:
8:00 - 11:00 hodin
Těším se na vaši návštěvu.

schválilo účetní uzávěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2018
 schválilo Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2018 včetně Zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018 a v souladu s ustanovením § 17, ods.7,
zákona 250/2000 sb. vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Tlumačov,
a to bez výhrad
schválilo na základě v termínu předložených Žádostí o poskytnutí finančních prostředků na činnost přidělení neinvestičních
dotačních transferů a předložených Smluv

www.tlumacov.cz

ZŠ, KIS Tlumačov

Školní psycholog – nová příležitost,
nová zkušenost
V roce 2017 jsme na naší škole připravovali rozsáhlý projekt „Šablony“, který měl škole
přinést poměrně významnou finanční příležitost v objemu 600 tisíc Kč. Zvažovali jsme,
že bychom prostředky mohli zčásti využít i na
zřízení nové pozice, kterou jsme do té doby ve
škole neměli. Školní psychologové již na velkých školách v regionu pracovali a zkušenosti
s jejich prací byly vesměs příznivé. Inspirováni
pozitivními reakcemi jsme si vybrali 12 „šablon“ na školního psychologa, které nám zajistily finanční prostředky na jeden školní rok.
Absolutně hlavním motivem našeho rozhodnutí pozici zřídit však byla tehdy aktuální koncentrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Peníze na psychologa jsme získali, pak ale
nastal komplikovanější okamžik ve vyhledávání vhodného člověka, který by na naši školu dojížděl v omezeném, polovičním úvazku.
Po delší době, kdy jsme museli konstatovat
absolutní nedostatek kvalifikovaných psychologů, jsme našli příležitost dohody s PhDr. P.
Čapkou, který práci školního psychologa vykonával v jedné ze sousedních škol.
Postupně jsme si museli všichni zvykat na
nového pedagoga, který se stal součástí našeho kolektivu a neučil ani nevykonával standardní pedagogické práce, na které jsme byli
do té doby zvyklí.
Náplní jeho práce jsou konzultační, poradenské, diagnostické a metodické aktivity, které směřují k žákům, dalším pedagogům a k rodičům. Ve chvíli, kdy s odstupem času hodnotíme jeho zapojení do školní práce, vnímáme
jeho největší přínos v oblasti konzultační, poradenské a intervenční.
Školní psycholog intervenuje zejména žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření různých stupňů. Poskytuje metodickou podporu
třídním učitelům při sestavování PPP – plánů pedagogické podpory, IVP – individuálních vzdělávacích plánů a při jejich vyhodnocování. Vždy záleží na jednotlivých „třídních“, jestli metodickou podporu a v jakém
rozsahu využijí.

Realizuje individuální případové práce se
žáky v rámci jejich osobních problémů, které
pravidelně konzultuje s vedením školy. V rámci práce školního poradenského pracoviště poskytuje získané informace i dalším pedagogům
školy. Vedle toho uskutečňuje depistáže specifických poruch učení a chování u žáků se SVP
a věnuje i dílčí pozornost žákům nadaným.
Součástí pracovních povinností školního
psychologa v oblasti diagnostiky je rovněž zjišťování sociálního klimatu v jednotlivých třídách a případně následná intervence v podobě skupinové a komunitní práce se žáky a třídními učiteli. Velmi významnou částí práce psychologa stále zůstávají individuální konzultace se žáky a jejich rodiči při nastalých výchovných a vzdělávacích potížích. K tomu účelu
má náš školní psycholog zřízenu „internetovou poradnu“, kterou zejména rodiče velmi
hojně využívají.
Dnes po téměř dvou letech od zřízení pozice školního psychologa konstatujeme, že si našel své místo ve společné školní práci. Je jasné,
že někteří žáci a rodiče se s ním během školní
docházky téměř „nepotkají“. Na druhou stranu někteří se s ním potkávají i několikrát do
měsíce. Přínos práce školního psychologa se
totiž měří daleko obtížněji než přínos práce
učitele nebo jiného pracovníka školy.
Vzhledem k převaze pozitivních dopadů
práce psychologa do každodenní práce školy si ceníme skutečnosti, že jsme mohli pozici udržet i v „neprojektovém“ období tohoto školního roku. Díky příspěvku zřizovatele
do rozpočtového období let 2018 a 2019 na
plat školního psychologa jsme částečně omezenou pozici udrželi a zajistili její nepřerušenou kontinuitu.
Dnes již plánujeme další projektové období,
které začne 1. září tohoto roku a zajistí nám
finanční příležitosti pro následující dva školní
roky. Opět chceme finančně pozici školního
psychologa podpořit, ale určitě to bude opět
jen na jeden školní rok, abychom mohli zapojit i nové, zajímavé šablony k rozvoji a zkvalitnění vzdělávání na naší škole.
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy
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KIS Tlumačov
informuje
Obecní webové stránky, přesněji „Aktuálně z Kulturního a informačního střediska Tlumačov“ jsou již nějakou dobu rozšířeny o novinku v podobě „Tipů na výlety“. Aktuální právy, co se bude dít o víkendu v našem kraji, zpracovává Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.ve
Zlíně. Náměty, jak a kde strávit volné dny,
pravidelně měníme.
Dále se zde objevují Tipy na výlety, které
jsou tzv. nadčasové. Můžete je tedy uskutečnit kdykoliv. Například „Jeden den
s Baťou“ nebo „Z Vizovic do přírody, na
výlety i za historií“.
Usnadnili jsme vám vyhledávání zajímavých akcí a míst, které můžete navštívit.
Do činností KIS Tlumačov patří i psaní
obecní kroniky. Letos jsme nechali zdigitalizovat Pamětní knihu městečka Tlumačov. Ta zachycuje dění v naší obci v letech
1922 – 1945.
Nastává letní počasí, které mnozí využijí k pořádání „grilovaček“, oslav či jen tak
posezení s přáteli.
Pro tuto příležitost vám nabízíme k pronájmu pivní sety (máme k dispozici celkem 35 ks), čepovací zařízení a nůžkové
stany o rozměrech 3 x 3 m nebo 3 x 6 m.
Návštěvníci Klubu obce na Zábraní si
jistě všimnou nových židlí. Ty nahradily
červené čalouněné židle, které byly zcela
nevhodné, hlavně co se týká údržby.
Vážení občané, pokud se chystáte využít naší nabídky na zapůjčení věcí či pronájem obecního klubu, apelujeme na vás,
abyste se k našemu, tedy z vašeho pohledu k cizímu majetku, chovali stejně, jako
by byl váš.
Málokterá obec, velikosti Tlumačova,
se může pochlubit tak pestrou nabídkou
služeb pro obyvatele. Musím hlavně vzpomenout dětskou hernu, kterou nám závidí
široké okolí. Rodiče z Otrokovic, Hulína
či z Kurovic nešetří chválou na tak skvělé
interiérové dětské hřiště. Važme si toho.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov
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MŠ
Ze života
a ZŠ Tlumačov
obce

Náš školní výlet
V pondělí 3. června 2019 jsme se všichni vypravili na celodenní školní výlet do Dinoparku a ZOOparku do Vyškova. Od rána
nám pěkně svítilo sluníčko, a tak nic nebránilo tomu, abychom v osm hodin vyrazili na
cestu za dobrodružstvím. Cesta nám příjemně ubíhala a netrvalo dlouho a byli jsme na
místě. Ihned po příjezdu jsme vyrazili směr
nástupiště, kde na nás čekal speciální vláček,
který nás odvezl do Dinoparku. Každá třída
si vytvořila svou trasu a rozprchla se různými směry tak, aby zvládla projít celý areál
a viděla všechny dostupné vystavené exponáty dinosaurů. To se nám také zdárně podařilo. Samozřejmě jsme si cestu zpestřovali přestávkami, prokládanými odpočinkem
a jídlem. Známá věc, že dětem nejlépe chutná na vzduchu na výletě se opět potvrdila.
Děti měly nabaleno z domova spoustu dobrot, které postupně likvidovaly a stále byly
při chuti. V Dinoparku jsme zhlédli zajímavý film „Tyranosaurus“ ve formátu 5D, který se dětem moc líbil. Zhruba po dvou hodinách jsme se s dinosaury rozloučili a vrátili
se vláčkem zpět do ZOOparku, který jsme
prošli poctivě taktéž celý, viděli jsme spoustu domácích zvířátek, také velblouda, opičky, lamy a pštrosy. Navštívili jsme „domácí
dvorek naší babičky“, který nám skýtal řadu

Foto: MŠ Tlumačov. 

Výlet mateřské školky.

možností prohlédnout si zvířátka zblízka. Viděli jsme kozy, slepice, kohouty, prasátka, poníky a další domácí zvířectvo. Navštívili jsme
také statek, kde si děti prohlédly starodávnou
světničku, kde se dříve bydlelo, spolu s kuchyní a pravými kachlovými kamny i s pekárnou chleba. Ve stodole, která stála nedaleko,
si děti prohlédly staré pracovní nástroje sloužící k orání půdy a v horních patrech budovy
si vyzkoušely různé edukační pomůcky, které
byly připraveny právě pro děti z mateřských
škol a byly zaměřeny na enviromentální vý-

Školní akademie opět mile překvapila
23. května 2019 se konala v místní základní škole Jarní akademie. Prostory velké moderní tělocvičny byly zaplněny do posledního místečka těmi, kteří přišli fandit a zatleskat našim dětem. V hledišti jsme mohli zahlédnout rodiče, prarodiče, ale i mnohé absolventy. Třídy 1. a 2. stupně i oddělení školní družiny předvedly svá taneční, pohybová,
hudební či komediální čísla pod vedením
svých třídních učitelů, vychovatelů, asistentů. Děti navzdory trémě, kterou před zaplněným sálem jistě měly, podaly obdivuhod-

ný výkon a předvedly svůj talent, u mnohých
doposud pečlivě skrytý. Diváci měli možnost
zhlédnout zábavné pásmo dětí 2. třídy, velkým překvapením bylo instrumentální vystoupení – sólová hra na kytaru a keyboard
zástupců 4. třídy. Neméně zajímavé představení žáků 8. třídy dokázalo, že vážná hudba
může krásně znít i při hře na ozvučné roury
zvané boomwhackers. Skutečnost, že naše
děti rády tančí, potvrdilo i vystoupení country tanců dětí 1. a 3. třídy. Do minulého století vrátily diváky nestárnoucí melodie skupi-

Vzpomínka na pana Luboše Kluďáka
Začátkem letošního dubna mne zaskočila
zpráva o úmrtí pana Luboše Kluďáka. Pro
mnohé z nás to byl Luboš, tak jsme mu říkali. Mnozí jsme jej ještě nedávno viděli v práci nebo na kole cestou z práce.
Luboše jsem blíže poznal v roce 1993, kdy
se nebál vyjádřit svůj názor na plánovanou
stavbu spalovny v Tlumačově. Aktivně vystupoval proti této myšlence a zároveň měl
cit pro životní prostředí. Možná i díky své
přímočarosti se stal na podzim roku 1994
jedním z devíti zastupitelů obce pro období

Červen 2019

1994-1998. Při práci v tehdejším zastupitelstvu jsme našli mnoho témat, která jsme považovali za důležitá a pro občany naší obce
prospěšná. Společně jsme tehdy podporovali myšlenku na vybudování čistírny odpadních vod v Tlumačově. V oblasti ekologie a nakládání s odpady jsme přišli s myšlenkou na zavedení třídění odpadu. Tehdy
se psal rok 1995-1996 a třídění odpadu bylo
v České republice ještě „v plenkách“. V roce
1997 zasáhly Tlumačov ničivé povodně a jejich sílu pocítila jeho rodina na vlastní kůži.

chovu. Za stodolou jsme objevili vzácný exponát – starý kolotoč ze dřeva, který se poháněl ručně. Děti si ho se zájmem prohlížely a nemohly pochopit, že na takovém kolotoči se dříve děti točily.
Ve dvě hodiny odpoledne jsme vyrazili
na cestu k domovu. Příjemně unavení a plní
nových zážitků jsme v pořádku přijeli k mateřské škole a mohli jsme si s chutí společně zazpívat: „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Přesto podporoval okamžitou pomoc postiženým občanům a současně kroky, které by
snížily riziko budoucích povodní.
Luboši, děkuji ti za Tvé působení v zastupitelstvu obce, za Tvé myšlenky, návrhy a za
vše, co jsi pro Tlumačov a své blízké dokázal vykonat.
Ing. Antonín Jonášek,
člen zastupitelstva v letech 1994 -1998
Školní akademie.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

ny ABBA, které provázely taneční vystoupení 6. třídy. Oblíbenou kulturní činností dětí
je samozřejmě i divadlo. Na letošní akademii
zaznělo v českém i anglickém jazyce. Mohli jsme se tu setkat tváří v tvář se samotným
českým králem Karlem IV., naši planetu navštívila i okouzlující postavička Malého prince, dozvěděli jsme se, co nás může potkat za
nemilé překvapení na procházce jarním lesem. Veselá scénka 8. třídy vyjádřila vztah
žáků k přírodním vědám. Odcházející 9. třída
se symbolicky rozloučila se spolužáky a učiteli netradiční polonézou. Zdařilý průběh
akademie zakončilo společné zpívání všech
jejich účastníků. Píseň „Kolik je na větě…“
v dětech probudila silné emoce a téměř jim
vehnala slzy do očí. A nejen jim.
Program letošní Jarní akademie byl skutečně velmi pestrý a podtržený příjemným průvodním slovem naší moderátorské dvojice
K. Rulfové a R. Dvořáka. Nutno podotknout,
že se tohoto úkolu zhostila na jedničku. Rodiče i ostatní návštěvníci mohli prostřednictvím jednotlivých zábavných čísel „nahlédnout“ pod pokličku našeho školního života.
Děkujeme účinkujícím za pečlivě připravená kvalitní vystoupení, všem, kteří se podíleli na zajištění technického zázemí akademie, a v neposlední řadě také kolegům, kteří dětem věnovali velkou část svého volného
času. Velmi si toho vážíme.
Mgr. Lenka Vernerová, ZŠ Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Soutěž skupinových choreografií „O pohár starosty obce Tlumačov 2019“

Tlumačovský aerobik i letos sbírá medaile po celé republice

V sobotu 6. 4. 2019 se konal ve Sportovní hale v Otrokovicích jubilejní 15. ročník
soutěže v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“, který pořádal Dům dětí
a mládež Sluníčko Otrokovice, odloučené
pracoviště Tlumačov za finanční podpory
Obce Tlumačov a Zlínského kraje. Na soutěž dorazilo 22 klubů z celé Moravy a soutěžit přijelo kolem 800 soutěžících se 74 choreografiemi. Soutěž je rozdělena na kategorii estetika a technika a také podle věku do
čtyř věkových kategorií. Do poroty opět zasedli profesionální porotci Mgr. David Holzer, MS v aerobiku, a Hanka Kynychová,
kteří vždy soutěž zpestří mluveným komentářem. Jako VIP host k nám dojela bubenická skupina GROOVE ARMY z Prahy, která
soutěž pořádně rozbubnovala a sklidila velké ohlasy. Soutěž i v tomto roce zahájila aerobiková skupina dospělých „Megaveloši“
z AT Tlumačov, která představila svou novou choreografii s názvem Konec kočkování!
Konkurence ve všech kategoriích je velmi
velká a dostat se na stupně vítězů je opravdu těžké. Tlumačovským týmům se to však
opět povedlo a sklidily jak velký potlesk od
diváků, tak velkou pochvalu od poroty, která
je ohodnotila vysokými body. V kategorii do
7 let naše děvčata se sestavou „Klub přátel
vody“ získala 3. místo, v kategorii 8 – 10 let
sestava „Myslivecká sezóna zahájena“ vybojovala 2. místo. V kategorii 11 – 13 let jsme
měli sestavu „Bitva u Slavkova“, zde děvčata získala 1. místo a v nejstarší kategorii 14
a více let se děvčatům podařilo se sestavou
„Člověk na nitkách společnosti“ taktéž vybojovat 1. místo. Všem našim soutěžícím
patří velká pochvala za předvedené výkony
a reprezentaci. Velké poděkování patří také
sponzorům akce, kteří naši soutěž podpořili
a díky nim si odváželi soutěžící krásné ceny.
Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za
ni. Velké díky patří také všem pomocníkům
akce, tlumačovským hasičům a také městské
policii z Otrokovic, díky kterým vše klapalo.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na viděnou na dalším ročníku této soutěže, který se
bude konat v sobotu 4. 4. 2020.
Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov
DDM Sluníčko

Tlumačovský aerobik navštěvuje v letošním roce 103 členů a je rozdělen do pěti skupin. Již od září se pilně připravujeme na soutěžní aerobikovou sezónu. Probíhá rozdělení
dětí do skupin, výběr a mixování hudby, návrhy kostýmů, šití kostýmů, nácvik choreografií, příprava rekvizit, cvičení a cvičení. Hodiny v tělocvičně, spousta dřiny a odříkání, ale
i legrace a zábavy. Těšení, ale i strach, jestli
se choreografie budou líbit, jestli splňujeme

Kategorie 8 - 10 let ESTETIKA:
1. místo: Jánošík - láska z hor, Aerobik
team Kostelec; 2. místo: Myslivecká sezóna
zahájena, DDM Sluníčko – Aerobik team
Tlumačov; 3. místo: Loupežníci z pohádek,
Aerobic team Orel Blansko
Kategorie 8 - 10 let TECHNIKA:
1. místo: Pirátky na vlnách podivna, Aerobik team Kostelec; 2. místo: Jessinky, Akropolis Aerobik Uherské Hradiště, 3. místo:
Czech Girls, SK P+K Zlín
Kategorie 11 – 13 let ESTETIKA:
1. místo: Bitva u Slavkova; DDM Sluníčko – Aerobik team Tlumačov, 2. místo: Volejte linku 155!, Aerobic team Orel Blansko; 3. místo: Rok čínského draka, Aerobik
team Kostelec

Člověk na nitkách společnosti.

Kategorie 11 - 13 let TECHNIKA:
1. místo: XENA princezna bojovnice,
Aerobik team Kostelec; 2. místo: Adams familly, Aerobik klub Ostrava; 3. místo: NaNa
Team, Akropolis Aerobik Uherské Hradiště
Kategorie 14 a více let ESTETIKA:
1. místo: Člověk na nitkách společnosti,
DDM Sluníčko – Aerobik team Tlumačov;
2. místo: PinUp girls - dívky z plakátu, Akropolis Aerobik Uherské Hradiště; 3. místo:
Limonádový Joe, Aerobic team Orel Blansko
Kategorie 14 a více let TECHNIKA:
1. místo Slečna Drsňák, Aerobic Team
KN Ostrava; 2. místo: Power of love, Aerobik N. K. Kyjov; 3. místo: Olympiáda, Aerobik klub Ostrava

Foto: DDM Sluníčko. 

Výsledková listina
Kategorie do 7 let ESTETIKA:
1. místo: Do sedla, AC K. I. S. Intensive
Hodonín; 2. místo: Pohádka z včelího úlu,
Aerobik team Kostelec; 3. místo: Klub přátel vody, DDM Sluníčko – Aerobik team
Tlumačov
Kategorie do 7 let TECHNIKA:
1. místo: Malošci, SK P+K Zlín; 2. místo
For mum!, MV Team Univerzity Tomáše Bati
Zlín; 3. místo: Sweet Babies, Akropolis Aerobik Uherské Hradiště

Červen 2019

Myslivecká sezóna zahájena.

parta. Tato skupina nás velmi mile překvapila. Skvělá parta, která se dovede vyburcovat k úžasným výkonům a rozezpívat celou
halu získala 4 x 1. místo, 4 x 2. místo, 2 x 3.
místo a Cenu za Originalitu. Střední skupina
ve věku 11 – 13 let je naší třetí skupinou. Sestavu s názvem „Bitva u Slavkova“ nacvičilo
22 děvčat. V této kategorii jsou již náročnější
vazby a složitější práce rukou. Vše musí být
i technicky velmi dobře zvládnuto. Děvčata

Foto: DDM Sluníčko. 

Radost při vyhlášení výsledků.

Foto: DDM Sluníčko. 

Bitva u Slavkova.

Foto: DDM Sluníčko. 

podmínky různých typů soutěží. Počítáme
tvary, kroky, přesuny. Vše připraveno a teď
je to jen a jen na dětech a jejich předvedení
před porotou. První závody jsou vždy plné
očekávání, protože se zde setkáváme s konkurenčními týmy a vidíme poprvé jejich kostýmy, témata a choreografie. Konkurence je
rok od roku větší. Laťka choreografií a nápadů se zvedá, proto si každého umístění na
místech nejvyšších velmi vážíme.
V letošním roce jsme nacvičili se skupinou
nejmladších, což je kategorie do 7 let choreografii pod názvem „Klub přátel vody“. Tuto
sestavu nacvičilo 18 děvčat. Děvčata zvládala vše skvěle, sestavu si oblíbila a na každých závodech si to pořádně užila. Získala
zatím 4 x 1. místo, 5 x 2. místo, 1 x 3. místo
a Cenu Sympatie. Druhá skupina mladších
ve věku 8 – 10 let v počtu 29 děvčat nacvičila sestavu „Myslivecká sezóna zahájena“.
Zde se děvčata ve větším počtu přesouvala
z nejmladší skupiny a některá přecházela do
skupiny střední, takže se utvořila úplně nová

svou sestavu zvládají však excelentně. Získala 6 x 1. místo, 4 x 2. místo a Cenu ředitele
TJ Jiskra. Ve čtvrté skupině je 18 děvčat ve
věku 14 – 21 let a nacvičila sestavu „Člověk
na nitkách společnosti“. V této kategorii 14
a více let jsou všechny týmy na velmi vysoké
úrovni a při soutěži rozhodují jen malé detaily. Sebemenší chyba je od rozhodčích potrestána. To se nám však nestalo. Děvčata jedou
na každých závodech skvěle a je radost tuto
sestavu plnou emocí vidět a společně s nimi
prožívat. Zatím získala na všech závodech
medailové umístění a to 6 x 1. místo, 4 x 2.
místo + navíc v Pardubicích Cenu poroty za
choreografii. Poslední skupinou, která působí na DDM Sluníčko je skupina dospělých
Megaveloši. Tato skupina se skládá z 16 členů, z toho je 15 maminek a 1 tatínek, kteří
si své cvičení velmi užívají jak na trénincích,
tak na soutěžích. Letos tato skupina nacvičila sestavu „Konec kočkování!“ a získala 1 x
1. místo, 1 x 3. místo a Cenu poroty.
Tlumačovský aerobik patří mezi nejlepší,

což dokazuje na soutěžích po celé ČR. Všechny týmy postoupily z medailových pozic na
celorepublikové finále „Česko se hýbe“ do
Prahy a taktéž v rámci soutěže Aerobic Tour
jsou všechny naše týmy zařazeny do finále,
které proběhne v Brně do nejlepších TOP 10,
což jsou týmy s nejlepším umístěním po celou dobu soutěže. Aerobiková sezóna velmi
rychle uběhla a už nyní je mi smutno. Ale jak
se říká, něco krásného končí, aby něco ještě krásnějšího mohlo začít. Po prázdninách
se opět sejdeme a začneme pracovat na nových sestavách. Budeme společně plánovat,
vymýšlet, tvořit něco úžasného co nás naplňuje, dělá nám radost a přináší nám pocit
štěstí. Jsou to vždy neskutečné emoce, které nás soutěžní sezónou provázejí. Na závodech si děti vytvořily spoustu přátelství s děvčaty z jiných klubů a navzájem se podporovaly. Velké poděkování patří nejen děvčatům
za to, že jsou tak skvělá, úžasná a báječná,
ale také jejich rodičům za jejich velkou podporu. Poděkování patří také Obci Tlumačov
a sponzorům, kteří nás v tomto sportu podporují finančně.
Kdo by měl zájem stát se členem AT Tlumačov, rádi ho uvítáme. V letošním roce
budeme otevírat i přípravku, která nebude
na soutěžní úrovni a budete se moci s tímto krásným sportem postupně seznámit, naučit základní kroky a vazby. Také budeme
přijímat děti od 4 let do soutěžního aerobiku, takže, kdo by měl zájem se k nám přidat a užívat si soutěžní atmosféru, sledujte
naše stránky www.aerobiktlumacov.cz nebo
fb stránky, kde budou podrobné informace.
Těšíme se na všechny stávající i nové členy.
Vaše trenérky Hanka, Míša, Ráďa, Dia, Terča a Haňa, kterým bych tímto chtěla velmi
poděkovat za celou skvělou soutěžní sezónu.
Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov
DDM Sluníčko

PŘIHLÁŠKY
DO KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
BUDEME
PŘIJÍMAT
OD PONDĚLÍ
2. 9. 2019
www.tlumacov.cz
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Po stopách velikonočního zajíčka
Společná jarní akce pracovnic DDM
Sluníčka a KIS Tlumačov proběhla na
Bílou sobotu 20. dubna 2019. Počasí
bylo nádherné, sluníčko krásně svítilo.
Děti začaly hledat velikonočního zajíčka v obecním parku, pokračovaly Nádražní ulicí přes náměstíčko na náměstí Komenského k budově kulturního a informačního střediska. Cestou potkávaly různá zvířátka nebo pohádkové bytosti a plnily úkoly. Pokud doma vyrobily kraslici, mohly ji pověsit na velikonoční keř.
Zajíčkovy stopy končily u Lišky s Budulín-

kem, kde bylo přichystáno velké vejce k vybarvení podle dětské fantazie. Pokud děti
zajíčka našly, dostaly sladkou odměnu.
V kulturním a informačním středisku bylo
připraveno jarní tvoření a výstava pod názvem „Dárek pro velikonočního zajíčka“.
V sousední budově byla dětem zdarma
zpřístupněna herna, mohly navštívit kroužek vlakových modelářů a obdivoval dokonalé modely vlaků. V atriu byla k zakoupení cukrová vata a většina malých návštěvníků si nechala namalovat na obličej obrázek nebo se nechala dočasně tetovat.

Foto: KIS Tlumačov. 

Jarní tvoření.
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Stolní tenisté, ze života obce

Stolní tenisté jsou úspěšní v domácích i regionálních turnajích amatérů
Hezkým zpestřením pak bylo vystoupení
mladého kouzelníka Ondřeje Sládka, který
je mistrem České republiky v moderní magii a vítěz řady českých i mezinárodních kouzelnických soutěží. Na konec svého kouzlení
modeloval dětem z balonků zvířátka i věci.
Mnozí využili možnosti opéct si svůj vůbec
první letošní špekáček. Děkujeme všem dobrovolníkům a místním hasičům za jejich volný čas, který věnovali dětem.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Zastávka u slepičky.

Foto: DDM Sluníčko. 

Stavění a kácení
májky
Místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň
vyzval především svobodné mládence, aby
v sobotu 27. dubna 2019 pomohli při stavění májky. Těchto mládenců se moc nesešlo, proto museli pomoci i ženatí muži. Dobrá věc se podařila a májka byla vztyčena.
Mohutná májka byla pro Tlumačov celý květen nejen chloubou, ale i symbolem jara. Jako
ozdoba na náměstíčku před hasičskou zbrojnicí skončila 25. května 2019.
A tak se i stalo. V sobotu 25. května, kolem
16. hodiny šla májka k zemi. O skácení se postaral starosta obce Petr Horka za pomoci pracovníků obecní údržby a občanů Tlumačova.
Ještě před samotným aktem kácení se uskutečnil zábavný program pro děti nazvaný
„Klaun a jednokolka žirafa“. Po skončení
vystoupení proběhl tzv. workshop. Zájemci
měli možnost si vyzkoušet žonglovací míčky, kužely, balanční talíře, jízdu na jednokolce, minikole, tříkolce atd. Děti hojně využily
i skákací hrad.
Kolem 20 hodiny se občané pomalu rozcházeli do svých domovů. V televizi totiž začínal, pro Čechy a Moraváky, velmi důležitý
zápas MS v ledním hokeji.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumacov
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Stavění májky.

Foto: KIS Tlumačov. 

Program pro děti.

Foto: KIS Tlumačov. 

Již třetím rokem se tlumačovští stolní tenisté s nemalými úspěchy aktivně účastní série turnajů amatérské ligy okolních obcí ve
stolním tenise za účasti hráčů Zlína, Napajedel, Komárova, Salaše, Oldřichovic, Spytihněvi a Karlovic.
Povinností každého účastníka je jednou za
rok na domácí půdě uspořádat jeden turnaj.
Nebylo tomu jinak ani v sezóně 2018/2019,
kdy tlumačovští stolní tenisté takové sportovní klání uspořádali v sobotu 9. 3. 2019 v prostorách velké školní tělocvičny. A je třeba
říci, že s výrazným úspěchem, jak po organizační, tak po sportovní stránce. Počet účastníků na tomto turnaji byl mimořádně rozšířen také o amatérské stolní tenisty z Kvasic,
což mělo velmi pozitivní vliv na sportovní
úroveň celého turnaje.
Vítězem turnaje se stal Jiří Krčma ml.,
který ve finálovém utkání porazil dalšího
domácího borce Pavla Kutru. V klání o třetí místo byl nakonec úspěšnější kvasický Josef Chlud, který porazil opět domácího hráče Vladislava Jaroše.
Součástí celého sobotního dne byl také doprovodný turnaj v minipingpongu, který byl
organizován především pro pobavení všech
přítomných diváků.
Absolutním vítězem tohoto turnaje se
stal Tomáš Hrtús, který nenašel přemo-

žitele ani v jednom z odehraných zápasů.
Především díky podpoře obce Tlumačov
a sponzorů DURA-LINE, TAJMAC – ZPS,
Hapal Construction, Metalšrot, Mercox,
která měla vliv na úroveň zázemí a také
ceny pro jednotlivé účastníky, lze náš turnaj
v rámci amatérské ligy okolních obcí v sezóně 2018/2019 označit za turnaj finálový.
Za tuto výraznou podporu všech výše uvedených a také za pomoc zaměstnanců obce
Tlumačov při přípravách tohoto sportovního klání děkují všichni amatérští stolní tenisté Tlumačov.
Výrazný výsledkový úspěch na našem do-

mácím turnaji nebyl v kontextu celé letošní
sezóny turnajů amatérské ligy okolních obcí
nijak náhodný. Tuto skutečnost lze dokumentovat na našich výsledcích z dalších turnajů.
Pavel Kutra se stal celkovým vítězem dvou
turnajů, Jiří Krčma ml. skončil dvakrát druhý a jednou třetí a konečně jedno třetí místo
si připsal i Jan Mareš. Při ohlédnutí za sezónou 2018/2019 stojí za zmínku také skutečnost, že jsme v listopadu 2018 jako diváci vyrazili podpořit český mistrovský celek TTC
Ostrava v souboji s nejlepším klubem Evropy německou Borussii Düsseldof.
Za stolní tenisty Ing. Michal Hric

Společné foto účastníků turnaje v Tlumačově 9. 3. 2019 (v dolní řadě sedí tlumačovští „borci“). Foto: ST Tlumačov. 

Restaurace a kavárna Schodky oslavila své čtvrté narozeniny
10. června 2019 oslavila naše restaurace
své čtvrté výročí od znovuuvedení do provozu v roce 2015.
Nový majitel - firma Zemet spol. s r.o. Tečovice - provedl rozsáhlou rekonstrukci památkově chráněné historické budovy č. p. 90,
jejíž počátky sahají až do 14. století.
Do 16. století sloužila svým majitelům jako
opevněné sídlo místního feudála. V dalších
letech byla změněna v panský dům, resp.
obytnou tvrz či renesanční zámeček spojený s osobou Rudolfa Purkrabího z Donína.
Až v polovině 17. století zde byl otevřen první hostinec, který předurčil další směr využívání této zajímavé stavby. Několik let sloužila budova také jako školní jídelna a mnoho

Restaurace a kavárna Schodky.

tlumačovských žáků sem chodilo na obědy.
V dalším období byla nemovitost v rukou
několika majitelů a většinou sloužila jako
restaurace s různými názvy. Místní ji přesto
označovali zkráceně „Schodky“. K tomuto
názvu jsme se po dlouhém přemýšlení přiklonili i my.
V roce 2014 - 2015 proběhla velká a zásadní rekonstrukce „Restaurace Schodky“,
díky níž se změnil střed Tlumačova. Jsme
velmi rádi, že obecní úřad přistoupil k obnově chodníku kolem celé budovy, což celkový vzhled ještě podtrhlo.
V naší restauraci najdete několik různě laděných prostor pro všechny příležitosti. Snažili jsme se zachovat jejich historický ráz.

Foto: Tlumačov. 

Např. zajímavé klenuté stropy zůstaly jako
připomenutí v částech hlavní restaurace, pivnice i salonku pro menší uzavřenou společnost. Jedinečnou součástí restaurace je i velká letní zahrádka s pergolou, slunečníky a zázemím pro cyklisty i děti.
Interiér restaurace zdobí úžasné historické fotografie nejen naší budovy, ale i okolních částí Tlumačova, které nám zapůjčili
místní sběratelé.
Od prvopočátku se snažíme do naší restaurace přilákat hosty nejen dobrým a kvalitním jídlem, ale zapojením do kulturního
dění v Tlumačově pořádáním večerů s hudebníky, s cimbálovými muzikami, flamenco i orientálními tanečnicemi, masopustními vystoupeními folklórního souboru Vonica
a pořádáním silvestrovských večerů.
Díky našemu tlumačovskému šéfkuchaři pro vás připravujeme jídla podle nejnovějších trendů, tematické víkendy a sezónní jídelní lístek.
V neposlední řadě jsme v Tlumačově vytvořili nová pracovní místa. O aktuálních volných pozicích se můžete informovat u provozního restaurace. Zejména teď v létě přijmeme šikovné studenty brigádníky na obsluhu nebo do kuchyně.
Děkujeme vám, našim hostům, za přízeň
představitelům obce za spolupráci a vstřícný
přístup. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám krásné léto. Restaurace Schodky

www.tlumacov.cz

S.K. Tlumačov, MS Hék
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Ze života obce

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Stávají se různé příhody. Vznikají různá přátelství.

Červen je už více než půl století označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody.
A určitě právem. V tomto měsíci je v přírodě
nejkrásněji, probíhá bouřlivý růst a vývoj, do
kterého také patří rození většiny mláďat zvěře i ptáků. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zajíci, líhnou se bažantí kuřata i mláďata
zpěvného ptactva.
Právě v tomto období, ale i v ostatních
měsících bychom měli do přírody vstupovat jako do posvátného chrámu, měli bychom se chovat navýsost ohleduplně, nerušit zvěř, ptáky, samozřejmě neničit rostliny,
stromy. Važme si přírody a buďme rádi, že
se v okolí naší obce stále ještě můžeme setkat s tam žijící zvěří.

Tonda byl od mládí holubářem. K holubům měl vždycky vřelý a přátelský vztah. Byli
to poštovní holubi.Ti jsou odlišní od užitkových holubů vzhledem i chováním. Čas letěl
a Tonda musel na vojnu. Neštěstí. Co bude
s jeho holuby? No, dopadlo to všechno dobře pro obě strany.
Tonda zmužněl a mimo lásky k holubům
se mu vloudila do srdce i láska k Aničce. Jednou se ve stavení cosi událo. Tonda se oženil. Vzal si Aničku za ženu. Zamilovaní holubi se museli o Tondovu přízeň začít dělit
s Aničkou. Tonda se dal do opravy stavení,
ale nezapomněl ani na holubník, který si také
upravil dle svých představ. Zanedlouho se po
dvoře začal batolit malý Toníček. Ne k veliké
radosti tatínka ho následoval i do jeho království, kterým byl holubník. Toníček byl zvídavé dítko, všechno si chtěl prohlédnou, vše
ohmatat. Někdy mu v ručičce uvízlo i pár pírek z některého z tátových miláčků, kterého
se pokoušel marně chytit.
No a s Toníčka se stal Tonda a začal tátovi i pomáhat. Tak to v životě chodí. A nyní
již se mohl zase více věnovat svým holubům. U nich trávil skoro všechen volný čas.
A stalo se to osudové setkání. V jednom jarním měsíci šel kroužkovat mladá holoubátka. Těm se musí ještě v útlém mládí dát na
nožku kroužek s číslem, se kterým je spojen
po celý svůj život. Kroužek měl číslo 647,
a proto se bude jmenovat „Šestsetčtyřicetsedmička“. Toto prováděl se vší opatrností
nesčetněkrát. Holoubátko působí vždy bojácně, většinou je to jeho první setkání s člověkem. Když chtěl opatrně vzít jedno holoubátko do ruky, výhružně se napřímilo. V náznacích, že klovne, dává najevo, že si nechce dát
něco dělat. I při dalších setkáních s rukou dávalo vždy najevo svou nebojácnost. Ale jelikož se musí kontrola v tomto období často
opakovat, začalo si holoubátko s rukou Tondy i pohrávat. Z holoubátka vyrostl holubí
mladík, byl zdatný, odvážný. Stala se z něho
Šestsetčtyřicetsedmička. Ti dva se spolu doslova spřátelili. Když Tonda přišel na holubník, Šestsetčtyřicetsedmička na něho už čekala a okamžitě mu sedala na ruku a holubí
řečí ho vítala, vrkala a točila se na jeho ruce.
Po očku se dívala, co mu jeho kamarád přinesl. Tonda nikdy nezapomněl na svého holubího kamaráda, vždycky tam nějaká dobrota byla. No, ale přišla doba, že i tento holub se musel stát poštovním se vším všudy.
Byla mu přidělena příhrada. To bylo nějakého naparování a zanedlouho začal pokukovat i po holubičkách. Zalíbila se mu taková
uhlazená holubí slečna s bílými peříčky ve
křídlech. Měla kroužek s č. 200. Začala se
zajímat o jeho příhradu. Netrvalo dlouho
a Šestsetčtyřicetsedmičce začaly i povinnosti opravdového poštovního holuba. Rodičovské povinnosti. Začal i se závodními povinnostmi. Z každého závodu letět, co mu síly
stačily. Vždycky se pyšně stavěl u své příhrady, kde ho očekávala Dvoustovka i jeho pán

Aby to tak zůstalo i nadále, musejí se všichni na ochraně přírody podílet.
Majitelé psů nemají nechávat volně pobíhat své čtyřnohé miláčky po honitbě a měli
by je mít stále na vodítku. Stejně tak nemají v přírodě své místo toulavé kočky. Bažantí slepice vyplašená z hnízda se už nevrátí
a celá snůška je tak zničená. Malá srnčata
či zajíčci jsou extrémně zranitelní nejen psy,
ale často i lidmi. Nikdy se nedotýkejte zdánlivě opuštěného srnčete či mláděte zajíce, nenoste ho domů, nesnažte se ho „zachránit“.
Téměř nikdy se nejedná o opuštěné mládě,
ale zcela přirozenou situaci, kdy se matka
nezdržuje celý den u mláděte, aby ho nevystavovala pozornosti predátora, a přichází

k němu jen, aby ho nakojila. Smutnou skutečností je, že tzv. zachráněná mláďata přes
veškerou snahu ve většině případů uhynou.
Problém pro přírodu představují i neukáznění cyklisté, motorkáři či turisté, po kterých
v přírodě zůstává nepořádek. Nemálo potíží
je i na silnicích a v jejich okolí. Neukáznění
řidiči mají na svědomí značné škody a utrpení zvěře, která po srážce poraněná hyne
v bolestech. Zvlášť se tak děje při večerním
stmívání a v noci, kdy zvěř vychází na pastvu.
Ukázněným a rozumným návštěvníkům
a všem přátelům přírody chceme touto cestou poděkovat a přejeme mnoho krásných
zážitků v naší přírodě.
Myslivecké sdružení Hék Tlumačov

Fotbalový turnaj přípravek a žáků
Po loňském zkušebním nultém ročníku fotbalového turnaje uspořádal S. K. Tlumačov
dne 8. května 2019 I. ročník fotbalového turnaje přípravek a žáků.
Turnaj se konal ve třech kategoriích, a to
předpřípravky nebo-li tzv. fotbalové školičky
(pro nejmenší fotbalisty r. 2012 a ml. a fotbalistky r. 2011 a ml.), dále v kategorii mladší přípravky (určeno pro hráče r. 2010 a ml.) a v kategorii mladších žáků (hráči r. 2006 a ml.).
V každé kategorii se zúčastnilo 4 - 5 mužstev,
kdy všechny zúčastněné týmy předvedly pěkné fotbalové výkony plné nasazení a zapálení
pro kopanou ve snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku týmu.
Po skončení všech utkání, která měla v jednotlivých kategoriích vysokou úroveň, bylo
výsledky stanoveno následující pořadí. V kategorii předpřípravky se na 1. místě umístilo družstvo S.K. Tlumačov, 2. místo obsadilo
SK Baťov 1930 a na 3. místě skončil tým TJ
Sokol Racková.
Nejlepším střelcem turnaje v této kategorii
byl Michael Bielik (S.K. Tlumačov) a nejlepším hráčem týmu S.K. Tlumačov byl trenéry
vyhodnocen Filip Kojecký. V kategorii mladší přípravky bylo konečné pořadí: 1. SK Baťov 1930, 2. S.K. Tlumačov „A“ 3. S.K. Tlumačov „B“.

Fotbalový turnaj.
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Nejlepším střelcem turnaje v této kategorii
byl Václav Machovský (S.K. Tlumačov „B“).
Nejlepším hráčem S.K. Tlumačov „A“ byl určen Kamil Bilík a za S.K. Tlumačov „B“ to byl
Metoděj Nevídal. V kategorii mladších žáků
bylo toto pořadí: 1. FK Štípa 2. S.K. Tlumačov 3. TJ Těšnovice. Nejlepším hráčem S.K.
Tlumačov byl vyhlášen Radek Dvořák.
Celá akce se velmi vydařila, zúčastnilo se
jí více jak 130 dětí, které si turnaj krásně užily, a to jak na fotbalovém hřišti při hře, tak
i mimo zápasy, kdy obrovský úspěch, a to nejenom u dětí, měly pekařské a cukrářské výtvory maminek našich malých fotbalistů. Celý
turnaj ozvučil a skvělý hudební doprovod vytvořil p. Tichý a téměř profesionální moderátorský výkon podal Michal Hric.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům a činovníkům S.K. Tlumačov, kteří se podíleli na bezchybné organizaci celé akce, dále
pak trenérům jednotlivých mužstev, kteří se
u nás v Tlumačově starají o výchovu nové generace fotbalistů (p. Bielik, p. Hrdina, p. Machovský, p. Skácel a p. Ostrčilík) a samozřejmě sponzorům, bez kterých by akce tohoto
rozsahu nešla uspořádat, a to konkrétně –
Obec Tlumačov, MP Projekt Zlín, Kairo s.r.o.,
REMO CZ s.r.o. a Pivovary Lobkowicz a.s.
za S.K. Tlumačov Pavel Karlík

Foto: SK Tlumačov. 

Fotbalový turnaj.

Foto: SK Tlumačov. 

Radost z vítězství.

Foto: SK Tlumačov. 

s nataženou rukou plnou dobrot.
Čas letěl, roky ubíhaly jak Tondovi, tak
i Šestsetčtyřicetsedmičce a Dvoustovce. Ze
Šestsetčtyřicetsedmičky se stal ostřílený závodník, stal se oporou Tondova závodního
týmu. Ale nic netrvá věčně a na holubníku
se někdy objevila i pánova manželka, někdy
i Tonda mladší. Šestsetčtyřicetsedmička se
mohl radostí uvrkat, když tam zase přišel
jeho kamarád. Okamžitě mu seděl na ruce
a snad již ani nečekal na nějaké dobroty. Byli
oba rádi, že jsou zase spolu a tak to šlo dál.
Přišel den konání velice těžkého a dlouhého závodu s místem vypuštění až na samém konci Evropy, z belgického přímořského města Ostende, které je vzdáleno 1100
km od holubova domova. Závod Šestsetčtyřicetsedmička již úspěšně absolvoval. Věděl,
že se musí okamžitě dát směrem od té velké
vody, která je moc slaná a nedá se pít. Když
ho pán chytil do ruky, ve které cítil vždycky
sílu, něhu a bezpečí,cítil, že kamarádova ruka
je jakási jiná. Jakoby se i malinko zachvěla.
No nic naplat Šestsetčtyřicetsedmička se
ocitl v zoobusu a již byl odvážen daleko do
cizí země, do cizího prostředí. Našel si v rožku přepravního boxu své místo a snažil se
myslet, jak se otevřou dvířka a on se dá na
dalekou cestu k domovu.
Byly horké dny i noci, k vodě při napájení se skoro nedostal. Konečně po noci a celém dnu trmácení v autě, v horku a skoro
bez vody a zrní, se auto zastavilo. Do boxu
zavál takový příjemný vánek, který již někdy
zažil, no byl to vánek od moře. A již věděl,
jak se rozední, začnou se pohybovat kolem
auta lidé, zase bude tlačenice u vody, všichni kolegové znervózní a pak start. Všichni,
jeden přes druhého se budou snažit co nejrychleji opustit box, ve kterém bylo tak horko. Podařilo se mu to bez problémů a plnou
vervou se pustil směrem, kterým se kdesi daleko nachází jeho domov, jeho družka, jeho
pán a všichni, se kterými byl tak šťastný. Ve
spěchu, jak opouštěl box, snad zapomněl
i na žízeň a letěl k domovu. Po mnoha hodinách letu nad lesy, horami, ve větru, horku,
ho přepadla touha se alespoň trochu napít.
Letěl zrovna nad krajinou, která mu připomínala domov. Lítali tam i stejní holubi, jakým
byl i on. Spustil se z výšky a vidí i podobnou
nádobu na vodu, ze které pije i doma. Snesl se trápen žízní přímo k ní a malá chvilka
nepozornosti, cosi kleplo. Rychle, aniž by se
napil se chtěl zvednout, ale co to? Ocitl se
v zajetí sítě. V hrůze se snažil nějak se dostat ven, ale marně. Začala se k němu přibližovat ruka, ale není to ruka jeho pána, je
to cizí ruka, která ho pevně stiskla. Byl v rukou cizího pána, který si ho důkladně prohlížel. Po chvilce se ocitl v pěkné velké voliéře, kde bylo plno dobrot a vody k napití. To
ho ovšem nezajímalo, zoufale se snažil uniknou odtud a co nejrychleji letět domů. Ale
marná byla jeho snaha.
Tak ubíhaly dny a holub si musel začít zvy-

kat na vězení. Jednoho dne se objevila holubička podobná jeh družce. Samota je zlá a po
čase se spřátelili. A tak to šlo již pár let a čas
od času se v jeho království objevila jiná holubička. Nový pán se sice o něho staral s veškerou pečlivostí, ale nebyl to ten, se kterým
se vždycky cítil v bezpečí. A ani jedna holubička nebyla jako jeho družka. Holoubek
i přes veškerou péči, které se mu dostávalo,
ani na chvilku nezapomněl na svůj domov.
A tak čas letěl, až jednou… S krmením i s vodou nepřišel jeho nový pán, ale žena, kterou
znal, když se pohybovala v blízkosti voliéry.
Udělala vše, jak to dělával i nový pán a odešla pryč. Holub si slétl ke krmítku, aby se nazobal a napil. Najednou si všiml, že branka
z voliéry není úplně zavřená. Okamžitě na
to zareagoval a byl na svobodě. Rozletěl se,
ale už to nebyl on. Léta prožitá v zajetí, málo
pohybu, uvědomění si dálky svého domova,
udělaly své. Začal váhat, jestli se má vydat na
tak dalekou cestu. Ale touha po domově, po
družce, po svém lidském kamarádovi zvítězila. Vydal se na ni. Po nekonečném letu byl
doma. Přistál na své sedačce před svou příhradou a těšil se na setkání se svou holubičkou, se svým lidským kamarádem.
Ale co to, z jeho příhrady se na něho vrhl
jakýsi vetřelec a začal ho nemilosrdně vyhánět pryč. Zestárlý a cestou a dlouhým letem
unavený upadl pod příhradu. Rozhlížel se po
holubníku. Žádní známí soused ani holubička ho již nepřivítala. Otevřely se dveře, dovnitř vstoupil muž, sice moc podobný jeho
kamarádovi, ale kamarád to nebyl. Byl to ten
muž, co někdy s Tondou přišel do holubníku. Vzal ho do ruky, ale nebyla to ta ruka,
ve které bývalo vždycky něco dobrého. Přišla tam i žena, na kterou byl zvyklý ze dvora. Byla jaksi smutná a zestárlá. Všichni se
na sebe dívali a holub nemohl pochopit, proč
tam není jeho opravdový pán, se kterým se
vždycky tak vítali. Mladý pán dal všechno do
pořádku. Uvolnil mu jeho příhradu, věnoval
mu svou péči. Nebylo to však již ono. Nebyla
tam holubička, ani svého lidského kamaráda již nikdy neuviděl. Zůstal ve svém milovaném domově ještě několik let. Stal se z něho
holub, který jako by pořád něco hledal, na
cosi vzpomínal. Lítal po krajině a někdy musel být i daleko, vracel se i za dva dny. Možná se byl i podívat do míst, kde prožil část
svého života ve zlatém vězení. Dny jeho toulání možná i hledání čehosi se prodlužovaly, až se jednou nevrátil vůbec. Snad letěl za
svým pánem a bylo to tak daleko, že už neměl sílu na cestu zpátky. Snad se opět setkali, možná někde v holubářském nebi.
Tento příběh není vymyšlen. Jedná se o literární zpracování několika opravdových případů.
Kolaja Bedřich
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TJ voltiž, zemský hřebčinec

Voltižní závody
Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov
uspořádala v sobotu 27. dubna 2019 Přátelské mezinárodní voltižní závody v areálu
Zemského hřebčince Tlumačov. Závod se
každoročně koná za podpory obce Tlumačov a Zlínského kraje.
Letos se závodu zúčastnilo historicky nejvíce účastníků. Z České a Slovenské republiky předvedlo své sestavy bezmála 150 závodníků na 22 koních v 8 závodních kategoriích od dětí po seniory.
TJ voltiž Tlumačov reprezentovaly dvě juniorské skupiny na koních Tymián a Condor.
Všichni cvičili pod vedením lonžérky Libuše Hablovičové. Skupina na Tymiánovi předváděla obě sestavy ve cvalu a vybojovala 3.
místo. Druhá skupina s mladšími cvičenci
předváděla volnou sestavu v kroku a umístila se na 8. místě.
V kategorii jednotlivci senior vybojoval
první místo náš reprezentant Jan Hablovič,
který se letos bude účastnit Mistrovství Evropy v nizozemském Ermelu.
V nejvíce zastoupené kategorii ženy junior
B (věk 10 – 14 let) měl oddíl na startu čtyři
cvičenky. Nicol Polsterová v ní zásluhou třetí nejlepší zacvičené volné sestavy skončila
na 5. místě, Magdaléna Drbalová vybojovala
8. místo, Valerie Gasanova 11. místo a Klára
Matulíková 16. místo z celkem 20 závodnic.
V kategorii pro nejmladší měl Tlumačov
také své zastoupení, a to zásluhou Kateřiny Kytlicové.
Závod se všem zúčastněným povedl bez
zranění. Celý den nám přálo i počasí, díky
němuž se v průběhu dne plnila i tribuna návštěvníků, kteří potleskem ohodnotili cvičence za předvedené výkony. Věříme, že areál
hřebčince navštíví návštěvníci i při dalších
pořádaných akcích.
V případě, že jste závod navštívili a voltiž
(gymnastika na koni) Vás zaujala, neváhejte
nás s dětmi navštívit v době tréninků. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.voltiz-tlumacov.cz.
za TJ voltiž Tlumačov Nela Mikesková
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KIS Tlumačov

První ročník Gulášfestu v Tlumačově
Kulturní a informační středisko Tlumačov
pořádá 5. října 2019 v areálu Klubu obce na
Zábraní První ročník Gulášfestu Tlumačov
2019 aneb soutěž o nejlepší guláš.
Do soutěže se mohou přihlásit týmy (maximální počet osob v týmu není omezen, minimum jsou ovšem dva soutěžící na jeden
tým), které uvaří guláš dle vlastního receptu.
Tým musí mít svůj název a taktéž název chystaného guláše (musí být uvedeno v přihlášce). Hodnotí se nejen kvalita hotového guláše, ale také kultura a profesionalita přípravy,
čistota na pracovišti, nazdobení stánku, celková prezentace týmu a doplňkový program
(týmy mohou použít doplňkový program dle
vlastního uvážení). Uvítáme nejen profesionální přístup při vaření, ale i legraci a recesi.
Povoluje se na stánku mít doplňkový prodej (kromě nealko i alko nápojů – zajišťuje
pořadatel).
Účelem soutěže je především užít si příjemné odpoledne a zkusit uvařit ten nejlepší guláš.
Maximální počet týmů, které se mohou
přihlásit do soutěže je 10 (pořadí je stanoveno dle data podání přihlášky). Přihlášky je
nutno podat nejpozději do 9. září 2019 osobně do Kulturního a informačního střediska,
nám. Komenského 170 nebo emailem na vedoucikis@tlumacov.cz. Tiskopis přihlášky lze
stáhnout z webu obce nebo osobně vyzvednou v KIS Tlumačov.

tota soutěžících i surovin při přípravě guláše, 3) všechna rizika spojená s přípravou
guláše nese soutěžící tým, 4) odměrku na
degustační porci, 4) každý tým si zajišťuje pečivo!
Kritéria hodnocení gulášů:
Každý tým je povinen mít připraveno minimálně 130 degustačních porcí (degustační
porce je 100 ml + jeden kus masa). Cena degustační porce je 10 Kč + 5 porcí pro porotu!
Maximální hranice množství degustačních
porcí není stanovena.
Po prodeji 130 degustačních porcí může
každý tým prodávat dále guláš dle vlastních cen.
Každý tým dostane od Obecního úřadu 1100 Kč bez ohledu na to, kolik guláše prodá (je nutné doložit účtenku od
nákupu potřebných surovin na guláš).
Porotci soutěže budou všichni návštěvníci
Gulášfestu, kteří si zakoupí degustační kartu
a vybraná pětičlenná porota. Hodnocení bude
probíhat udělením bodů na výsledné tabuli.
4) Návštěvník Gulášfestu, který si zakoupí degustační kartu (cena 100 Kč),
má v ceně této karty ochutnávku všech

soutěžních gulášů zdarma. Bez degustační karty ovšem nelze hodnotit a udělovat body v soutěži o nejlepší guláš.
5) Vaření guláše, vzhledem k podmínkám
místa konání, bude probíhat na plynových
(propan butanová bomba) sporácích nebo
kotlích na dřevo.
Konec hlasování je stanoven na 18
hod. Následně pokračuje volná zábava.
Slavnostní zahájení soutěže bude v 9:00 hodin, zúčastní se jej všechny týmy. Do zahájení se nesmí začít vařit guláš. Týmy mohou
mít nachystané: nakrájenou cibuli, zeleninu
i maso. V případě, že dělají guláš z vývaru,
může být předpřipravený i ten. V případě
porušení tohoto pravidla bude tým diskvalifikován. Týmy si před zahájením akce mohou taktéž nazdobit stánky, připravit pracoviště a roztopit oheň.
Pravidla hlasování
Při zakoupení degustační karty získáváte
celkem 10 bodů, které můžete udělit dle své
libosti jednomu či popřípadě rozdělit více
soutěžním týmům. Dobrou chuť!
Renata Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Soutěžní úkol a podmínky soutěže:
1) uvařit guláš (guláš musí být uvařený v den
soutěže a na viditelném místě na stánku musí
být uvedeny všechny suroviny, ze kterých je
guláš zhotoven, taktéž musí být uvedeno,
kde a kdy bylo maso na guláš pořízeno).
2) Soutěžní tým si zajistí vše potřebné k uvaření guláše (sporák, hrnce apod…).
Oficiální začátek Gulášfestu je 5. 10. 2019
v 14:00 hod. v areálu Klubu obce na Zábraní.
Na tuto hodinu je také stanoven konec přípravy guláše. Příprava guláše začíná 5. 10.
2019 v 9:00 hod. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni i po dobu přípravy gulášů.
Pořadatel zajistí:
1) stánky pro soutěžící, 2) značené prostory pro soutěžící (příprava stánku bude
možná již od 8:00 hod.), 3) v případě potřeby zajišťuje dřevo na topení pro soutěžící
(je nutné nahlásit v přihlášce), 4) odpadkové
koše, 5) slavnostní vyhodnocení nejlepších
družstev, 6) posezení pro veřejnost, 7) jednorázové nádobí pro guláš, 8) ceny pro vítěze

Voltižní závody.

Foto: TJ Voltiž Tlumačov. 

Červen 2019

Soutěžící zajistí:
1) uklizení prostor po skončení Gulášfestu, 2) všechny správné hygienické návyky tak, aby byla dodržena maximální čis-
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