ROČNÍK XXIX.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tady měsíc březen a vy jste dostali do
svých poštovních schránek první vydání
Tlumačovských novinek roku 2020. Letošní průběh zimy byl velmi mírný. Počet mrazivých dní by se dal spočítat na prstech jedné ruky a chyběla zejména vláha v podobě
sněhové nadílky nebo deště. Doufejme, že
alespoň jarní období přinese tolik potřebnou vodu do krajiny.
Na posledním loňském zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce
na rok 2020. Obecní rozpočet je schodkový a počítá s částkou přes 65 milionů korun
v jeho výdajové stránce s tím, že rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude kryt finanční rezervou
z minulých let. V průběhu roku z něj budou
hrazeny pravidelné výdaje na vzdělávání, dopravní obslužnost, finance určené na sociální péči, ochranu životního prostředí, údržbu a obnovu zeleně, podporu kultury, sportu, spolkové činnosti, údržbu a opravy budov v majetku obce či výkon státní správy.
Rozpočet pamatuje také na investice v celkové výši téměř 18 mil. korun. Součástí plánu investic roku 2020 je modernizace sběrného dvoru, která je rozdělena na stavební
část-vybudování zpevněných betonových
ploch a technickou část-dodávku velkoobjemových kontejnerů na odpad a boxů na nebezpečný odpad včetně dodávky a instalace plechového skladu na elektrospotřebiče.

Masopustní veselí v naší obci.
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Investice bude finančně podpořena ze Státního fondu životního prostředí. Dále proběhne v období měsíce května až srpna oprava
silnice II/367 a chodníku v ul. Kvasická a revitalizace parku náměstí Komenského, jehož
součástí bude rekonstrukce chodníku a komunikace od pošty k základní škole a vybudování centrálního parkoviště u velké tělocvičny s vybudováním bezpečného přístupu
do mateřské a základní školy. V průběhu letních prázdnin bude snaha zrealizovat opravu
fasády staré budovy základní školy. Na podzim je v plánu realizovat nový chodník v ulici Zábraní od železničního přejezdu na Kurovice po místní komunikaci Přasličná, na kterou naváže rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Zábraní až po ulici U Trojice. Na
rekonstrukci chodníku bude podána žádost
o dotaci na Místní akční skupinu Jižní Haná
o.p.s. z operačního programu Integrovaného regionálního operačního systému – Bezpečná dopravní infrastruktura III. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci rekonstrukce hřbitova. Po předání budou provedeny další kroky pro zahájení realizace první etapy rekonstrukce vnitřní části hřbitova. Součástí plánu investic je
také nákup komunálního stroje – traktoru,
pro potřeby oddělení údržby obce a vyhotovení projektové dokumentace pro zvýšení
kapacity učeben v prostorách Základní školy Tlumačov. To byl tedy výčet „velkých“ investičních akcí letošního roku.
Na úseku životního prostředí a služeb byly
v době vegetačního klidu provedeny práce

Foto: Jana Škrabalová. 
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na údržbě zeleně v intravilánu a extravilánu
obce. Příkladem uvedu vyřezání náletových
dřevin podél účelové komunikace od osady
Skály po silnici II/438 Otrokovice-Holešov,
ořez akátů v ulici Nádražní, ořez javorů v ulici 6. května, Bedřicha Smetany, Jana Žižky
a U Trojice, pokácení borovic podél silnice
II/367 u tlumačovské tůňky s tím, že na podzim bude v této lokalitě provedena náhradní
výsadba vrb. Na základě lesních hospodářských osnov bude v březnu na lesním pozemku Hék v ploše cca 0,5ha provedena obnovní těžba dřeva a na podzim budou na mýtině vysázeny nové stromky, včetně vybudování lesnické oplocenky proti zvěři.
V prosinci loňského roku došlo k podstatné změně na vlakovém nádraží v Tlumačově, kdy byla zrušena pokladna prodeje jízdenek a souběžně uzamčena čekárna pro cestující. Jednoduše řečeno v budově nádraží už
fyzicky nepracuje žádný pracovník dopravy,
který by toto zařízení udržoval a obsluhoval. Na základě diskuze v radě a zastupitelstvu obce jsem kontaktoval Správu železnic
s.o. Olomouc, aby instalovaly na prvním nástupišti u budovy vlakového nádraží alespoň
tři lavičky pro cestující.
V závěru mého příspěvku bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se vydali v sobotu 15. února 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

www.tlumacov.cz
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SAMOSPRÁVA OBCE TLUMAČOV
Rada obce Tlumačov pracovala v roce ve
složení: starosta Petr Horka, místostarosta Mgr. Rajmund Huráň, Blanka Konečná,
Ing. Štefan Hrtús a Mgr. Lenka Odložilíková. V personálním obsazení zastupitelstva
se v roce 2019 došlo ke změně. Dne 30. 9.
2019 rezignovala na mandát pí Alena Hozová a na její místo zastupitele nastoupil Mgr.
Aleš Kouřil. V souvislosti s tím došlo i ke
změně na místě předsedy Kontrolního výboru ZO. Předsedou byl zvolen Mgr. Aleš
Kouřil a členy výboru pí Alena Hozová a Ing.
Rostislav Talaš. Zastupitelstvo obce se sešlo
celkem na šesti řádných zasedáních. Rada
obce měla dvanáct řádných a pět mimořádných zasedání.
Rada obce Tlumačov zřídila na svém zasedání 16. 1. 2019 jako své poradní a iniciační
orgány tyto komise:
• Komise zemědělská a životního prostředí: Ing. Rostislav Talaš (předseda), Mgr. Jiřina Vrtalová, Jiří Talaš
• Komise sociální a bytová: Mgr. Eva Janálová (předseda), MUDr. Petra Gelnarová,
Alena Hozová
• Komise stavební, dopravní a rozvoje
obce: Lenka Řeháková (předseda), Vladimír
Skopalík, Ing. Josef Šico
• Komise Sbor pro občanské záležitosti: Hana Janoštíková (předseda), Petr Horka, Mgr. Rajmund Huráň, Blanka Konečná,
Mgr. Lenka Odložilíková
Jako zástupci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov pracovali
ve školské radě Mgr. Aleš Kouřil jako předseda školské rady a Ing. Štefan Hrtús jako
člen rady do 31. 10. 2019, kdy skončilo tříleté volební období této školské rady. Do nové
školské rady byli na řádném zasedání zastupitelstva obce 30. 10. 2019 jako zástupci zřizovatele zvoleni Mgr. Aleš Kouřil a paní Edita Karlíková.
OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad pracoval ve struktuře dle platného Organizačního řádu Obecního úřadu
Tlumačov.
Funkci tajemníka obecního úřadu vykonával v roce 2019 Ing. Jan Rýdel.

Oddělení ekonomické
Ekonomický úsek
Ekonomický úsek zajišťuje úkoly spojené
s řízením ekonomických, finančních a účetních operací a veškeré činnosti spjaté s řízením prostřednictvím rozpočtu.
Ekonomický úsek v rámci své působnos-
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Poskytnuté prostředky z rozpočtu obce

Radnice v roce 2019
Ve výroční zprávě Obecního úřadu Tlumačov jsou uvedeny informace a hodnocení činnosti samosprávy, obecního úřadu a jeho organizačních složek za období roku 2019. Redakčně kráceno.
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Počet
příjemců

Druh dotace (dle Zák. č. 320/01 Sb.).

Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2019
Finanční objem dotace
781 100 Kč
178 000 Kč
58 000 Kč
58 000 Kč
1 455 779,67 Kč
954 521 Kč

Účel
Dotace na výkon státní správy
Dotace na VPP
Dotace na volby do Evropského parlamentu
Dotace pro JSDH
Vybudování jazykové učebny v ZŠ
Průtoková dotace pro ZŠ

ti sestavoval rozpočet obce na základě předložených požadavků jednotlivých oddělení
a zřízených příspěvkových organizací. Dále
prováděl rozpočtová opatření v závislosti na
jeho plnění. V roce 2019 bylo schváleno pět
rozpočtových opatření.
Přezkoumání za rok 2019 zajišťovala soukromá auditorka Ing. Gita Štolfová.
Dotace z rozpočtu obce, veřejnoprávní smlouvy
V roce 2019 bylo přijato devět žádostí od
poskytovatelů sociálních služeb, tři žádosti
o finanční dar, jedenáct žádostí od neziskových organizací, čtyři žádosti od organizací
nebo spolků pracujících s mládeží a jedna žádost neinvestičního charakteru.
Úsek personální a mzdový
Celkový stav zaměstnanců v trvalém pracovním poměru ke konci roku byl 22 + 1 uvolněný zastupitel – starosta obce. Od 1. 5. 2019
byl zaměstnán jeden pracovník, kterému ke
dni 30. 4. 2019 skončila u obce smlouva na
společensky účelné pracovní místo. V průběhu roku 2019 bylo zpracováno pro 87 osob
vyúčtování výplaty či odměny za provedenou
práci (u některých osob se jednalo i o více
pracovně právních vztahů), odměny za volby,
včetně zajištění personálních náležitostí, vedení a aktualizace osobních složek stálých zaměstnanců. Uzavřeno bylo 43 dohod o provedení práce a pracovní činnosti s 34 pracovníky. Jednalo se o činnost v komisi pro občanské záležitosti, na kulturních akcích pořádaných obcí, zajištění dohledu nad plynovými
kotli v bytových domech, distribuce hlasovacích lístků pro volby, úklidu volebních místností, činnost JSDH, údržba krojů, správce
sportovního areálu, údržba majetku v bytových domech, zpracování zápisů do kroniky
obce, zpracování a distribuce novinek občanům, letní brigády na údržbě zeleně a veřejného prostranství v obci a přilehlého katastru, cvičení jógy s dětmi a práce s odpady na
Skalách i ve sběrném dvoře.
Veřejně prospěšné práce a společensky účelná
pracovní místa
V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR byl v roce 2019 v období od poloviny dubna do konce prosince zaměstnán 1 uchazeč o zaměstnání provádějící
veřejně prospěšné práce a 1 uchazeč o zaměstnání – jednalo se o pokračování pracovního
poměru z roku 2018, na tzv. společensky účelné pracovního místo od ledna do konce dubna.

Vzdělávání zaměstnanců a prohlubování řemeslných kvalifikací
Pro období let 2019 - 2022 je sestaven a průběžně naplňován (dle zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících samosprávných
celků § 17 v rámci prohlubování kvalifikace úředníků).
Během roku proběhlo školení řidičů referentských vozidel, řidičů nákladních vozidel
(profesní průkazy) včetně členů JSDH, bagristů-strojníků, obsluhy motorových pil, křovinořezů a benzinových sekaček, vazačů, jeřábníků, proškolení svářečů, topičů nízkotlakých kotlů, přezkoušení dle vyhl. č. 50/1978
– osvědčení elektrotechnika.
Celkové náklady za účast na školeních za
rok 2019 činily 44.408,80 Kč.
Finanční kontrola
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě bylo
provedeno prověření vnitřního kontrolního
systému a připraven plán dalších dílčích prověrek v rámci finanční kontroly a dodržování vnitřního kontrolního systému na další
období. Do vnitřního kontrolního systému
jsou aktivně zapojeny i příspěvkové organizace a organizační složky, jejichž zřizovatelem je Obec Tlumačov. Systém kontrolní činnosti je dodržován dle vnitřní směrnice Pravidla kontrolního systému Obce Tlumačov.
Uskutečnila se veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních příspěvků v roce 2018
a jejich řádné vyúčtování. Proběhla veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací a organizačních složek Obce Tlumačov.
Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady či pochybení.

Oddělení výstavby a majetku
Úsek výstavby
V roce 2019 úsek výstavby předložil:
- 64 bodů k projednávání do Rady obce
Tlumačov
- 35 bodů k projednávání do Zastupitelstva
obce Tlumačov
- 29 oznámení ke zveřejnění na úřední
desce
Úsek majetku
Účetní hodnota majetku obce Tlumačov
k 31. 12. 2019: 286.620.774,35 Kč
Bytový fond
V oblasti zajištění bytových domů v majetku obce je prováděna kontrola způsobu uží-

Veřejná finanční podpora organizacím pracujícím s mládeží
Neinvestiční transfer z rozpočtu obce
Dar k reprezentaci obce ve sportu
Neinvestiční dotace pro Farnost Tlumačov
Celkem

4
4
9
1
12

Výše dotace
250.000 Kč
131.500 Kč
10.000 Kč
100.000 Kč
491.500 Kč

vání bytů a jsou zabezpečovány služby spojené s bydlením a provozem domů. V bytovém
fondu obce je evidováno 40 bytů.

Oddělení sociálně – správní
Úsek sociální
Na úseku sociálním bylo evidováno 18 žádostí do DPS, v roce 2019 se neuvolnil žádný byt, nebyl umístěn žádný žadatel. Všechny byty v DPS jsou obsazeny.

Samostatné investiční akce obce v roce 2019 (v mil. Kč)
Celkem
10
3,467
0,198
0,089
0,900
1,094
0,843
0,614
0,741
0,385
3,467
0,198
0,089
0,900
1,094
8,331

Počet samostatných investičních akcí
Stavební úpravy MK v ul. Skály I.
Workoutové hřiště na ul. U Trojice
Posilovací stroje na ul. U Trojice
Výměna zdrojů tepla v BD 862
Oprava chodníku na ul. Machovská (úsek Jiráskova-Švermova)
Oprava chodníku na ul. Jiráskova (úsek Spojovací-Machovská)
Oprava chodníku na ul. Družstevní
Parkovací stání u BD 630, ul. Jana Žižky
Výměna svítidel VO v ul. Dolní a Masarykova
Stavební úpravy MK v ul. Skály I.
Workoutové hřiště na ul. U Trojice
Posilovací stroje na ul. U Trojice
Výměna zdrojů tepla v BD 862
Oprava chodníku na ul. Machovská (úsek Jiráskova-Švermova)
Realizovaný finanční objem (v mil. Kč)

Přehled počtu evidovaných budov dle katastru nemovitostí (GIS)
Budovy
Budovy s číslem popisným
Budovy s číslem evidenčním
Rozestavěné budovy
Budovy bez čísla popisného a čísla evidenčního
Celkem budov

Dokončeno
10
3,467
0,198
0,089
0,900
1,094
0,843
0,614
0,741
0,385
3,467
0,198
0,089
0,900
1,094
8,331

Počet
845
5
5
295
1 150

Registrace a výběr poplatků - poplatky za komunální odpad
Počet obyvatel (31.12.2019)
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 2019

Počet
2.474
2.305
33
83
6
13
134
-

Kč
1.253.010
18.150
45.008
7.050
4.396
1.318.822

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

Počet
418
4
34

Kč
84.387
680

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

11
7
7
3
3
0
1
0
1
20
0
0

Úsek evidenčně správní
Správní řízení – zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
Na úseku EO byly podány 4 návrhy na zrušení údaje o trvalém pobytu. Ve správním řízení byl zrušen trvalý pobyt dvěma občanům,
kterým byla přidělena úřední adresa dle zákona č. 133/2000 Sb. K 31. 12. 2019 je na
úřední adrese (Nádražní 440) hlášeno celkem 118 občanů.
Ztráty a nálezy
V roce 2019 bylo přijato 15 nálezů a vydáno 12 nálezů.
Komise pro občanské záležitosti
V obřadní síni a mimo budovu obecního úřadu se uskutečnily následující obřady:
- 3 x – obřad vítání dětí do života, při nichž
bylo přivítáno 10 dětí
- 1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
- 1 x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
- 11 x – svatba, z toho 2 svatby mimo obřadní síň
U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 68 občanů osobní návštěva prostřednictvím členů zastupitelstva
a matrikářky.
291 spoluobčanům bylo zasláno písemné
blahopřání k narozeninám.
Zlatou svatbu oslavil 1 manželský pár, diamantovou svatbu 2 manželské páry, u nichž
byla provedena návštěva s osobní gratulací za
účasti starosty, místostarosty a matrikářky.
Sekretariát starosty
V roce 2019 bylo do podacího deníku,
v němž se pod čísly jednacími eviduje došlá
i odeslaná korespondence, zapsáno 1027 dokumentů. Prostřednictvím datové schránky
bylo doručeno 630 datových zpráv a odesláno bylo 135 datových zpráv.
Hřbitovní agenda
K 31. 12. 2018 je na místním pohřebišti evidováno 496 hrobů, tj. celkem 737 hrobových míst.
Z toho je 19 hrobů (30 hrobových míst)
volných (nepronajatých). K obnově bylo vyhotoveno a rozesláno 46 smluv.
pokračování na str. 6
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 11. 12. 2019
projednalo:
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019
rozpočtu obce pro rok 2019 – zvýšení příjmů i výdajů o 1.243 000 Kč, s tím, že celkové příjmy a výdaje po tomto opatření činily 62.273 100 Kč
projednalo a schválilo plán investičních
akcí pro rok 2020 a jeho zapracování do rozpočtu obce na rok 2020
 schválilo rozpočet obce na rok 2020
(podrobněji na www stránkách obce, viz. zápis z jednání ZO)
 schválilo prodej RD č. p. 853 v ul.
Metlov za uvedenou kupní cenu a dle podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení
Z/13/07/10/19 ze dne 30. 10. 2019
 schválilo dle geo. plánu pro rozdělení pozemku č. 1834 -148/2019 ze dne 22. 11.
2019 prodej pozemku p. č. 1455/5 o celkové výměře 169 m2 za uvedenou kupní cenu
a podmínek stanovených v záměru ze dne
30. 10. 2019 a usnesení č. Z18/07/10/19 společnosti Navláčil invest, s.r.o. Zlín
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování zařízení DS stavby „Tlumačov, Konečný, přípojka NN“ se spol. E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
schválilo v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu pořízení
změny ÚP Tlumačov v lokalitách vyznačených v přílohách
schválilo vznik pracovně právního vztahu ve formě DPP na činnost lektorky cvičení dětské jógy
 schválilo obecně závazné vyhlášky
obce Tlumačov - č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, dále č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dále č.
3/2019 o místním poplatku za svoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadků a č. 4/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 18. 12. 2019
projednala:
schválila Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 ZŠ a MŠ Tlumačov,
příspěvkových org.
vzala na vědomí podané cenové nabídky jedn. uchazečů na akci malého rozsahu
„Oprava kanalizace ul. J. Žižky, Tlumačov“

Březen 2020

a schválila zhotovitele stavby spol. PORR a.s.
Praha z důvodu splnění podmínek zad. řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové
ceně 221.470 Kč bez DPH
schválila ukončení nájemní smlouvy na
dětskou ordinaci ze dne 1. 7. 2013 dohodou
ke dni 22. 1. 2020 a zároveň schválila záměr
pronajmout dětskou ord. v objektu zdravotního střediska od 23. 1. 2020 na dobu neurčitou za uvedených podmínek
 schválila záměr výpůjčky části pozemku 2539/2 ostatní plocha o výměře cca
12,5 m2 za uvedených podmínek
 souhlasila s uvedenými podmínkami
provozu Školní družiny ZŠ Tlumačov, p.o.
v době prázdnin dle návrhu ředitele ZŠ
 schválila od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou bezplatný pronájem Klubu obce na
Zábraní pro Klub seniorů Tlumačov v cyklu 1x za 14 dní, úterý od 14.00 do 18.00 hod
 schválila vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence ZŠ, p.o. ke
dni 31. 12. 2019

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 22. 1. 2020
projednala:
 schválila vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov ke dni 31. 12. 2019
 schválila Směrnici pro přidělování
OOPP a mycích prostředků
schválila Místní provozní řád nízkotlaké teplovodní kotelny na pevná paliva
vzala na vědomí výsledek výběrového
řízení na pracovní místo mzdová účetní-personalistka OÚ Tlumačov
schválila od 23. 1. 2020 pronájem dětské ordinace na dobu neurčitou spol. PEGEPE s.r.o. Tlumačov – účel praktický lékař pro
děti a dorost
 schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní na termín 17. - 19. 1. 2020
pro S. K. Tlumačov z.s. na konání výroční
schůze spolku a na termín 12. - 14. 3. 2020
na výroční schůzi ZO ČZS
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
2539/2 ostatní plocha o výměře cca 12,5 m2
a p. č. 2446/2 ostatní plocha o výměře cca
15 m2 a 10 m2 za stanovených podmínek
 schválila ukončení nájemní smlouvy
ze dne 10. 12. 2007 dohodou ke dni 31. 1.
2020 na ordinaci v objektu Domu s pečovatelskou službou, Tlumačov
schválila návrh Rámcové kupní smlouvy č. V101520 na dodávky kovového odpadu mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s.
schválila Přílohu č. 2/4 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů č.
525 se spol. Sběrné suroviny UH, s.r.o.
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky jedn. uchazečů na akci malého rozsahu „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – vyhotovení PD“ a schválila zhotovitele
PD spol. Studio 97 A s.r.o., Zlín, z důvodu
splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně
215.000Kč bez DPH
 schválila příkazníka spol. INp servis s.r.o., Kroměříž, pro zastupování příkazce – obec Tlumačov, k administraci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
134/2016 Sb. na veřejné zakázky „Oprava
silnice II/367 a chodníku ul. Kvasická, Tlumačov a Revitalizace parku nám. Komenského, Tlumačov“
 schválila jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro posouzení a hodnocení podaných nabídek na realizaci veřejných zakázek „Oprava silnice II/367 a chodníku ul. Kvasická a Revitalizace parku nám.
Komenského
uložila hodnotící komisi přípravu zadávacích podmínek na realizaci výše uvedených veřejných zakázek a dále komisi pověřila hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Rada obce Tlumačov na
svém 6. mimořádném jednání
dne 12. 2. 2020 projednala:
 schválila zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění zakázky malého rozsahu „Dodávka traktoru Zetor Proxima 100 CL pro obec
Tlumačov“

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 12. 2. 2020
projednalo:
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020
rozpočtu obce v předloženém rozsahu, to
je zvýšení příjmů a výdajů o 3.069 000 Kč,
s tím, že celkové příjmy a výdaje obce po
tomto opatření budou 68.825 300 Kč
 schválilo dotaci ve výši 122.600 Kč
Naději, pobočka Otrokovice a Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/001 o poskytnutí indiv. dotace z rozpočtu obce
 schválilo dotaci ve výši 300.000 Kč
pro Pečovatelskou službu Kroměříž a Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/002 o poskytnutí indiv. dotace z rozpočtu obce
 schválilo OZV č.1/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
vzalo na vědomí info MAS Jižní Haná
o.p.s. Hulín o vyhlášení výzvy do OP IROP
– Bezpečná dopravní infrastruktura a PRV
– Základní služby a obnova vesnic ve ven-
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kovských oblastech, schválilo zajištění náležitostí pro podání žádosti o dotaci na akci:
Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura III.
schválilo mimořádnou odměnu starostovi obce panu P. Horkovi ve výši jedné poloviny stávající vyplácené měsíční odměny
za přínos v oblasti výstavby obce a za splnění mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí
schválilo Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jižní Haná
revokovalo usnesení ZO Tlumačov č.
Z14/01/10/18 ze dne 31. 10. 2018 a deleguje
k zastupování obce na valných hromadách
Mikroregionu Jižní Haná, svazek obcí, starostu a místostarostu obce Tlumačov
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru za
rok 2019

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 26. 2. 2020
projednala:
 vzala na vědomí stav výběru poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu,
poplatků a známek za psy a nájmů zahrádek
ke dni 31. 12. 2019 a projednala rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného kom.
odpadu dle OZV 2/2019
schválila záměr pronajmout buňku č. 5
a 6 v objektu Domu služeb Tlumačov
projednala předloženou Výroční zprávu OÚ Tlumačov za rok 2019
schválila Servisní smlouvu programového vybavení CODEXIS GREEN se spol.
ATLAS consulting s.r.o., Moravská Ostrava
schválila výpůjčku části pozemku p. č.
2446/2 – ostatní plocha, o výměře cca 15 m2
a cca 10 m2, za stanovených podmínek viz.
R11/15/01/20 ze dne 22. 1. 2020
schválila smlouvu o přeložce zařízení
distribuční soustavy se spol. E-ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 24. 10. 2019 se spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno
schválila pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. v roce 2020
 schválila v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2020 vytvoření max. 7
pracovních míst pro VPP dle potřeby obce
po konzultaci s ÚP
 schválila přijetí neinvestiční dotace
z Fondu Zl. kraje pro JSDH Tlumačov do
výše 63.000 Kč
 schválila dotace účelově určené pro
následující organizace: Senior Otrokovice,
p.o.: 34.198 Kč,Veřejnoprávní smlouva č.
2020/EO/003;
Sociální služby města Kroměř íže:
14.160 Kč, Veřejnoprávní smlouva č. 2020/
EO/004; Společnost pro ranou péči Olomouc: 12.000 Kč, Veřejnoprávní smlouva č. 2020/EO/005; Charita Otrokovice:

13.000 Kč, Veřejnoprávní smlouva č.2020/
EO/006
schválila finanční dar pro následující
organizace: Andělé stromu života p.s., Nový
Jičín: 3.000 Kč, Darovací smlouva; Centru pro zdravotně postižené Zl. kraje o.p.s.:
2.000 Kč, Darovací smlouva
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti
JSDH Tlumačov za rok 2019 a vyplacení finanční odměny formou daru jednotlivým čle-

nům dle předloženého návrhu
vzala na vědomí podanou cenovou nabídku uchazeče na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka traktoru PROXIMA 100
CL pro obec Tlumačov“ a schválila jako dodavatele spol. Zálesí a.s. Luhačovice z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně
1.075 000 Kč bez DPH

Policie ČR pro Obec Tlumačov za rok 2019
Obec Tlumačov trvale náleží do působnosMimo policistů Obvodního oddělení Otroti teritoria Obvodního oddělení Policie Českovice působili v průběhu kalendářního roku
ké republiky v Otrokovicích.
v katastru obce Tlumačova i policisté OdboK datu 1. 1. 2020 je na obvodním odděru služby dopravní policie, Dopravního inlení systemizováno celkem 32 tabulkových
spektorátu Zlín, případně jiné krajské útvary
míst, bohužel tento stav není plně personálPolicie České republiky. Policisté těchto sloně obsazen. S touto personální situací pražek v rámci výkonu služby zjistili v roce 2019
cujeme v součinnosti s personálním odbocelkem 695 případů protiprávního jednání,
rem Krajského ředitelství policie Zlínskécož je nárůst oproti předchozímu roku 2018,
ho kraje. Pokud i Vám jsou známy osoby,
kdy zjistili 561 případů protiprávního jednájež by chtěly vstoupit do služebního pomění. Jedná se převážně o přestupky v silniční
ru příslušníků PČR, odkažte je na naše obdopravě, mnohé řešené i na D55.
vodní oddělení, kde se jim budeme osobně
Za rok 2019 eviduje Obvodní oddělení pověnovat a poskytneme jim základní informalicie Otrokovice 31 tzv. prověřovacích čísel
ce o službě u PČR.
jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze předVe vedení Obvodního oddělení policie Otstavit prověrky oznámení od občanů, přítomrokovice došlo ke změně dne 1. 12. 2019, kdy
nost u požárů, asistence RZS Zlínského krado funkce vedoucího oddělení byl ustanoven
je při převozu agresivního pacienta či osoby
dřívější zástupce vedoucího npor. Ing. Jarotrpící duševní nemocí, asistence u prováděslav Zlámala a na funkci zástupce vedoucíní mobiliární exekuce, doručenky od soudů,
ho oddělení byl ustanoven npor. Bc. Petr Pevypracování zpráv pro soudy, apod.
kař, který přišel z Obvodního oddělení poliNa jaře a podzim roku 2019 provedli policie Zlín, kde působil několik let na skupině
cisté Obvodního oddělení Otrokovice, ve spodokumentace, jež se zabývá prověřováním
lupráci s Odborem dopravně-správním Městméně závažných trestných činů.
ského úřadu Otrokovice, dopravně-bezpečV roce 2019 došlo k poklesu spáchané
nostní akci za účasti vybraných žáků ZŠ Tlutrestné činnosti oproti roku 2018. Na úseku
mačov, kdy se děti podílely se souhlasem konpřestupkového jednání došlo k poklesu přetrolovaného řidiče na samotné silniční konstupků v dopravě, došlo však k navýšení přetrole. Děti zkontrolovaly předepsané doklastupků proti občanskému soužití. Přestupky
dy, technický stav vozidla a za jejich účasti
proti majetku jsou srovnatelné jako v předbyla provedena i dechová zkouška. Děti byly
chozích letech. U přestupků v dopravě v roce
z této činnosti nadšené a možná je tato zku2018 je nutno podotknout, že tento skokový
šenost oslovila natolik, že se v budoucnu stanárůst byl způsoben značným porušováním
nou policisty.
zpracoval:
přechodného dopravního značení v rámci
npor. Ing. Jaroslav Zlámala,
oprav nadjezdu silnice č. II/551 v části Skály.
vedoucí oddělení
Statistika trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2019 v porovnání s rokem 2018

2018

Evidováno celkem
trestných činů
35

Z toho
objasněno
26

2019

20

14

Trestné činy

Statistika přestupků spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 (za Obvodní oddělení policie Otrokovice)
Přestupky

Celkem
přestupků

2018

375

2019

131

Občanské
soužití

Doprava

Ostatní

7

8

348

12

10

14

99

8

Majetek

Poznámka k položce ostatní: V této skupině se jedná o drobné internetové podvody, porušení obecně závazných vyhlášek, přechovávání drog v malém množství, porušení zákona
č. 379/2005 Sb., ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvým apod.

www.tlumacov.cz
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Výměna svítidel

dokončení ze str. 3

Správa pozemků
Nájem pozemků-zahrádky (§2332 až 2357 Zák. č. 89/2012 Sb.)
Celkem
z toho Metlov
z toho U hřbitova
z toho U Trojice
z toho Nivy II – Dolní

Pozemků
25
20
1
3
1

Kč
2.965
1.852
312
561
240

Zpracování údajů v základních registrech – Czech point
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2019
Počet přihlášených osob v roce 2019
Počet odhlášených osob v roce 2019
Počet narozených
Počet zemřelých
Stěhování v rámci obce
Ukončení pobytu na území ČR
Změny a opravy v evidenci obyvatel:
sňatky
úmrtí
narození
Zápisy do Czech pointu:
Změny TP
Změny stavu – sňatky, úmrtí
Doručovací adresy
Ztráta, odcizení OP

2.474 (z toho 46 cizinců)
49
50
14
24
15
0
12
24
14
64
19
0
2

Agenda ISDS (informační systém datových schránek)
Žádost o zřízení datové schránky
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby na žádost
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost
Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu z moci úřední
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu z moci úřední

1
0
1
1
89
4
508
13

Rozpočet obce na rok 2020
příjmy
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
PŘIJATÉ TRANSFERY

položka
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

Kč
40 763 000,00
3 761 000,00
2 720 300,00

PŘÍJMY CELKEM
výdaje
BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho:
PO MŠ IČO: 70988692
PO ZŠ IČO: 70988684
individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)
individuální dotace (veřejné finanční podpory)
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

položka
5xxx

Kč
44 089 300,00

6xxx

887 000,00
3 950 000,00
600 000,00
450 000,00
21 667 000,00

65 756 300,00

SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE)
financování
zdroje z minulých let
splátky dlouhodobých úvěrů

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Zpracovala Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

V roce 2019 se vyměnilo 62 ks stávajících
výbojkových svítidel podél silnice I/55 v průtahu obcí zejména v ulici Dolní, Masarykova
a v části ulice Kvasická od křižovatky po poštu a 8 ks svítidel na přechodech pro chodce
přes tuto komunikaci. Stávající svítidla s příkonem v rozmezí 100–150 W byly nahrazeny
novými LED svítidly s lepšími technickými
parametry, tj. nižším příkonem do max. 80
W, lepší svítivostí a delší životností. Dodávka nových svítidel byla provedena na základě výběru nejvýhodnější cenové nabídky zakázky malého rozsahu, jejíž hodnota činila
částku ve výši 358523,- Kč. Samotná výměna svítidel za použití objednané vysokozdvižné plošiny pak byla provedena v měsíci září
s tím, že celá akce stála 384804,- Kč.
Ve stejném termínu došlo také k výměně
5 ks výbojkových svítidel na ul. Mánesova
za nová LED svítidla s označením „Megin“
a příkonem 59 W na jedno svítidlo. Pořízení těchto svítidel vyšlo obecní rozpočet na
částku 63646,- Kč.
Další akcí byla kompletní instalace 4 ks nových LED svítidel na ulici Družstevní včetně osazení stožárů a provedení zemních kabelových rozvodů, která proběhla současně
s plánovanou rekonstrukcí chodníku v úseku
před stávajícími rodinnými domy. Investiční
náklady na vybudování této části veřejného
osvětlení činily hodnotu ve výši 65519,- Kč.
Další částí obce s novým veřejným osvětlením je lokalita Skály, kde byly nové sloupy s výbojkovými svítidly a zemním kabelovým vedením umístěny podél místní komunikace v úseku od bytového domu č.p. 693,
kolem seníku až po „Skalecký dvůr“. Celkové
náklady na tuto akci byly ve výši 73477,- Kč.
Veškeré technické práce spojené s výměnou a instalací svítidel u výše uvedených akcí
provedli odborní zaměstnanci oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

47 244 300,00

VÝDAJE CELKEM

Březen 2020

6

položka
8115
8124

-

Kč
20 000 000,00
1 488 000,00

18 512 000,00

Naše služby:
- domácí prostředí
- skupinová cvičení Alpinning,
kruhový trénink, TRX, cvičení na bosu,
cvičení s fyzioterapeutem, jóga,
attack na bříško
- dostupná aerobní zóna: běžecké pásy,
orbitrecky, spinningová kola, veslo,
power stepper
- nově rozšiřujeme služby od 1. 4.
o vacu active, masážní válec rolletic
a schodový trenažer
Individuální příprava:
lekce s trenérem, EMS trénink
www.dvfitness.cz,
tel 737 154 607, info@dvfitness.cz
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Proběhla další část rekonstrukcí
chodníků v Tlumačově
Na podzim loňského roku proběhly další rekonstrukce chodníků v obci. Jednalo se
o části chodníků ve východní části Tlumačova na ul. Machovská v úseku mezi ul. Jiráskova – ul. Švermova, na ul. Jiráskova v úseku
ul. Spojovací – ul. Machovská a na ul. Družstevní. Stavební práce byly financovány ze
schváleného obecního rozpočtu na rok 2019.
Tak jako u rekonstrukcí chodníků realizovaných v předchozích letech došlo i u chodníků na výše uvedených ulicích k výměně
asfaltobetonového a betonového povrchu,
respektive betonové dlažby 30 x 30 cm za
nový povrch ze zámkové dlažby. Současně
s výměnou pochůzných vrstev došlo i k doplnění kompletních podkladních vrstev, které zde absentovaly.
Stavební práce všech úseků chodníků v ul.

Machovská, Jiráskova a Družstevní se souhrnnou délkou 478m a šířkou v rozpětí 1,5
– 2,0 m byly realizovány společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno, závod Východní Morava, se sídlem ve Valašském Meziříčí
za celkovou cenu 2.502.438,- Kč. Další náklady na stavbu spojené se zpracováním projektové dokumentace, zaplacení správních poplatků a administrací výběrového řízení činily částku ve výši 69.616,- Kč.
Kolaudační souhlasy na jednotlivé úseky
chodníků byly vydány speciálním stavebním
úřadem, Odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích dne 5.12.2019. Od tohoto okamžiku bylo možné nově rekonstruované chodníky běžně užívat. Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

Oddělení životního prostředí,
údržby a služeb
Údržba a služby
V roce 2019 bylo provedeno sečení cca
760 ha veřejně přístupných travnatých ploch
včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků na
všech veřejných plochách v obci. Kromě sečení trvalých travních ploch zajišťuje úsek
údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů. Na podzim byla
provedena údržba a oprava oplocení biokoridoru pro zajištění a ochranu výsadby před
zvěří v zimním období.
Výsadba nových stromů byla realizována
v rámci nařízené náhradní výsadby za pokácené dřeviny (Hoštínek a Skály). Byla provedena taktéž nová výsadba v remízku Ořech
za napadené části lesíku kůrovcem a výstavba oplocenky pro ochranu této nové výsadby. Bylo prováděno čistění částí remízku Zástruží a taktéž remízku od náletoviny u Rybníčka a příkop u Héku.
V roce 2019 zajišťovala deratizaci veřejných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlumačov společnost Deratex, spol. s.r.o. Zásah probíhal v jarním období roku. Souběžně byla ošetřována i kanalizační síť a prováděna ohnisková deratizace ve spolupráci s občany obce. V katastru obce byl zjištěn zvýšený počet hrabošů.
Odpadové hospodářství
Na území obce se v současné době nachází celkem 8 stanovišť (sběrných hnízd) na třídění odpadů. Na těchto stanovištích je možno odkládat papír, plasty, bílé a barevné sklo,
elektroodpad, textil a obuv.
Sběrný dvůr obce Tlumačov
Na území obce Tlumačov byl v roce 2019
provozován sběrný dvůr v areálu technického dvora na ulici Zábraní. Zde mohli obča-

né odložit všechny druhy odpadů včetně nebezpečného odpadu. V roce 2019 občané
Tlumačova vyprodukovali celkem 1 594,1879
tun odpadu.

Množství vytříděného odpadu

Nové parkoviště
u bytového domu
č. p. 630
v ul. Jana Žižky
V průběhu měsíců října a listopadu roku
2019 byla v souladu s projektovou dokumentací a vydaným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením realizována z rozpočtu obce stavba „Parkovací stání
u BD č. p. 630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“.
Jednalo se o vybudování nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby určených pro
parkování osobních automobilů nájemníků
bytových domů č. p. 630 v ul. Jana Žižky a č.
p. 862 v ul. U Trojice. Kapacita parkoviště
byla s ohledem na prostorové poměry navržena pro odstavování 6 vozidel.
Stavební práce na vybudování parkoviště
byly provedeny společností PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem Tlumačov - Skály za celkovou cenu
684.775,- Kč s tím, že náklady na vypracování projektové dokumentace a správní poplatky pak dále činily částku ve výši 58.193,- Kč.
Kolaudační souhlas byl vydán stavebním úřadem Městského úřadu v Otrokovicích dne 8.
1. 2020. Tímto dnem bylo oficiálně započato s užíváním parkoviště.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

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)
Použité oděvy
Kovy
Nápojový karton

24,664 t
19,346 t
8,74 t
56,5 t
159,94 t
0,4 t
167,978 t
468 t
356 t
200,1 t
8,29 t
104,4589 t
0,62 t

Zpětný odběr odpadu
Odběratel
ELEKTROWIN

ASEKOL
EKOLAMP
EKOBAT

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

t / ks
4,7 t
5,72 t
2,954 t
210ks/3,84t
1,906 t
180 ks
0,031 t

Celkové množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t) v roce 2019
Období

Nápojový
karton (obal)

Papír

Plast

Sklo barevné

Sklo bílé

Kovy

Směsný
a objemný odpad

2019

0,62

167,978

24,664

19,346

8,74

104,4589

556,1

www.tlumacov.cz

Ze života obce

Vzpomínka na RNDr., Ing. Vojtěcha Drbala

V úterý 25. února 2020 jsme se ve smuteční síni města Otrokovice naposledy rozloučili s panem RNDr., Ing. Vojtěchem Drbalem. S člověkem, kterého znaly celé generace studentů otrokovického gymnázia jako
charizmatického a skvělého pedagoga a občané Tlumačova jako dlouholetého zastupitele obce Tlumačov, na kterého se dalo vždy
spolehnout. Kdo pana Drbala znal, tak ví, že
to byl velmi vzdělaný, moudrý a rozvážný člověk, který uměl jednat bez zbytečných emocí,
vždy s pro něho typickým nadhledem a charakteristickou dobrosrdečností, končící čas-

to vtipným bonmotem nebo veselou příhodou. Byl rodilým Tlumačákem a svůj vztah
k Tlumačovu dával neustále najevo. Svůj volný čas věnoval především rodině, zahrádce,
rybaření a rybářům, přírodě a v neposlední
řadě byl aktivní i v místním obecním zastupitelstvu, kde byl v letech 2002 až 2018 celkem čtyřikrát občany zvolen do postu zastupitele. Zde byl členem rady obce, předsedou
komise životního prostředí i předsedou školské rady při ZŠ Tlumačov. Ke své práci v orgánech obce přistupoval zodpovědně, jako
zvolený zastupitel vystupoval a s občany vždy
jednal noblesně a slušně. Měl zájem na tom,
aby se jeho rodný Tlumačov neustále rozvíjel. Pan Drbal měl rád lidi, rád se s nimi potkával a rád a nekonfliktně s nimi hovořil.
Dovolte mi, abych na tomto místě panu
RNDr., Ing. Vojtěchu Drbalovi jménem obecního úřadu a Obce Tlumačov poděkoval za
vše, co ve svém životě vykonal.
Vojta, Vojtíšek, jak jsme mu všichni, se
kterými spolupracoval-vtipkoval, zasvěceně debatoval o problémech i životě, případně vykouřil neodmyslitelnou cigaretku – říkali, nás 21. února 2020 opustil a bude nám
všem moc chybět.
Na pana Vojtěcha Drbala budeme s úctou
vzpomínat…
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

V Tlumačově chybí sál pro pořádání
kulturních a společenských akcí
Vážení přátelé, ve svém příspěvku bych se
chtěl pozastavit u problému, který obec Tlumačov a myslím i mnohé naše občany dlouhodobě zlobí a rmoutí, a to je absence velkých prostor – společenského sálu s kapacitou větší jak 100 míst-pro pořádání společenských a kulturních akcí. V obci velmi dobře
funguje Kulturní informační středisko (KIS),
které má mimo jiné za úkol organizovat
a pořádat pro občany a veřejnost společenské a kulturní akce, případně být partnerem
pro organizace, které takovéto akce pořádají.
KIS svou roli dlouhodobě úspěšně naplňuje,
ale pro větší akce, jako jsou například plesy,
musí i s dalšími potencionálními zájemci pro
pořádání podobných akcí hledat odpovídající prostory mimo Tlumačov. Pro pořádání
menších akcí máme zrekonstruované prostory Klubu obce na Zábraní, s kapacitou do 60
míst a bez pódia, ale to na plesy, tancovačky,
zábavy a kulturní vystoupení kapacitně nedostačuje. Proto v posledních letech probíhají
tyto akce v sále Besedy v Otrokovicích, v prostorách, které svým vysokým standardem odpovídají současným požadavkům návštěvníků. Bývalo však dobrým zvykem a tradicí tyto
akce organizovat u nás v Tlumačově. O ústupu a případném nezájmu možných organizátorů pořádat větší společenské akce svěd-

Březen 2020

čí i fakt, že akcemi, které probíhají tradičně,
jsou už jen Ples obce Tlumačov, Školní ples
ZŠ Tlumačov a nově i Ples Zemského hřebčince. Ostatní zábavy, dětské karnevaly a kulturní akce konané ve velkém sále se prakticky vytratily. Je to dáno i tím, že pro pořádání těchto akcí v minulosti tradičně sloužila
tlumačovská Sokolovna, která však v posledních letech organizaci takovýchto akcí nenabízí a tato letitá tradice se prakticky vytratila. Objekt sokolovny je v majetku Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov – ČOS, která
tento majetek spravuje, udržuje a využívá ke
své činnosti. V minulosti, přesněji v posledních dvaceti letech, proběhlo několik společných setkání mezi obcí Tlumačov a vedením
TJ Sokol Tlumačov – ČOS ve věci budoucnosti, možné rekonstrukce a možného dalšího širšího a veřejného využití prostor sokolovny pro sportovní, kulturní a společenské
účely. Bohužel vždy bez konkrétních závěrů
či rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že situace
týkající se absence velkého sálu – společenského centra - v obci začíná být v poslední
době předmětem diskusí a možná i určité nespokojenosti mezi občany, byla problematika možné realizace kulturně společenského
centra obce zařazena do Plánu rozvoje obce
na léta 2019 až 2022 se statutem vysoké dů-
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ležitosti. Úkolem je vytipovat vhodnou lokalitu nebo stávající objekt v obci vhodný pro
vybudování tohoto kulturně společenského
centra s potřebnou kapacitou sálu. V duchu
naplnění tohoto úkolu vyzval prvotně obecní úřad v červenci 2019 písemnou formou
TJ Sokol Tlumačov - ČOS k jednání, jak vidí
budoucnost sokolovny z pohledu aktuálního
dění v budově, z pohledu řešení technického stavu budovy a okolí, případně jaké připravuje kroky k zachování, rekonstrukci či
modernizaci objektu. Obec v dopise nabídla i možnost společné spolupráce na oživení tradice společenského centra sloužícího
občanům Tlumačova. Bohužel na tuto výzvu obecní úřad nezaznamenal ze strany TJ
Sokol Tlumačov žádnou písemnou ani jinou
odpověď. Škoda. Obec Tlumačov vzala na vědomí a plně akceptovala rozhodnutí sokolů
v této věci s obcí nekomunikovat (pozn.-dopisy jsou k nahlédnutí u místostarosty obce).
Nabízí se otázka, co s touto situací dělat, jak
reagovat, jaké kroky učinit pro zlepšení popsané situace? Návod najdeme v již zmiňovaném Plánu rozvoje obce Tlumačov v letech
2019 - 2022. Je třeba vytipovat vhodnou lokalitu pro realizaci kulturního a společenského centra obce, v zastupitelstvu obce tuto záležitost projednat a schválit, zvážit možnosti a připravit reálné financování akce a zařadit tento projekt do Plánu investičních akcí
pro léta 2021 a 2022. Závěrem si dovolím
konstatovat, že v Tlumačově máme stávající občanskou vybavenost na poměrně vysoké úrovni. Zázemí kulturně společenského
centra nám zde v této chvíli skutečně chybí
a věřím, že se podaří tuto pro každou obec,
městečko a občany tradiční občanskou vybavenost v Tlumačově vybudovat.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Vzpomínka

Dne 22. ledna uplynul smutný rok, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička, paní Františka Skácelová. Zároveň jsme si připomněli dne 3. února již 36.
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana
Josefa Skácela. S láskou stále vzpomínají dcery Dana a Alena s rodinami.
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70 let společně. Platinovou svatbu oslavili manželé Fialkovi
Zlaté svatby jsou dnes ojedinělé, diamantové výjimečné a co teprve ty platinové.
A právě platinovou svatbu, to je 70. let spolu, tak vzácné a neobvyklé jubileum, oslavili v naší obci čtyřiadevadesátiletá paní Milada Fialková a její šestadevadesátiletý manžel
pan Miloslav Fialka.
Pohádkový příběh neuvěřitelně dlouhého
manželství se začal psát 20. 12. 1949, kdy si
manželé řekli své ano v kostele sv. Martina
v Tlumačově.
Pan Fialka byl v té době na vojně, ale jeho
nastávající chtěla, aby se svatba konala v kos-

Manželé Fialkovi.

tele, protože od 1. 1. 1950 byl sňatek platný
už jen na tehdejších místních národních výborech. Proto se obřad konal v tak nezvyklém
termínu. Vychovali spolu dva syny Miloslava a Jiřího. Mají 4 vnoučata a 4 pravnoučata, která jim dělají jejich život radostnějším.
Paní Fialková prožila téměř celý život
v Tlumačově. Její láskou byla a stále je hudba, zpěv a děti. Absolvovala rodinnou školu
a později si rozšířila pedagogické vzdělání.
Za války pracovala u fy Baťa a po válce začala učit v mateřských školách v různých městech našeho regionu. V Tlumačově nastoupi-

Foto: OU Tlumačov. 

la v místní mateřské škole nejprve jako učitelka a následně jako ředitelka, kde pracovala až
do odchodu do důchodu v roce 1981. Velkou
část života se zapojovala do kulturních a společenských akcí v Tlumačově. Hrála a zpívala v ochotnickém spolku v operetách. Dlouhé roky byla předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti. Zde zpívala při svatebních obřadech, vítání občánků a jiných událostech
a také v tlumačovském pěveckém sboru pod
vedením pana Kristýnka.
Pan Fialka se narodil v Hodoníně, ale
v jeho třech letech se rodina přestěhovala do
Tlumačova. Po studiu na obecní škole a gymnáziu pracoval za 2. sv. války u fy Baťa. Teprve po válce mu bylo umožněno vystudovat
vysokou školu. Po studiu a absolvování vojenské služby pracoval ve vedoucích funkcích v různých podnicích a závodech. V roce
1987 odešel do důchodu, ale ani zde nezahálel. Překládal odborné materiály pro různé
firmy, kde uplatnil znalosti 4 světových jazyků. Pan Fialka rád sportoval, hrál za Tlumačov fotbal, hokej a volejbal. Byl velice obratný a silný, to mu zřejmě dopomohlo i k tomu,
že do svých 95 let řídil automobil, jezdil na
kole a i dnes v 96 letech si dovede vyjít na
procházku. Zálibou mu kromě sportu byla
práce kolem domu, zahrádka a vážná hudba.
Jménem obecního úřadu přišli oslavencům
popřát k tomuto významnému výročí hodně zdraví a pohody do dalších společných
let místostarosta pan Mgr. Rajmund Huráň
s matrikářkou paní Ladislavou Vránovou.
Ladislava Vránová, matrikářka

Kulturní a informační středisko v minulém roce
Kulturní a informační středisko během
roku 2019 nabízelo občanům Tlumačova
i okolních obcí širokou škálu služeb a kulturního vyžití.
Informační centrum nabízí následující
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. Byly nabízeny kurzy
dětské jógy, jógy pro dospělé a kurzy kondičního cvičení.
V roce 2019 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, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu atd. V minulém roce jsme
ukončili sobotní Ochutnávku svatomartinských vín s husou. Martinské hody slavíme
už jen nedělním setkáním občanů na náměstíčku. Naopak jsme v říjnu uspořádali novou akci, a to Gulášfest. Zúčastnilo se

jej osm družstev. Celkově můžeme konstatovat, že se soutěž o nejlepší guláš vydařila.
V září jsme spoluorganizovali desáté Hry
seniorů Mikroregionu Jižní Haná v Chropyni.
Základní umělecká škola Otrokovice pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na
hudební nástroje i s výukou zpěvu. Počet
dětí od minulého roku se mírně snížil.
V rámci oprav a investic jsou postupně
nahrazovány staré venkovní lavičky pivními
sety. Do Klubu obce na Zábraní bylo zakoupeno 80 ks nových židlí. Klub byl v minulém
roce 36krát pronajat. Budova č.p. 65 byla
pro větší komfort maminek s malými dětmi
navštěvujícími hernu dovybavena přebalovacím pultem. Dětskou hernu navštívilo loni
1.289 platících dospělých a dětí. Mimo to
zdarma využívá hernu mateřská škola a školní družina. V herně jsou o víkendech velmi
často pořádány dětské oslavy narozenin.
V budově KIS, v I. patře se nachází
knihovna. Stav knihovního fondu k 31. 12.
2019 byl 6 852 ks knih. Nejvíce zastoupena
je krásná literatura. V roce 2019 bylo 81 registrovaných čtenářů, z toho 12 dětí.

Knihovnu, nebo akce pořádané knihovnou v loňském roce navštívilo celkem 2
823 občanů, z toho 12 využilo veřejný internet a 743 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Celkem bylo zapůjčeno 1 868 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 35. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 123. Celkem bylo
tedy vypůjčeno 2 026 titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
V roce 2019 bylo zakoupeno celkem 180
nových knih. Pokud čtenář nenajde v našem
katalogu požadovanou knihu, je možnost
přes naši knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně.
Knihovnu průběžně navštívili žáci mateřské školky i žáci prvního a druhého stupně
místní ZŠ. V dubnu nesměla chybět již tradiční Noc s Andersenem. Na konci školního roku jsme pasovali děti z první třídy na
Malé čtenáře.
Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková,
pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

KIS,
MŠ aSDH
ZŠ Tlumačov

Tříkrálové putování v mateřské škole
Byl leden a do mateřské školy zavítali Tři
králové. Malí, ale šikovní, v bílých pláštích,
s korunou na hlavě s písmeny K, B, M, s Ježíškem v postýlce a s dary v rukou. Tak se objevily nejmenší děti ze třídy Berušek u svých
kamarádů ve Hvězdičkách a ve Sluníčkách.
Přišli s písničkou My Tři králové jdeme
k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám… Všichni jsme je společně přivítali a pozorně poslouchali příběh Tří králů, se kterým nás seznámila paní učitelka Růženka ze třídy Berušek. Už ráno dětem povídala o putování
Tří králů za Ježíškem a o tom, co se přiho-

dilo v městě Betlémě. Zmínila se i o zlém králi Herodesovi, který neměl rád děti, a prozradila nám, že Tři králové nesli jako dary zlato,
kadidlo a myrhu. Dokonce jsme si přímo k ní
mohli i přivonět, je jí několik druhů a stále se
používá ve farmacii a parfumerii. Děti tento
příběh poslouchaly se zatajeným dechem. Putování Tří králů a jejich družiny pokračovalo
ještě do třídy Hvězdiček a do základní školy
Tlumačov. Všude při své návštěvě všem popřáli štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Tříkrálová sbírka 2020 pod záštitou Charity sv. Anežky v Tlumačově
vynesla 60.674 Kč
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bych chtěla ocenit ochotu žáků, jež již lyžovat uměli, a chtěli pomoci těm začínajícím.
Po ranní rozcvičce následoval oběd, odpolední klid, odpolední část výcviku, večeře, večerní program vyplněný přednáškou o lyžařské
výzbroji a výstroji a poté večerka.
V dalších dnech proběhla změna ve složení družstev, kam byli žáci rozřazeni dle úrovně lyžování. Instruktoři se poté střídali mezi
všemi družstvy. Velkou oporou nám byl dětský park v areálu JONAS PARK, který umožnil hladký průběh výuky začátečníků či mírně pokročilých a zároveň také pěkně upravený velký svah, kde si přišli na své pokročilí.
Tradiční harmonogram dne byl narušen
pouze ve středu, kdy jsme dodrželi odpočinkové odpoledne. Toto jsme vyplnili výletem
do nedalekého města Jeseník a návštěvou
bowlingu. Obě aktivity představovaly malé
zpestření sportovně laděného kurzu.
Čtvrteční den zakončil náš výcvikový program a po preventivním herním večeru došlo k vyhlašování dílčích úspěchů:
Diplom za nejlepšího lyžaře kurzu si odnesli Radek Dvořák (7. ročník) a Jáchym
Hric (7. ročník).
Nejlepšími lyžařkami kurzu se staly Michaela Kelová (7. ročník) a Bára Janošíková (8. ročník).
Mezi lyžaři začátečníky byli nejúspěšnějšími Jakub Podroužek (7. ročník) a Čestmír
Palčík (8. ročník).
Ocenění za nejlepší lyžařky začátečnice
převzaly žačky Marie Smékalová (7. ročník)
a Ludmila Blahušová (8. ročník).
Výše zmíněným žákům znova gratuluji
a všem zúčastněným žákům i kolegům děkuji za příjemně strávený týden plný radosti a pohody.
Mgr. Tereza Šimoníková, ZŠ Tlumačov
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Ze života obce

Sv. Valentýn a daně
Vážení spoluobčané,
když píši tento článek, je ještě únor. V posledních letech je tento měsíc mediálně spojen se svátkem sv. Valentýna. Když byl 14.
únor poprvé označován jako svátek zamilovaných, osobně jsem mu nedával velkou šanci, a to především z důvodu, že k nám přichází z anglosaských zemí. V duchu jsem si říkal, že máme své svátky, jako je např. Den
matek. Časem jsem však tento svátek začal
vnímat trochu jinak. Zamilovanost je jedním z prvních krůčků vztahu, který může
vést k manželství, a to považuji za základ rodiny. Jsem přesvědčen, že aktivity Národního týdne manželství, které v naší republice
probíhají ve stejném týdnu jako se slaví sv.
Valentýn, mají i v dnešní době smysl. Dovolím si uvést některé myšlenky z webových
stránek tohoto projektu: „Každý rok v týdnu sv. Valentýna je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se
na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vy-

hýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. Manželství každého
z nás může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost.“
Nyní bych se rád zastavil u financí. Je to
téma velmi citlivé, a proto se na něj dívám
z pohledu 9 let, přesněji od roku 2010. Stručnou a přehlednou analýzu představuje přiložená tabulka a graf. Jak jistě mnozí víte,
daň z nemovitostí je 100 % příjmem obce.
Vzhledem k současnému ekonomickému
vývoji jsem toto téma otevřel na červnovém
jednání zastupitelstva. Tehdy jsem předložil
návrh na snížení místního koeficientu daně
z nemovitostí ze „2“ na „1“, a to s účinností
od 1. 1. 2020. Tímto krokem by se daň z nemovitostí v naší obci vrátila na úroveň roku
2011. Příjem obce by tedy byl přibližně o
1 mil. Kč nižší. Každý občan, který např.
vlastní dům by od roku 2020 zaplatil jen polovinu nyní placené daně. Rozpočet obce by
tímto krokem rozhodně nebyl ohrožen, neboť příjmy obce se oproti roku 2012 (26,9
mil. Kč) zvýšily o 14,5 mil. Kč na 41,4 mil.
Kč v roce 2018. Místní koeficient byl navý-

šen v roce 2011 z toho důvodu, aby obec byla
schopna splácet úvěr, který si vzala na dofinancování investiční akce „Odkanalizování
obce Tlumačov“. Úvěr je již téměř splacen
a příjmy obce meziročně stoupají, jak je patrné i z grafu „hospodaření obce 2010 - 2018“,
proto jsem považoval za vhodné snížit daňovou zátěž občanů a vrátit se k původní výši
daně z nemovitostí. Podíváme-li se na aktuální rozpočet roku 2020, zjistíme, že obec
převádí z roku 2019 finanční prostředky ve
výši 23 mil. Kč a o finanční nouzi tedy nemůže být řeč.
Osobně jsem přesvědčen, že by obec nyní
tuto „vyšší“ daň vzhledem k ekonomické situaci nemusela vybírat a ve své podstatě by
tak mohla snížit daňovou zátěž obyvatel Tlumačova.
Zastupitelstvo obce však tento návrh nepodpořilo, přesto se domnívám, že to mělo
smysl. Možná se příště budou zastupitelé dívat na financování obce jinou optikou.
Každý má svobodu v tom, do čeho bude
investovat. Jsem přesvědčen, že investice do
rodiny a dnes to rozšířím i o manželství jsou
jedny z nejlepších.
Ing. Antonín Jonášek, zastupitel obce

Hospodaření obce Tlumačov 2010 - 2018, příjmy - dotace - výdaje
Příjmy (bez transferů, tj. bez dotací)
Přijaté transfery (tj. dotace)
Příjmy (včetně transferů - dotací)
Výdaje
Saldo

2010
mil. Kč
26,039
23,575
49,614
54,288
-4,673

2011
mil. Kč
24,088
38,355
62,443
67,707
-5,263

2012
mil. Kč
26,904
3,679
30,583
27,167
3,415

2013
mil. Kč
30,605
5,894
36,499
31,817
4,681

2014
mil. Kč
33,153
12,288
45,441
41,632
3,809

2015
mil. Kč
33,607
4,251
37,858
32,163
5,694

2016
mil. Kč
35,498
3,295
38,793
34,188
4,605

2017
mil. Kč
39,291
2,109
41,4
40,941
0,458

2018
mil. Kč
41,408
3,448
44,856
40,756
4,1

Tabulku i graf zpracoval: Ing. Antonín Jonášek

Foto: MŠ Tlumačov. 

Tři králové v MŠ.

Kurz základního lyžování
Letošní zima neobdařila náš kraj tradiční sněhovou nadílkou, a proto jsme se ji vydali hledat do Jeseníků. S sebou jsme přibalili také lyže a užili jsme si pořádnou porci zábavy.
Dne 12. ledna se žáci 7. a 8. ročníku spolu s instruktory lyžování Mgr. Podlasem,
Mgr. Urbánkovou a Mgr. Šimoníkovou vydali vlakem do horské vesničky Ostružná
v Jeseníkách.
Po příjezdu na místo jsme se ubytovali
v penzionu Jeřabina a pokračovali jsme procházkou do vedlejší obce Ramzová. Vzhledem ke kluzkému povrchu silnic i cest jsme
do cílového místa spíše přibruslili než přišli,
ovšem o zábavu zde nebyla nouze.
Ještě před večeří nás čekal bojový úkol
– vyzkoušeli jsme si, jak se správně nazouvá a zapíná lyžařská obuv a ukázali jsme si
správný lyžařský postoj.
Druhého dne po snídani jsme se rozdělili
do tří družstev smíšených dovedností a pustili jsme se do základního výcviku. Zvláště

Březen 2020

Nabízím kosmetické ošetření dermokosmetikou Christina, masáže celého těla a další. Nově praktikuji Breussovu
masáž (regenerace plotének).

zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00284572/prehled

„Lyžák“.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Těším se na Vaši návštěvu
v provozovně na

Termíny řádných zasedání orgánů obce
Tlumačov v I. pololetí 2020

Dolní 20 v Tlumačově.

Zastupitelstvo obce: 29. dubna, 24. června.
(Standardní začátky v 17.00 hod.) v objektu
KIS, nám. Komenského 170

Tel. 732 714 100

Rada obce: 15. dubna, 13. května, 10. června. (Standardní začátky v 16.30 hod.) v kanceláři starosty obce v objektu OÚ, Nádražní 440.

Podrobnosti na WEBU
maska-masazeakosmetika.myfox.cz

www.tlumacov.cz

KIS Tlumačov, Ze života obce
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Tlumačovský masopust.

Foto: Jana Škra. 

Tlumačovský masopust.

Foto: Jana Škra. 

Zvítězila meruňka paní Marie Talašové
Rekordní počet vzorků pálenek se sešel
v sobotu 25. ledna v Tlumačově na každoročním koštu. Také soutěž o nejchutnější sekanou byla velmi dobře obsazena.
Čtyřicet sedm vzorků pálenek přišlo degustovat 64 návštěvníků. Koštovat se začalo ve 14 hodin a o tři hodiny později byly
odevzdány všechny hlasovací lístky. Zhruba v 18,30 byl znám vítěz jak nejlepší pálenky, tak i sekané.
Sekanou přineslo 15 kuchařek a kuchařů.
Už od pohledu byla každá jiná, a co teprve
ty chutě! Nejvíce mlsným jazýčkům chutnala sekaná od paní Anny Vilišové. Prozradila
nám i recept a tajnou ingredienci: „Recept
je klasický, asi tak, jak ji dělá každý. Mleté
vepřové maso, vajíčka, cibule, česnek, koření. Já jsem do této vítězné přidala ještě anglickou slaninu.“
Nejlepší pálenkou se v tomto roce stala
meruňkovice pálená v roce 2015 z Velkopavlovické odrůdy od paní Marie Talašové. „Tento destilát už pobral víc ocenění,“ podotkl
pan Talaš, manžel paní Marie, při přebírání
poháru a věcného daru. Druhé místo obsadil
pan Petr Karlík a třetí pan Michal Symerský.
Velké poděkování patří paní Machálkové
(od rybníčka), která na tuto akci z vlastní iniciativy upekla 10 kusů domácího chleba. Pět
jich putovalo hned do tomboly a zbylé kusy
byly nakrájeny návštěvníkům.
Organizátoři, to jest místní zahrádká-

Březen 2020

KIS Tlumačov

Reprezentační ples
obce Tlumačov

MASOPUST
Masopustní veselí jsme si u nás v Tlumačově letos připomenuli o týden dříve.
15. února se do ulic za zvuku hudby, práskajících bičů a píšťal vydali opět přátelé masopustu.
Tito lidé se již pátým rokem snaží zachovat obnovenou tradici v obci.
Naše skupina má stálé členy, ale postupně v průběhu let k nám přibývají noví jedinci, za které jsme velmi rádi.
Průvod se skládal ze dvou laufrů, medvědů i jejich vodičů a dalších tradičních masek,
které k nám již neodmyslitelně patří, jako je
např. vodník, indiánka, myslivec, řezník, sestřička, zajíček a spousta dalších.
Chtěli bychom především poděkovat všem,
co si pro nás připravili nějaké občerstvení ve
formě dobrého jídla i štamprličky na zahřátí a pro svižnější krok, který při absolvování
naší obce je potřeba.
Díky těmto lidem víme, že náš čas a úsilí, které věnujeme této akci, se odráží na jejich vstřícných reakcích, s kterými nás vítají u svých dveří.
Těšíme se na další rok v milé společnosti
a doufáme, že opět prožijeme za příznivého
počasí tento průvod.
Děkujeme.
Přátelé masopustního veselí
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ři a pracovnice Kulturního a informačního
střediska Tlumačov děkují sponzorům za věcné dary do tomboly a všem, kteří se účastnili
letošního koštu. Příští rok bude ochutnávka
pálenek doplněna o nejlepší paštiku.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Plesová sezóna je v plném proudu a občané Tlumačova s hosty se měli možnost přijít pobavit na tradiční Reprezentační ples
obce Tlumačov.
V sobotu 8. února se sál Otrokovické besedy zaplnil tanečními páry při hudební produkci skupiny Clera.
O kulturní vložku se postaraly ve třech
vstupech mažoretky Kontrasty Hulín a tlumačovské seniorky s vystoupením na hudbu skupiny Queen.
Organizátorky, pracovnice Kulturního
a informačního střediska Tlumačov, děkují všem sponzorům, kteří věnovali do soutěže ceny.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Ples obce.

Foto: KIS Tlumačov. 

Mažoretky.

Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.

Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovské seniorky.

Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.

Foto: KIS Tlumačov. 

Ohňostroj přilákal mnoho diváků.

Foto: KIS Tlumačov. 

paní Talašovou. Cenu převzal její manžel a já
jsem dál všude uváděla, že zvítězila meruňkovice pana Talaše. Po upozornění čtenářky na
facebooku jsem raději článek upravila. Podotýkám ale, že panu Talašovi, ani jeho manželce původní verze nevadila. „Je to v rodině,“
komentoval s úsměvem pan Talaš.

Pozn.: Vítězný vzorek pálenky byl psán na

Tlumačov ozářil
novoroční ohňostroj

Košt pálenek.

Foto: KIS Tlumačov. 

Letos poprvé ozářil oblohu nad Tlumačovem
novoroční ohňostroj. Starosta obce pan Petr Horka všem popřál pevné zdraví, hodně štěstí a lásky.
Děti, které přinesly namalovaný obrázek s tím, co
jim přinesl Ježíšek, dostaly sladkou odměnu. Mohly si vybrat z několika druhů cukroví nebo bonbonů. A co myslíte? Většina si vzala do pusy lízátko.
Byla to také příležitost k setkání občanů a vzájemnému potřesení rukou, aby ten nový rok 2020
byl šťastný a veselý.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

DDM Sluníčko Tlumačov, Ze života obce
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Zima a jaro ve Sluníčku
Již tradiční akcí, kterou pořádá Dům dětí
a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko
Tlumačov v období zimních měsíců, je Mikulášský den otevřených dveří, kde zájemci z řad veřejnosti mohli vyzkoušet aktivity
z tvořivých, sportovních a jiných kroužků.
Další velkou akcí, která měla opět značný
úspěch, byly Vánoční dílny, kde si děti i dospělí vyrobili vánoční svícny, ozdobili perníčky, pomocí gravírování si vyzdobili skleničku a vytvořili spoustu dalších vánočních
a zimních dekorací či dárečků.
Menší akce se uskutečnily i v čajovně
DDM Sluníčko. V lednu probíhal týden
plný kvízů pro menší i dospělé návštěvníky. V období pololetních prázdnin zde děti
mohly strávit dopoledne a zahrát si deskové
hry, zapojit se do výtvarného tvoření a malování, přečíst si knihy nebo si zahrát stolní
fotbálek. V rámci svátku svatého Valentýna
probíhalo celý týden v čajovně Valentýnské
tvoření. Děti si vyrobily valentýnská přáníčka, taštičky, zápichy a jiné dárečky z papíru.
V únoru se v čajovně konala Karnevalová párty. Akci navštívily princezny, víly, pirátka, spiderman, doktorka, Bořek stavitel
a spousta dalších masek. Pro účastníky byly

připraveny jak taneční soutěže, tak tvoření.
Děti si vyrobily klauna, do kterého si posléze nachytaly sladkou odměnu. Všechny masky měly možnost si i zazávodit na vozítkách
v prostorách tělocvičny. V průběhu celého
odpoledne bylo všem účastníkům zajištěno sladké i slané občerstvení. I když byl výběr těžký, protože se sešla spousta krásných
masek, vybrali jsme tři nejhezčí, které si odnesly diplom a balíček odměn. Ostatní masky byly odměněny sladkostmi. Doufáme, že
se za rok s maskami opět setkáme.
V měsíci březnu připravuje DDM Sluníčko v Tlumačově Velikonoční dílny, které se
uskuteční 23. 3. 2020 od 8.00 do 12.30 a od
13.30 do 16.30 hod. Zájemci si vyrobí za
drobný poplatek různými technikami velikonoční a jarní dekorace. Probíhá také jarní výtvarná soutěž na téma „Košík plný vajíček“. Úkolem je namalovat, vyrobit či jinak
ztvárnit velikonoční košík s vajíčky a přinést
do kanceláře DDM. Všechny výtvory budou
oceněny drobnou sladkostí a odborná porota vybere ty nejlepší, které obdrží hodnotné
ceny. Soutěže se mohou zúčastnit děti MŠ,
ZŠ i rodiče s dětmi, uzávěrka je 8. 4. 2020.
V dubnu se můžete těšit na tradiční akci, kte-

Tlumačovská pověst O Zdanovcovi

Za napoleonských válek se v Tlumačově
usadilo několik francouzských vojáků. Jejich
velitel si vyhlídl nejpěknější statek široko daleko, který patřil zámožnému sedlákovi. Zdanovec se jmenoval a byl místním rychtářem.
Velitel měl u sebe vojenskou pokladnu, kterou nechal hlídat šesti vojáky. Ten filuta Zdanovec na to přišel, hlídku opil, pokladnu jim
sebral a zakopal ji kdesi na poli. Strážci, kteří měli pokladnu hlídat, ale neuhlídali, vyfasovali padesát ran holí a pak
museli tak dlouho skákat přes otevřenou
vápenici, dokud do ní nespadli. Jeden z vojáků stihl před smrtí Zdanovce proklít. Statek pak po generace stíhaly nejrůznější pohromy. Sedlákův duch se v něm zjevoval,
mlčky coural po stavení, posedával na lavičce nebo okouněl ve stáji.
Kdysi před sto lety se v místě zaniklé vápenice našly lidské kostry. Od té doby se
prý začali zjevovat nebozí vojáci v rozpadlých uniformách. Selky je údajně vídávaly
ve stáji, kde hltavě pili vodu, cpali se z koryt
krmením pro dobytek a zahřívali se v seně.

Březen 2020

Není to tak dávno, co se v místech někdejší Zdanovcovy stáje zjevovaly přízraky zmasakrovaných vojáků a nikdo tam za šera nechtěl páchnout.
V místech bývalé vápenice stojí litinový
křížek vsazený do kamenného soklu. Dnes
se tam říká U Svaté Anny.
Tuto pověst, která se váže k Tlumačovu jsem objevil v knize „VELKÁ KNIHA
POVĚSTÍ Z NAŠICH HRADŮ A ZÁMKŮ“, kterou vydal Československý spisovatel v roce 2012.
Autorkou knihy je paní Jitka Škapíková.
O této pověsti jsem nikdy neslyšel. Začal
jsem pátrat po jejím původu. Kontaktoval
jsem autorku s dotazem, od koho nebo kde
tuto pověst získala. Paní Škapíková mi poslala e-mail, že bohužel k této pověsti již nemá
žádné podklady.
Tato událost se měla odehrát v době napoleonských válek, tj. v období mezi lety
1805–1809, kdy se napoleonští vojáci pohybovali po Moravě. Pátral jsem ve státním
archivu na Klečůvce, jestli se v tomto časovém období nevyskytuje jméno Zdanovec,
rychtář v Tlumačově. Bohužel toto jméno
jsem v seznamu obyvatel Tlumačova z roku
1800 neobjevil.
Další informací, o které se autorka zmiňuje, je místo staré vápenice. Tato vápenice
opravdu v té době existovala a nacházela se
tam, kde se cesta ze Skal směrem k Otrokovicím napojovala a tvořila ostrý úhel se starou silnicí otrokovickou. O vápence se zmiňuje Petr Tesař ve své knize Tlumačov I. díl str.
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Sport

Sportu zdar a stolnímu tenisu obzvlášť

rou pořádáme ve spolupráci s KIS Tlumačov,
a to „Po stopách velikonočního zajíčka“ 10.
4. 2020, kde společně se zvířátky splníme veselé úkoly. 4. dubna se v městské hale v Otrokovicích uskuteční soutěž v aerobiku skupin
„O pohár starosty obce Tlumačov“. V dubnu
budou také nadále probíhat akce v čajovně
DDM, například Čarodějnický rej.
Mgr. Hana Růžičková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Volná místa na táborech:
Tlumačov – příměstské tábory
13. – 17. 7. 2020 English camp
27. – 31. 7. 2020 Zapomenutý ostrov
17. – 21. 8. 2020 Cesta kolem světa
Pobytové tábory
4. – 11. 7. 2020 Rybářský víceboj
18. – 25. 8. 2020 V zajetí Jumanji

Už po sedmé uspořádali tlumačovští stolní tenisté a pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov Turnaj ve stolním tenise.
Sportovní soutěž pro děti, ženy, muže a seniory se odehrála v sobotu 11. ledna v tělocvičně základní školy.
Od 10 hodin dopoledne začaly hrát na 6
stolech všechny věkové kategorie. Dětí se tentokráte přihlásilo 11, a to díky početné skupině z obce Lubná. Mužů bylo 24, žen pět
a seniorů 12.
Jednotlivé zápasy byly kvalitní a vyrovnané, obzvláště o třetí a první místo v kategorii mužů. Pepa Chlud z Kvasic odpověděl na
můj dotaz, proč se mu nepodařilo vybojovat
třetí místo: „Nevím, opravdu nevím,“ krčí rameny, „snad mi chybělo štěstí.“ Ze zápasu odchází s úsměvem a prohru bere sportovně.
Na dodržování pravidel dohlížel, tak jako

každý rok, Aleš Judas z Kvasic. Za vedení obce Tlumačov přišel hráčky a hráče pozdravit místostarosta Mgr. Rajmund Huráň.
Nejdříve ukončily boje děti, pak ženy. Výsledky ve skupině seniorů byly známy kolem
17. hodiny, u mužů o dvě hodiny později.
Atmosféra byla vynikající, hráči se dokázali navzájem povzbuzovat a vyhecovat k nejlepším výkonům.
Jménem pořadatelů děkuji všem, kteří se
na přípravě a hladkém průběhu turnaje podíleli. Nikdo nebyl zraněn, hrálo se v duchu
fair play, ceny byly rozdány, co víc si přát?
Snad jen dodat: „Za rok na značkách.“

Výsledky:
Děti:
kategorie 6 – 10 let: 1. Anna Šáchová,
2. Matěj Mazel, 3. Martin Niklfeld
kategorie 11 – 18 let: 1. Tadeáš Stránský,
2. Max Matyáštík, 3. Ondřej Krčma

Otrokovice – příměstské tábory
3. – 7. 8. 2020 Cesta za poznáním
27. – 31. 7. 2020 Sportovní
Více informací o táborech na ddmslunicko.cz
12, 24. Dále je zaznačena v mapách z roku
1770, 1830 a 1920 v knize od Dr. Ignáce Horníčka Tlumačov II. díl. Dříve se tato trať jmenovala U vápenice.
V závěru pověsti se autorka zmiňuje, že
v místě bývalé vápenice stojí litinový kříž
vsazený do kamenného soklu a tomuto místu se říká U Svaté Anny. V současnosti se
zde žádný kříž nenachází. Zmínku o místě,
kde se říká U Svaté Anny, se mi také nepodařilo nalézt.
Na základě indicie uvedené v záhlaví pověsti v knize (reprodukce Tlumačovského
náměstíčka) a dalších shodných indicií jsem
předpokládal, že se jedná o náš Tlumačov.
Ale existuje ještě jeden Tlumačov u Domažlic, se kterým udržujeme přátelské vztahy.
Rozhodl jsem se zavolat starostovi panu Kabourkovi, jestli se pověst neváže k jejich obci.
Po telefonické domluvě jsme se sešli u nás
v restauraci Schodky. Pan starosta mi potvrdil, že jméno Zdanovec se u nich v regionu
vyskytuje, vápenice v obci také byla a kříž
U Svaté Anny je tam dodnes. Co se týká napoleonských vojáků mohli se dostat z Bavorska až do blízkosti Domažlic.
Vše nasvědčuje tomu, že pověst se vztahuje k Tlumačovu u Domažlic a autorka knihy
nevědomky zaměnila stejné názvy obou obcí.
Pan starosta tuto pověst neznal a byl rád, že
se objevila knižně.
Ing. Věroslav Viliš

Rozrůstající se rodina
hledá větší dům (ideálně 4+1, 5+1).
Lokalita do 20 km od Zlína.
Za nabídky děkujeme.
Tel.: 604 517 862.

Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovští stolní tenisté.

Stolní tenisté Tlumačov
Tak jako v předcházejících letech se
i v průběhu celého roku 2019 tlumačovští
stolní tenisté pravidelně jednou týdně scházeli v prostorách malé školní tělocvičny k absolvování potřebných tréninkových dávek vedoucích k úspěšné reprezentaci obce na amatérských turnajích v blízkém i dalekém okolí.
Pro zpestření těchto pravidelných tréninků
probíhal také celoroční turnaj vzájemných
zápasů vedoucí na konci roku 2019 k vyhlášení nejlepších hráčů z vlastních řad. A tak,
v rámci zakončovacího večírku dne 13. 12.
2019 v restauraci Černý Kůň, byl jako absolutní vítěz a nejlepší stolní tenista z našich
řad vyhlášen Lukáš Mareš. Bylo to v našich
řadách jeho vítězství poslední, jelikož snad
i díky naší podpoře přestoupil, stejně jako Lukáš Krčma, z amatérské úrovně na úroveň registrovaných hráčů v řadách Jiskry Otrokovice. V této souvislosti je také potřeba zmínit skutečnost, že s námi tyto tréninky pravidelně absolvují mladí adepti této hry, kdy
my dospělí jsme připraveni jim pomoci jak

vzájemnými zápasy, tak také cennými radami. Pokud by se našel mladý zájemce o tuto
hru, rádi ho přivítáme mezi námi každé úterý od 19.30 hodin.
Další podstatnou aktivitou našeho spolku
je každoroční spoluúčast na pořádání obecního turnaje ve stolním tenise, který proběhl
za velmi pěkné účasti v sobotu 11. 1. 2020.
Dva naši borci, jmenovitě Jan Mareš a Pavel
Kutra, skončili na pomyslných stupních vítězů. Konkrétně Jan Mareš obsadil 2. místo
a Pavel Kutra 3. místo. Vítězství si na tomto, pro nás prestižním klání, jako již tradičně připsal obhájce Roman Žídek.
Dále se tlumačovští stolní tenisté již čtvrtým rokem poměrně úspěšně účastní série
turnajů amatérské ligy okolních obcí ve stolním tenise za účasti Zlína, Napajedel, Komárova, Salaše, Oldřichovic, Spytihněvi, Karlovic a nově také Kvasic. Na těchto turnajích
jsme si připsali zásluhou Pavla Kutry jedno
2. místo a dvě 3. místa zásluhou Jana Mareše a Jiřího Krčmy ml.
Michal Hric

Ženy:
1. Simona Llanos, 2. Eva Holečková,
3. Radka Jančová
Muži:
1. Roman Žídek, 2. Pavel Kutra, 3. Jan Mareš
Senioři:
1. Josef Karola, 2. Alexandr Chadalík,
3. Otmar Mauler
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Voltiž v Tlumačově
Voltiž je vlastně gymnastika a tanec na
koni, který se přitom pohybuje, cválá nebo
chodí do kruhu.
Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov se
zaměřuje na výuku tohoto divácky atraktivního sportu. Tréninky probíhají v hale ZH Tlumačov každou středu, pátek a neděli. Kdo má
zájem nás navštívit, podívat se, vyzkoušet či
přihlásit se do oddílu, je u nás vítán v čase
od 16 do 18 hodin.
V zimním období využíváme pro tréninky
také zdejší tělocvičnu základní školy či odborně vedené gymnastické tréninky ve Zlíně.
Mimo účasti na tuzemských závodech se
plánujeme letos opět zúčastnit mezinárodních závodů (na Slovensku, v Maďarsku,
Rakousku), kde nás budou reprezentovat tři
jednotlivci a věříme, že i juniorská skupina.
Na Mistrovství světa ve švédském Flyinge
se letos připravuje dlouholetý reprezentant
Jan Hablovič.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na
voltižní závody, které budeme pořádat dne
20. dubna 2020, a na Mistrovství České republiky ve voltiži, jež bude letos také probíhat v Tlumačově. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podílí na chodu oddílu,
všem sponzorským firmám, Zemskému hřebčinci v Tlumačově, Obci Tlumačov, Zlínskému kraji a rodičům cvičenců. Budeme se těšit na Vaši návštěvu a věříme, že nás přijdete podpořit a povzbudit na námi pořádaných
závodech.
Nela Mikesková

www.tlumacov.cz

Pozvánka, reklama

Moped rallye Tlumačov
V sobotu dne 6. 6. 2020 uspořádá Moped
team závod mopedů a premiérově i závod
moto veteránů na okruhu v jádru obce Tlumačov.
Zázemí bude v okolí budovy Svazarm a přilehlého parku, který nabízí výborný prostor
pro rodiny s dětmi i doprovodný program.
Chystáme ukázku profesionální armádní
techniky ČR a nově i ojedinělou exhibici Moto Trial
Show v podání mistra republiky Pavla Baláše.
Nový závodní okruh bude
probíhat na ulicích Nádražní, Sokolská, Nivy I., Nivy
II. a Machovská - viz mapa
závodního okruhu. Okruh
bude během závodu uzavřen
a zabezpečen pořadateli, kteří zabezpečí i přístup na vlakové nádraží.
Počítejte prosím s časovou
rezervou pro přístup na vlak.
Obyvatelé v bezprostřední
blízkosti okruhu budou včas
o průběhu závodu osobně
informováni. Prosíme o respektování pořadatelů a informačních cedulí.
Bližší informace se dozvíte na www.mttlumacov.cz,
případně můžete volat na tel:
739 372 051, Petr Vystrčil.
Tímto chci všechny spolu-

občany pozvat na jedinečnou závodní podívanou s historickým duchem motocyklů minulého století. Věřím, že i mezi vámi se najdou motorkáři, kteří vytáhnou svého veterána a přijedou se poměřit v jízdě pravidelnosti. Během celého dne bude zajištěno bohaté občerstvení.
Za Moped team Tlumačov Petr Vystrčil
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Obecní sportovní
areál v roce 2019
Obec Tlumačov provozovala v roce 2019
Sportovní areál obce Tlumačov na ulici Sportovní. Správcem areálu byla pí Hana Gajdůšková. V průběhu roku byl v areálu vybudován domek pro uschování mobiliáře hřiště.
Sportoviště areálu jsou pronajímána dle
schváleného ceníku.
V roce 2019 využilo sportoviště celkem
501 osob, z toho 385 tenisový kurt a 116 volejbalový kurt.

JSDH v roce 2019
Velitelem JSDH je pan Otto Šnajdr st.. Počet členů JSDH se v průběhu roku nezměnil
a k 31. 12. 2019 má jednotka celkem 14 členů.
Přehled zásahů JSDH Obce Tlumačov 2019:
6. 4. Požár – průmysl Otrokovice, Tř. T.
Bati; 6. 5. Požár – porost, tráva Tlumačov;
19. 5. Požár – dopr. prostř. Tlumačov; 4. 8.
Požár – průmysl Otrokovice, Tř. T. Bati (Remaq); 2. 9. Technická pomoc Hulín, čerpání
vody v ulici Holešovská, Hulín; 1. 11. Technická pomoc Tlumačov, listí topoly pod Hékem; 18. 12. Požár – odpad Tlumačov, Nádražní ulice, za kolečkárnou.
Dne 4. 6. 2019 provedla JSDH Tlumačov
prověřovací námětové cvičení, kterého se zúčastnili hasiči JSDH Tlumačova, Otrokovic
a Kvítkovic, příslušníci Policie ČR oddělení
služební hipologie Zlín a žáci a učitelé ZŠ
a MŠ Tlumačov. Cílem tohoto cvičení bylo
zejména praktické ověření evakuace budovy
školy a školky včetně zabezpečení evakuovaných osob (dětí) a ověření taktických postupů JSDH ve spolupráci se složkami IZS.
Mimo uvedené zásahy prováděla JSDH
preventivní činnost a asistence u následujících akcí: Aerobik Tlumačov (Otrokovice)
– O pohár starosty obce; Velikonoční zajíc;
Asistence při bourání domu (kropení prašnosti); Námětové cvičení ZŠ a MŠ; Den pro
školu a školku (prevence); Aerobik Tlumačov – soutěž jednotlivců.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP
Otrokovice - Baťov, Tř. T. Bati 1556
Tel.: 774 759 574
Bezplatná linka: 800 12 12 11
Naši další pobočku najdete
v Otrokovicích na Baťově, u autobusového
nádraží, nad Pizzerií Vassallo,
hned vedle supermarketu Billa,
kde je možné i pohodlně zaparkovat.
Mapa závodního okruhu.



www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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