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Rok 2014 – nejdůležitější změny pro všechny občany
Konec poplatku za pobyt v nemocnicích, bič na »šmejdy«, dražší cigarety. I to jsou další změny,
které už se nás všech od ledna 2014 týkají.

Zdravotnictví
Už neplatíme stokorunový poplatek za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, léčebny, lázně).
Měl by být v budoucnu zřejmě nahrazen šedesátikorunovým poplatkem. V českých porodnicích je
nyní možné rodit bez přítomnosti lékaře pouze za pomoci porodní asistentky. Avšak pouze pokud
bude pravděpodobný porod bez komplikací. Nově je možný takzvaný ambulantní porod, kdy matky
odcházejí z porodnice hned po porodu. Odnesou si ale také podrobný návod, jak 72 hodin po porodu
postupovat.

Důchody
Od 1. ledna se seniorům zvýší důchody, v průměru to bude o 45 korun. Základní důchod se zvýší o
10 korun na 2340 Kč a procentní výměr, který je individuální, se zvýší o 0,4 %. Navýšení důchodů se
týká starobních, invalidních, vdovských i sirotčích.

Dvojí občanství
Od nového roku budou moci mít Češi dvojí občanství. 1. ledna totiž začne platit nový zákon o
státním občanství a právě ten dvojí občanství umožní. Jenže, ne všechny státy to umožní, a například
Češi, kteří by chtěli mít i slovenské občanství, mají smůlu. Na Slovensku totiž není dvojí občanství
povolené a tamní úřady budou po Češích chtít tzv. uvolnění z českého občanství.

Změny ve vězeňství

Bude zredukován počet typů věznic ze čtyř na dvě; od roku 2014 už bude jen věznice a věznice se
zvýšenou ostrahou. Věznice se pak budou dělit na tři podkategorie - uzavřené, polootevřené a
otevřené. O umístění v jednotlivých typech bude nově rozhodovat vězeňská služba.

Od 1. ledna se dočkají lepších podmínek i vazebně stíhání lidé. Dočkají se například častějších
návštěv, telefonování domů nebo setkávání s rodinou bez kontroly vězeňské služby. Bude však k
tomu nutný souhlas ředitele věznice. Vazebně stíhaný si bude moci zvolit i například samostatnou
celu.

Dluhy
Manželé, které trápí dluhy, si mohou požádat o společné oddlužení. Bude tedy na ně pohlíženo
jako na jednoho dlužníka a budou mít jen jednoho insolvenčního správce. Zaplatí mu tak méně na
odměnách.

Nový občanský zákoník

Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích,
zákon o veřejných rejstřících a řada dalších doprovodných zákonů. Jde o jednu z nejzásadnějších
změn soukromého práva v Česku za posledních padesát let. Změny se dotknou takřka všech občanů
České republiky.
• Končí tabulky a limity na náhrady za smrt či ublížení na zdraví
• Nový občanský zákoník dovolí vydědit děti
• Dědění s podmínkou
• Občanský zákoník ruší nesvéprávnost
• Pracovní smlouvu až po dokončení povinné školní docházky
• Vysoké pokuty pro manažery
• Společnost s ručením omezeným za korunu
• Nájemní smlouva nemusí mít písemnou formu
• Dědit mohou i prarodiče

Prodejní akce
Prodejci na předváděcích akcích takzvaných »šmejdů« musí hlásit, kdy je pořádají, České obchodní
inspekci. Ta by měla kontrolami zabránit agresivnímu chování prodejců.

Náhrada nemocenské
Zaměstnavatelé ušetří na zaměstnancích na nemocenské. Náhradu mzdy jim budou nově platit
pouze prvních 14 dnů místo dosavadních 21 dnů. Zbytek hradí stát.

Změna cen tabákových výrobků
Platíme vyšší spotřební daň z tabákových výrobků kvůli tomu, abychom se přiblížili minimální
sazbě stanovené EU. Až se změna promítne do cen, půjde o zdražení ve výši 1 až 2 korun na krabičku.

Elektřina
V roce 2014 nás čeká příjemné překvapení v podobě snižování cen elektrické energie. Energetický
regulační úřad snižuje regulační ceny elektrické energie o 10,8 %. U dodavatelů elektřiny tak můžeme
očekávat výrazné zlevnění, které dosáhne kolem hranice 15 %.

Kurz koruny
Centrální banka zahájila devizové intervence a koruna nám oslabila z hranice 25,8 Kč za Euro až na
současných 27,5 Kč za Euro. Devizové intervence vedly k prudkému zdražení elektroniky. Zdražení
bylo nejvýraznější u výpočetní techniky.

Leden
Rozpočet obce Tlumačov na rok 2014
Třída 1 daňové příjmy

27 518 000,00 Kč

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti
správní a místní poplatky vybírané obcí

Třída 2 nedaňové příjmy

3 644 000,00 Kč

nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky

Třída 3 kapitálové příjmy
Třída 4 přijaté transfery

- Kč
4 818 000,00 Kč

dotace na volby do senátu
dotace Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov

PŘÍJMY CELKEM

35 980 000,00 Kč

Třída 5 běžné výdaje
Vybrané položky :

29 195 000,00 Kč
dopravní obslužnost

220 000 Kč

neinvestiční příspěvky MŠ

445 000 Kč

neinvestiční příspěvky ZŠ

příspěvek na rekonstrukci schodiště kostela
dotace neziskovým organizacím (mládež)
dotace spolkům a neziskovým organizacím

2 994 000 Kč

50 000 Kč
180 000 Kč
80 000 Kč

dotace na sociální služby

566 000 Kč

dům s pečovatelskou službou

595 000 Kč

bytové hospodářství

480 000 Kč

KIS

1 537 000 Kč

vývoz kontejnerů a popelnic

1 450 000 Kč

veřejná zeleň

1 009 000 Kč

rekonstrukce střechy ZŠ

4 500 000 Kč

Třída 6 kapitálové výdaje
Vybrané položky:

1 304 000,00 Kč

příspěvek Povodí Moravy

270 000 Kč

sekací rameno

300 000 Kč

úspora energie DPS – doplatek

242 000 Kč

zavedení separace bioodpadů – doplatek

52 000 Kč

VÝDAJE CELKEM

36 952 000,00 Kč

Třída 8 financování

612 000,00 Kč

stav na účtu k 31. 12. 2013
splátky úvěrů

2 000 000 Kč
- 1 388 000 Kč

II. ročník Turnaje ve stolním tenise
První sobotu v tomto roce 4. ledna si v tělocvičně základní školy užilo 35 přihlášených hráčů a 3
hráčky tuto rychlou míčovou bezkontaktní hru.
Po obědě v 13 hodin byl turnaj zahájen starostou obce Ing. Antonínem Jonáškem a vedoucí KIS
Tlumačov Renátou Nelešovskou. Pak už vypuklo hráčské nadšení naplno. KIS Tlumačov jako hlavní
organizátor připravil 4 hráčské stoly, na kterých se střídaly dvojice v mužské i ženské kategorii.
Soutěžící se příjemně bavili nejen hrou, ale i fanděním svým favoritům.
Do „pavouka“ nastoupilo 34 hráčů. Na závěr se utkali o třetí místo Roman Žídek z Bystřice pod
Hostýnem a Václav Randůšek z Kvasic. Boj o první místo svedl Tomáš Krčma z Otrokovic (bratr nám již
dobře známého místního výborného hráče Jiřího Krčmy a syn neméně známého otce pana Jiřího
Krčmy st.) s tlumačovským borcem Pavlem Kutrou. Z boje úspěšně vyšel a první místo obsadil pan
Pavel Kutra.
Ženy, jelikož byly jenom tři, postoupily všechny a zlatou medaili si odnesla Pavla Kutrová - takže
první místa v obou kategoriích obsadili manželé Pavla a Pavel Kutrovi z Tlumačova.
Ceny, medaile a poháry předával starosta obce a vyjádřil přání, aby se turnaj stal tradiční
novoroční akcí v obci. Hlavním sponzorem akce byla Místní akční skupina (MAS) Jižní Haná. Ta
finančně zaštítila pro hráče svačinku v podobě výborných řízků, nealko nápojů a upomínkových
předmětů.
KIS Tlumačov děkuje všem hráčům za účast, hlavnímu rozhodčímu Aleši Judasovi za kvalitní vedení
turnaje a všem za pomoc při realizaci. Turnaj také navštívil poslanec ČR pan Tomio Okamura.
Pro třetí ročník se připravuje několik změn: hráči se budou přihlašovat s týdenním předstihem,
plánuje se i kategorii hráčů nad 60 let a kategorie smíšené, mužské a ženské čtyřhry.
O týden později v Kvasicích 11. ledna 2014 svedli boj o první místo dva tlumačovští borci: Pavel
Kutra a Jiří Krčma ml. Vítězně z utkání vyšel pan Pavel Kutra. Blahopřejeme.
Výsledky umístění muži:
1. místo: Pavel Kutra
2. místo: Tomáš Krčma
3. místo: Roman Žídek

Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka má kořeny v hluboké historii lidstva. Již od dávných dob během svátků Tří králů
koledníci oděni v bílých převlecích a s korunkami ozdobenými zlatými kříži obcházeli stavení. Oslava
příchodu Ježíše v lidových zvycích byla pojímána různým způsobem, ale z různých zdrojů se dá nalézt
několik shodných prvků. Koledníci vykuřovali kadidlem místnosti proti nečistým silám, kropili
svěcenou vodou obydlí, zpívali koledy o Třech králích. Zároveň všem přáli do nového roku a zapisovali
daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od
hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.
Letošní patnáctá tříkrálová sbírka v naší obci proběhla 11. ledna za slunečného počasí. Koledníci
vyrazili do ulic naší obce, aby svým koledováním podpořili dobrou věc a tím pomohli prostřednictvím
Charity sv. Anežky Otrokovice potřebným občanům.
Poděkování patří samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli do připravených pokladniček a také
všem organizátorům sbírky, kteří pomohli s oblečením kostýmů a připravili koledníkům malé
pohoštění. Zvláštní poděkování patří paní Marii Kopřivové, která celou sbírku v Tlumačově
organizačně zajišťuje.
V letošním roce se v Tlumačově vybralo celkem 46 564,- Kč.

Senátní volby 2014 v Tlumačově
Ve dnech 10. a 11. ledna 2014 a 17. a 18. ledna 2014 se uskutečnily senátní volby volebního
obvodu č. 80 – Zlín. Do tohoto volebního obvodu spadal i Tlumačov.
Po prvním kole u nás by postoupili kandidáti MUDr. Pavel Talaš a Mgr. Milena Kovaříková. Volební
účast v Tlumačově byla 15% (Zlín 23,3%).
Celkové výsledky ve Zlínském okrsku: Do druhého kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu
ČR postoupili starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar a bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš. Ve
druhém kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR zvítězil Patrik Kunčar.
Volební účast v druhém kole byla v Tlumačově 8,03%, což představuje 163 odevzdaných platných
hlasů.

Mateřská škola Tlumačov má nové webové stránky
Od ledna letošního roku má Mateřská škola Tlumačov zbrusu nové internetové stránky. Jsou
uloženy na adrese www.ms.tlumacov.cz a nalezneme v nich aktuální zprávy o dění ve školce včetně
fotogalerie z akcí, provozní a kontaktní údaje a řadu dalších užitečných informací.
Mateřská škola tak splnila jeden cílů, který si vytýčila pro školní rok 2013/2014 a spuštěním
stránek vyšla vstříc rodičům, kteří tak jsou aktuálně informováni o činnosti a aktivitách MŠ.

Zasedání Rady obce
Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. ledna 2014 přijala mimo jiné tato důležitá usnesení:
- schválila ukončení nájemné smlouvy dohodou na byt č. 16 v domě s pečovatelskou službou
- schválila pořadník v DPS v Tlumačově
- schválila rámcovou Kupní smlouvu se společností Metalšrot Tlumačov a. s. na odběr kovového
odpadu shromažďovaného v areálu technického dvora Tlumačov
- schválila zpracování a podání žádosti o dotaci a souvisejících podkladů pro realizaci stavby dětského
hřiště v lokalitě U Trojice
- schválila uzavření dodatku ze dne 11. 10. 2013 na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Tlumačov“ se
společností WaVe Structual design s. r. o. a pověřila starostu obce k podpisu dodatku

Počasí v lednu
1. leden počasí nepřálo, zataženo, mrholení, teplota +3° a bohužel stejné počasí s občasným
deštěm pokračovalo i v následujících dnech. Teploty ale na leden nezvykle vysoké – denní až do 12°,
večer +9,5°. Od 6. ledna déšť jen výjimečně, polojasno, svítí i sluníčko, teploty sice trochu nižší, ale na
to, že je leden, je i +6° docela hodně. 19. ledna ráno +10°, celý den sluníčko, 14°, na sluníčku 21°, ale
hned další den se ochladilo na 3°a začalo pršet. Déšť postupně přešel ve sníh a zdá se, že konečně je
zima tady. Noční teploty dokonce klesly pod bod mrazu, ale sněhu napadlo jen několik milimetrů. 25.
ledna ranní teplota -12°, denní až -8°, jasno, větrno. Konec měsíce už zase v noci jen slabě pod nulou,
trochu poletuje sníh, ale přes den +2°, takže ze sněhu není vůbec nic.

Únor
Tlumačovský košt pálenek
V sobotu 1. února 2014 se uskutečnil v Klubu Obce Zábraní 12. ročník Tlumačovského koštu
pálenek a koštu domácích štrúdlů.
Na koštu se sešlo celkem 44 vzorků pálenek a 16 vzorků štrúdlu, jejichž kvalitu hodnotilo 64
degustátorů z řad veřejnosti. Hlavním sponzorem akce byla Místní akční skupina (MAS) Jižní Haná. Ta
finančně zaštítila pro každého hodnotícího zdarma svačinku v podobě tlačenky, jitrnice, ovaru,
anglické slaniny. Kuchařky, které napekly štrúdl, si odnesly upomínkové předměty, které věnovala
rovněž skupina MAS.
Do 17 hod. probíhala ochutnávka pálenek a zároveň ochutnávka štrúdlů a o necelé dvě hodiny
později byly známy výsledky.
První místo za štrúdl získala paní Ladislava Šoltysová, druhé místo obsadila paní Helena Němcová a
na třetím místě se umístila paní Jiřina Vrtalová.
Vzorky pálenky byly ohodnoceny stejně jako každý rok stupnicí od jedné do pěti, kdy jednička
znamenala nejnižší počet bodů. Vzorek, který nebyl ohodnocen degustátorem, byl bodován číslem 3.
Celou akci přišel podpořit i starosta obce Ing. Antonín Jonášek, který rovněž ochutnával a přinesl svůj
vzorek pálenky.
Letošním vítězem Koštu pálenky 2014 se stali zahrádkáři II. s celkovým počtem 228 bodů. Na
druhém místě skončila paní Dagmar Meisenbichnerová s počtem bodů 215 a v těsném závěru za ní, s
počtem bodů 214, skončil pan Ing. Věroslav Viliš. Další cenu za rozpoznání své pálenky mezi 44 vzorky
si odnesli: pan Ing. Věroslav Viliš, Dagmar Meisenbichnerová, Petr Hübl a paní Jiřina Vrtalová.
Večer byl obohacen i menší tombolou. K poslechu i zpěvu hrál na harmoniku pan Musil.
Všem výhercům patří gratulace, sponzorům velké díky.

Zápis do 1. třídy
Velkou událostí a změnou v režimu je pro děti vstup do školy. Hry jim sice neskončí, ale přibudou
povinnosti. Prověřením dosažené úrovně pro zahájení školní docházky jsou zápisy budoucích
prvňáčků. Letos jich v úterý 4. února přišlo celkem 39, jeden se dostavil s rodiči v náhradním termínu.
Svou roli braly děti opravdu zodpovědně. Paní učitelky se dotazovaly na osobní údaje, prověřovali
komunikativní dovednost, výslovnost, orientaci v prostoru, číselnou řadu, znalost barev, roční období
a podobně. Někteří rodiče se na doporučení pediatra či odborného pedagogicko-psychologického
pracovníka rozhodli u svého dítěte pro odklad školní docházky.

Návštěva myslivce v mateřské školce
Ve čtvrtek 6. února 2014 v naší mateřské škole přivítaly děti vzácnou návštěvu. Pan Vlček – člen
mysliveckého sdružení, jim přišel popovídat o zvířátkách v lese a na poli. Děti se dověděly zajímavé
informace o tom, jak se o ně v zimě starat, čím je krmit, co rádi jedí a co jim naopak škodí.
Dále si pozorně prohlédly trofeje a pravou mysliveckou výbavu – pušku, náboje, vábničku,
myslivecký nůž, brašnu se zásobníkem na náboje, dalekohled. Děti se zájmem prohlížely sojčí pérko
za kloboukem pana myslivce a kančí štětiny pro štěstí.
Velmi zajímavá byla pro děti informace o orlu mořském, který byl spatřen na Záhlinických
rybnících a o škodné kuně, která byla viděna v blízkosti našich obydlí. Pěkné dopoledne pak všichni
společně zakončili setkáním u krmelce přímo na školní zahradě, kde už od loňského roku nosí děti
zajícům a srnkám z nedalekého lesíka něco dobrého na zub. I dnes děti donesly do školy různé
dobroty pro zvířátka a za odborné asistence pana myslivce je naservírovaly do jejich krmelce.
Doufáme, že zvířátkům chutnalo.

Reprezentační ples obce Tlumačov
V sobotu 8. února 2014 se konal v sále Otrokovické Besedy, již VIII. Reprezentační ples Obce
Tlumačov.

Ples zahájil starosta obce Ing. Antonín Jonášek a Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov.
Hodinku po zahájení, cca v 21 hodin, zatančily 3 břišní tance dívky a ženy z orientální taneční skupiny.
K tanci i poslechu hrála hudební skupina Gaudeon s výbornou zpěvačkou. Věk návštěvníků plesu byl
rozmanitý a určitě si každý „našel tu svou“ z bohatého repertoáru této kapely.
Poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům za věcné dary do soutěže
o ceny a všem, kteří vyhráli, blahopřejeme.
Organizátorky plesu - pracovnice KIS Tlumačov, děkují všem za hojnou účast.

Valentýnské tvoření
Ve čtvrtek 13. 2. 2014 v odpoledních hodinách zamířily kroky dětí i jejich rodičů do Domu dětí a
mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov. Všichni chtěli vlastnoručně vytvořeným dárečkem
potěšit své nejbližší k svátku sv. Valentýna.
Právě zde se konalo kreativní odpoledne, nazvané Valentýnské srdce. Pro účastníky byly
připraveny dvě výtvarné techniky, kterými si mohli vyzdobit polystyrenové srdíčko. První z nich bylo
mramorování, zajímavá a efektní výtvarná technika, která pomocí mramorovacích barev, vody a
trošky šikovnosti za malou chvilku ,,oblékne“ obyčejné bílé srdíčko do krásného barevného kabátku.
Ještě mašlička a dáreček je hotový. Kdo si troufl na dekorování srdíčka textilem, potřeboval více
trpělivosti, ale ta se mu vyplatila. K tomu bylo opět zapotřebí polotovar srdíčka, barevná látka,
šablonka, nožík a šikovné ruce. Pak už se postupně zastrkávaly kousky látky do rozříznutého srdíčka,
spoj se začistil stužkou a další dáreček byl hotový.

Tlumačov první na Koštu pálenek v Kvasicích
V sobotu 15. února 2014 pořádala ZO ČSZ Kvasice Košt pálenek. Tlumačovští zahrádkáři si po
úspěchu na domácím koštu, kde skončili první, šli ověřit kvalitu své pálenky i k sousedům a přesvědčit
se, zda domácí výsledek odpovídá skutečnosti a ne dohadům. Při konkurenci 28 vzorků z Kvasic a 3
z Tlumačova probíhalo hodnocení pálenek (poněkud jiným způsobem hodnocení, než jsme zvyklí
z Tlumačova) a k velké radosti při vyhlašování výsledků vzorek zahrádkářů z Tlumačova potvrdil svou
kvalitu a po domácí výhře zvítězil i na půdě konkurenčních Kvasic. Velmi pěkné třetí místo obsadil
vzorek předsedy tlumačocských zahrádkářů pana Miroslava Šoltyse.

Sběr papíru
Dne 27. 2. 2014 proběh na prostranství před hlavním vchodem naší školy sběr papíru. Byl
přistaven kontejner, kam mohl každý, bez předchozího vážení, sběr vhodit. Jsme rádi, že spousta lidí
přispěla nepotřebným a starým papírem a podpořila tuto naši akci. Výtěžek bude použit na organizaci
Dne dětí.

Zasedání Rady obce
Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 5. února 2014 přijala mimo jiné tato důležitá usnesení:
- schválila v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2014 vytvoření maximálně 12 pracovních
míst pro veřejně prospěšné práce dle potřeby obce na období duben – listopad 2014
- schválila mandatáře společnosti Violette s. r. o. na zastupování mandanta Obce Tlumačov k
provedení a organizačnímu zajištění zadávacího řízení na akci „Úspora energie budovy zdravotního
střediska Tlumačov“ a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy
- schválila smlouvu o dílo na administraci akce „Dětské hřiště v ulici U Trojice Tlumačov“ se
společností Timoris Projekt a. s. a pověřila starostu k podpisu Smlouvy o dílo

Počasí v únoru
Únor začal nepříjemným, sychravým počasím, teploty přes noc i přes den mírně nad nulou, pak pár
slunečných dnů a teploty přes den až +8°. Od 11. února se na dva dny počasí zhoršilo, vítr, déšť,
postupně déšť se sněhem, ale v Tlumačově sníh nedrží, jen v okolí jsou vidět zasněžené kopečky. Pak
se opět vrátilo slunečné počasí s teplotami až +10° a tak to vydrželo až do konce února. Letos to se
sněhem bylo opravdu zoufalé a stejně tak i s deštěm, je všude docela sucho.

Březen
Fotosoutěž na téma Tlumačov ve čtyřech ročních obdobích
Kulturní a informační středisko vyhlásilo v březnu fotosoutěž na téma „Tlumačov ve čtyřech
ročních obdobích“. Od 24. března do 30. dubna mohou účastníci soutěže zasílat své fotografie
zachycené na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Odborná porota zaslané fotografie vyhodnotí a
rozhodne o vítězi soutěže. Tři nejlepší autoři obdrží věcné ceny. Všechny zaslané fotografie budou
vystaveny v Kulturním a informačním středisku Tlumačov a také na webu Tlumačova.

Čeští dobrovolní hasiči letos slaví 150 let od svého vzniku
V pondělí 10. března 2014 byla v prostorách KIS slavnostní vernisáží otevřena výstava k výročí 150
let od vzniku prvního českého dobrovolného sboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.
Výstavu připravili tlumačovští hasiči ve spolupráci s p. Blahou. Expozice představuje hasičské
kuriozity, medaile, uniformy, alba fotografií a další zajímavé exponáty. Z dostupných informací na
internetu se dočteme, že 12. března 1864 byly ve Velvarech na Kladensku schváleny stanovy prvního
českého sboru dobrovolných hasičů. Postupem času si vlastní požární jednotky zřídila většina měst i
obcí, čímž se z dobrovolného hasičství stal masový fenomén, který mimo jiné sehrál úlohu v procesu
emancipace českého národa. K myšlence nezištné pomoci při požárech i jiných neštěstích se v Česku
aktuálně hlásí kolem 365.000 osob.
Tyto i jiné zajímavé skutečnosti z historie i současnosti se mohli návštěvníci vernisáže dozvědět ze
zajímavé přednášky, kterou připravil amatérský historik a sběratel hasičských věcí pan Vít Blaha z
Pohořelic. Pan Blaha zapůjčil na výstavu i zajímavé předměty s hasičskou tématikou ze své soukromé
sbírky.

Umísťování dětí do mateřské školy v Tlumačově
V druhé polovině března 2014 probíhala v naší obci „Petice za navýšení počtu míst v Mateřské
škole Tlumačov“.

Petiční výbor vyzval Zastupitelstvo a vedení obce Tlumačova, aby se neprodleně zabývalo
nedostatkem počtu míst v Mateřské škole Tlumačov a umožnil tak rodičům, občanům obce
Tlumačov, aby po skončení rodičovské dovolené mohli nastoupit zpátky do zaměstnání.

…a pohled starosty v širších souvislostech…
Už na prosincovém jednání Zastupitelstva obce v roce 2013 předložila pracovní skupina šest
návrhů řešení, ale poté oznámila, že se nezabývala finanční rozvahou jednotlivých variant, neboť se
domnívá, že jí to nepřísluší a závěrem oznámila ukončení činnosti.
Na únorovém jednání zastupitelstva obce byly předloženy návrhy, které byly projednány na
pracovní schůzce zastupitelů dne 29. ledna 2014. Na tomto jednání, stejně tak jako na jednání
zastupitelstva byly předloženy informace o demografickém vývoji v obci Tlumačov od roku 2000 s
výhledem do roku 2020. Rovněž byly prezentovány výhody či nevýhody jednotlivých řešení. Jako
ekonomicky nejvýhodnější pro naši obec a velmi operativní byl předložen návrh na finanční příspěvek
na dopravu pro rodiče, jejichž dítě má trvalé bydliště v Tlumačově a nebylo přijato do MŠ Tlumačov z
kapacitních důvodů a bylo přijato do jiné MŠ.
Tento návrh se opíral o ověřené informace z MŠ Kvasice, která má volnou kapacitu a ještě dnes
deklaruje 10 volných míst. Jako druhá varianta se jeví podpora provozu „mikroškolek“ a „miniškolek“,
které by podle médií měly získat legislativní podporu do září 2014. Obě tyto varianty jsou velmi
operativní, flexibilní a finančně výhodné pro obce, pro rodiče dětí a podporu zaměstnanosti v místě
realizace. Jako nejzazší možnost s nejhoršími důsledky pro obecní rozpočet byl předložen návrh
přestavby tělocvičny ve staré škole.
Domnívám se, že problémem není počet míst v mateřské škole, ale v umísťování dětí. Řešením
nemusí být nutně investiční akce, která bude splňovat přísné hygienické požadavky, bude časově
náročná, neboť je nutná projektová příprava, řešení stavebního povolení a v neposlední řadě je nutné
počítat i se stavební činností. Podle hrubých odhadů lze očekávat investici v rozsahu minimálně okolo
1,2 mil. Kč a pravidelné roční náklady cca 200 tis. Kč. Mohlo by se stát, že než bude dílo realizováno,
poklesne demografická křivka a zůstane nám v lepším případě z poloviny zaplněná nová třída, v
horším případě třída prázdná a pak je nutné se zcela otevřeně bavit o zmařené investici.
Zákon ukládá obci v oblasti povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Tuto
povinnost plníme. Děti, které nebyly přijaty, jsou zpravidla tříleté a v letošním roce se jednalo o 11
dětí. Měli bychom k řešení problémů přistupovat s péčí řádného hospodáře, moudrostí a
prozíravostí. Dovedu si představit příspěvek na dopravu pro rodiče, který by kryl skutečné náklady
(cca 900,-Kč/měsíc/dítě) s tím, že od nástupu by byla poskytnuta záloha na první kvartál a následně
by již probíhala výplata příspěvku po uskutečněném kvartálu.

Rovněž si dovedu představit finanční podporu při startu nové mikroškolky či miniškolky a
příspěvek na dítě ve stejné míře jaký je příspěvek na dítě, které je umístěné v MŠ. Pokud se najde
nějaká kompetentní maminka či skupinka maminek, může to být nové řešení této problematiky třeba
se zaměřením na výuku angličtiny, hudební a taneční výchovu, nebo s výtvarným či enviromentálním
zaměřením. Věřím, že by se našel i oboustranně přijatelný způsob stravování či využívání dětských
hřišť. Zároveň bych rád znovu požádal rodiče a ostatní občany, kteří zatím nemají trvalé bydliště na
území naší obce, ale bydlí v ní nebo plánují bydlení, a tedy počítají i se školním vzděláním svých dětí či
vnuků, aby tímto krokem, že se přihlásí k trvalému bydlení v Tlumačově, vyjádřili podporu života v
naší obci. Tímto krokem přímo pomohou obecnímu rozpočtu, pro který jsou sdílené daně fyzických
osob významným zdrojem příjmu do obecního rozpočtu.

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov
Protipovodňová ochrana obce Tlumačov je jednou z priorit, na kterých obecní úřad dlouhodobě
pracuje. Informace k tomuto tématu jsou zveřejňovány s maximální seriózností, neboť
protipovodňová ochrana obce je velmi citlivé téma.
V sobotních Událostech dne 30. 3. 2014 na programu ČT1 a ČT24 byla v hlavním vysílacím čase
odvysílána zpráva, že realizaci ochranné hráze v Tlumačově brání „Dohoda s majiteli pozemků“. Tato
informace se nezakládá na pravdě. Již v prosinci 2013 podalo Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s obcí
Tlumačov na MěÚ Otrokovice, odbor stavební úřad, žádost o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem
k rozsahu této liniové stavby a dotčení cca 152 pozemků, lze očekávat vydání rozhodnutí přibližně do
dvou měsíců, tedy v červnu 2014. Následovat bude zpracování projektu pro stavební povolení a
samotné vydání stavebního povolení.

Březen – měsíc knihy
Březen je jako jediný měsíc věnován knihám, proto naše místní knihovna připravila několik besed a
akcí pro veřejnost. Během tohoto měsíce se v knihovně vystřídalo, mimo pravidelné návštěvníky
knihovny, 110 dětí ze Základní školy Tlumačov. Jako první byla pro šestou a sedmou třídu připravena
beseda s již známým cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou. Tentokrát s ním děti zavítaly do
Japonska. Společně navštívili tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i
nespoutané vodopády, obdivovali mohutné zápasníky sumó i křehké gejši, ochutnali exotické jídlo i
neobyčejné zvyky v typických japonských restauracích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i
opice. Jako další přišly navštívit knihovnu děti ze školní družiny.

Po zhlédnutí výstavy hasičů, která byla umístěna v přízemí Kulturního a informačního střediska
Tlumačov (KIS), s odborným výkladem pana Jaroslava Němce, byly v knihovně úkoly připraveny i pro
děti ze čtvrté a páté třídy. Žáci se rozdělili do tří skupin a každá z nich měla podle popisu postavy
poznat, o kterou knihu se jedná. Najít v počítači autora knihy pro ně nebyl žádný problém. Nakonec
děti knihu hledaly fyzicky a tak se naučily správně orientovat v knihovně.

Zasedání Rady obce
Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 12. března 2014 přijala mimo jiné tato důležitá usnesení:
- schválila bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní pro Klub seniorů Tlumačov každé druhé pondělí
v měsíci a pro ZO ČZS Tlumačov za snížené nájemné
- schválila smlouvu o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet a pověřila starostu
obce vedením jednání o smlouvě a podpisem smlouvy
- schválila spolkům a organizacím v souladu s „Podmínkami pro přidělování finančních prostředků na
činnost a na jednorázové akce z rozpočtu obce“, které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci
Tlumačov, na základě jejich žádosti, veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce, a to následovně:
MŠ Tlumačov 2 000 Kč na rozloučení s předškoláky
DDM Sluníčko - 10 000 Kč soutěž „O pohár starosty“, 4 000 Kč výtvarná soutěž, 15 000 Kč finále
v aerobiku skupin v Praze, 5 000 Kč Den pro celou rodinu, 4 000 Kč soutěž v aerobiku jednotlivců,
5 000 Kč kroužek vlakový modelář, 4 000 Kč Den otevřených dveří – celkem 47 000 Kč
S. K. Tlumačov – 35 000 Kč Starší žáci, 25 000 Kč Mladší žáci, 34 000 Kč Přípravky, 2000 Kč Mikulášský
turnaj žáků a přípravky – celkem 96 000 Kč
ZŠ Tlumačov – 4 500 Kč oslavy Dne dětí
TJ Voltiž Tlumačov – 5 000 Kč voltižní závody, 5 000 Kč činnost oddílu – celkem 10 000 Kč
SDH Tlumačov – 2 000 Kč Pohárová soutěž, 7 500 Kč nákup 2 ks sportovních proudnic, 2 500 Kč
činnost oddílu mládeže – celkem 12 000 Kč
ZO ČSZ Tlumačov - 2 000 Kč Výtvarná soutěž dětí a mládeže, 500 Kč soutěž Mladý zahrádkář- celkem
2 500 Kč
Moravský rybářský svaz, o. s. MO Kvasice – 3 000 Kč dětské závody jaro, 3 000 Kč dětské závody
podzim – celkem 6 000 Kč

- schválila poskytnutí příspěvku formou neinvestičního transferu z rozpočtu obce na rok 2014
organizacím a spolkům pro podporu jejich zájmových činností a to následovně:
ČMS chovatelů poštovních holubů ZO Tlumačov – 1 000 Kč desinfekce a přepravy holubů
S. K. Tlumačov – 30 000 Kč
SDH Tlumačov – 500 Kč činnost prevence MŠ a ZŠ, 4 000 Kč Den otevřených dveří, 700 Kč Odpoledne
pro celou rodinu – celkem 5 200 Kč
Klub seniorů Tlumačov – 6 000 Kč autobus na zájezd do termálních lázní, 3 000 Kč poznávací zájezd –
celkem 9 000 Kč
ZO ČZS Tlumačov – 4 000 Kč dovybavení školící místnosti pro děti
ČS včelařů ZO Zlín – Malenovice – 3 000 Kč Zlatá včela 2014
Moravský rybářský svaz, o. s. MO Kvasice – 5 000 Kč nákup gejzírového aretátoru
Skupina Návraty – 7 000 Kč spotřební materiál
DDM Sluníčko – 15 000 Kč příspěvek na mzdové náklady externího pracovníka v čajovně

Počasí v březnu
Od prvního března slunečné počasí, ráno mírně pod nulou, přes den až do 12°, mírný vítr,
v polovině měsíce se počasí skoro nezměnilo, občas trochu pod mrakem, ale většina dnů se
sluníčkem, teploty se zvýšily až do 17°, všechno kvete skoro o měsíc dříve, než je obvyklé. Ranní
teploty už pořád nad nulou, některé dny až +10°. 20. března – první jarní den vystoupily teploty až na
20°, byly v celém Česku naměřeny teplotní rekordy. 23. března odpoledne trochu zapršelo, ale je dost
velké sucho, takže to nebylo ani poznat. Ke konci měsíce se počasí trochu zhoršilo, je jen polojasno a
teploty dosahují maxima 15°, ale poslední dva dny v březnu úplně jasno a sluníčko, teplota 21°.

Duben
Noc s Anersenem
O tom, že se dá občas nocovat i mimo domov se děti v Tlumačově přesvědčily z pátku 4. dubna na
sobotu 5. dubna 2014. Celkem 13 dětí se sešlo v 16.30 hod. v KIS, aby prožily noc plnou překvapení a
ustlaly si v prostorách knihovny.
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj o zájem dětí a dětské
čtenářství v konkurenci populárnějších médií. Cesta, jak přivést děti ke knize a četbě existuje a je
docela jednoduchá – dát jim osobní příklad a ukázat, že číst je veliké dobrodružství.
Po „ubytování se“ v knihovně venku čekalo na děti hledání pokladu. V 18 hodin děti navštívil pan
Vlastimil Vlček, člen mysliveckého sdružení. Přišel popovídat o zvířatech v lese, jak se v lese chovat,
čemu se vyvarovat a jaká zvířata u nás žijí. Děti od něj uslyšely zajímavé historky z lesa a zážitky z
lovu. Po jeho návštěvě děti měly nachystanou večeři a potom vrhly na tvorbu oblíbených výrobků.
Tentokrát vyráběly šneky z ulit a plastelíny, velikonočního beránka, zajíčka a kuřátko z papíru a špejlí
a nakonec všichni malovali barvami na sklo na sklenici od zavařeniny. Všem se to moc povedlo. Po
náročné práci si děti zasloužily odpočinek. Ráno v sedm hodin měli všichni oči otevřené a těšili se na
snídani a po snídani se odebrali k domovu.

Soutěž skupinových choreografií „O pohár starosty Obce Tlumačov“
V sobotu 5. dubna 2014 se konal 10. ročník soutěže aerobiku skupinových choreografií „O pohár
starosty Obce Tlumačov“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené
pracoviště Tlumačov. Soutěž proběhla ve sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště a zúčastnilo se jí
kolem 770 soutěžících z 23 klubů celé Moravy (Tlumačov, Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov,
Valašské Meziříčí, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Frýdek Místek atd.).
Diváci v hale vytvořili skvělou atmosféru. Soutěžící předváděli úžasné výkony, na které dohlížela
šestičlenná profesionální porota, která vše pečlivě sledovala a hodnotila. Celkem bylo k vidění 58
soutěžních sestav ve 4 věkových kategoriích a soutěžící z Tlumačova se tradičně umístili na nejvyšších
místech.

Poděkování patří firmě Ondrášovka, která zajišťovala pro všechny soutěžící pitný režim a již několik
let je partnerem této soutěže. Také velké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali do
soutěže buď finanční částku, či drobné dárky pro soutěžící. Díky nim mohou být ohodnoceni všichni
soutěžící za jejich píli a snahu, i když neskončí na místech nejvyšších. Také děkujeme za pomoc
rodičům dětí z kroužku aerobiků, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce.

Soutěž v aerobiku skupin Otrokovice „Děti fitness aneb sportem proti
drogám“
V sobotu 12. dubna 2014 se kroužek dětí aerobiku vypravil se svými 5 tlumačovskými týmy na
semifinálovou soutěž „Děti fitness aneb sportem proti drogám“. Soutěž se konala opět v Otrokovicích
ve Sportovní hale, kde probíhaly závody týden před tím.
V kategorii do 7 let si děti cvičení užívaly, což bylo ohodnoceno i porotou vysokými body, které je
posunulo na 2. místo v této kategorii a postup do Prahy. V kategorii 8 – 10 let cvičí 21 děvčat a je
radost je sledovat při cvičení. Porotě se i tato sestava líbila a děvčata skončila na krásném 2. místě a
zajistila si také postup do Prahy. V kategorii 11 – 13 let cvičí 13 děvčat a 1 chlapec. Jejich výkon byl
perfektní. Porota ohodnotila jejich vystoupení body nejvyššími a sestava vybojovala 1. místo a taktéž
postup do Prahy. V kategorii 14 a více let je již velmi velká konkurence kvalitních sestav. Sestavu
„Království za ruce“, kterou cvičí 17 děvčat, porota ohodnotila známkami nejvyššími a děvčata
vybojovala 1. místo a postup do Prahy. Posledním týmem, který reprezentoval DDM Sluníčko
Otrokovice – AT Tlumačov, je sestava „Retro disco“ v kategorii dospělých. Tuto sestavu nacvičilo 24
maminek a tatínků dětí z kroužků aerobiku. Nejdříve to byla jen legrace zkusit něco nacvičit a
nakonec z toho vzniklo krásné aerobikové vystoupení. Tato sestava získala 2. místo ve své kategorii a
vybojovala taktéž postup do Prahy. Sobotní den byl velmi úspěšný.

Den Země na naší škole
Letošní Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, si žáci školy připomněli aktivitou třídění
odpadu. Někteří žáci z 6. – 8. ročníku se převlékli do kostýmů popelnic, moderátora, bezdomovců,
zaměstnanců sběrného dvora a prodejce elektra. Žáci ve všech třídách byli „obdarováni“ různými
druhy odpadků a sami se snažili odpad správně roztřídit do jednotlivých popelnic či k zaměstnancům.
Všechny třídy byly překvapeny, kolik různých možností má člověk při vyhazování odpadků. Touto
aktivitou chtěli učitelé dětem rozšířit povědomí o třídění odpadu.

Velikonoční dílny ve Sluníčku
Tradiční Velikonoční dílny pořádané Domem dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov se letos
konaly v pondělí 14. dubna. Tvořilo se ve všech připravených stáncích a pod rukama účastníků
vznikaly nádherné dekorace k jarní výzdobě. Byly to například včelky z polystyrenových vajíček do
květináčů, slámové věnečky nebo mramorovaná a textilem dekorovaná vajíčka. Atraktivním tvořením
bylo malování na hedvábí a velký zájem hlavně u dětí vzbudilo zdobení perníčků. Akce se velmi
vydařila a účastníci si domů odnesli spoustu pěkných výrobků.

Zpráva o řešení umístění rozšiřujících prostor MŠ tlumačov
Dne 23. dubna 2014 byla usnesením zastupitelstva pověřena pracovní skupina ve složení Blanka
Konečná, Mgr. František Kel, Mgr. Aleš Kouřil, Pavel Baďura a Mgr. Michal Kuňák, Ph. D. do příštího
jednání zastupitelstva obce určit konkrétní prostory pro rozšíření MŠ a určit rezervy, které bude
reálné v rozpočtu obce využít pro toto rozšíření.
Jednání pracovní skupiny se účastnili také ředitelka MŠ, paní Hana Janoštíková, ředitel ZŠ pan Mgr.
Robert Podlas a paní Lenka Řeháková. Výsledkem práce uvedené PS je zpráva, která byla předkládána
zastupitelstvu:
PS doporučuje pro rozšíření školky využít prostory současné družiny ZŠ. Tato varianta byla
předjednána na několika setkáních s ředitelem ZŠ Mgr. Robertem Podlasem, proveditelnost byla
konzultována s Územním pracovištěm Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Dále byl vypracován
předběžný návrh stavebních úprav v prostorách družiny ZŠ a určeny přibližné náklady na přestavbu.
Nedílnou součástí přestavby je řešení přesunu družiny do nových prostor a na to navazující úpravy
prostor aktuálně využívaných DDM Sluníčko.
Pracovní skupina doporučuje při sestavování rozpočtu pro rok 2015 vyčlenit rezervu pro
zpracování projektové dokumentace, provedení přestavby a zajištění provozních nákladů.

Stavění májky
Na špičce májky, kterou hoši z Tlumačova postavili ve středu 30. dubna 2014, zavlála obecní vlajka.
Strom na májku přivezli zaměstnanci obecní údržby z lesů Lesní správy Buchlovice. Již po čtvrté zvládli
uřezání stromu, jeho umístění na traktor a dopravu z Chřibů až do Tlumačova.

Samotné stavění májky proběhlo bez komplikací; její vztyčení je rok od roku snazší, neboť během
předešlých let už hoši získali určité zkušenosti. Májka bude v obci stát do pátku 30. května.

Zasedání Rady obce
Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 2. dubna 2014 přijala mimo jiné tato důležitá usnesení:
- schválila pořadník na obsazení obecních bytů
- schválila pořadník v DPS v Tlumačově a pověřila starostu podpisem nájemních smluv
- schválila vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov a uložila oddělení stavebnímu a
majetku zajistit vyřazení majetku z evidence a jeho likvidaci
- schválila společnost INEX projekt s. r. o. k provedení a organizačnímu zajištěním na akci „Rozšíření
sběrného dvora obce Tlumačov“ na stavební práce a technologické vybavení a pověřila starostu obce
k podpisu smluv
- schválila záměr prodeje vozidla Volkswagen a uložila OÚ realizovat prodej vozidla nejvyšší nabídce
- doporučila ZO Tlumačov schválit Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na nákup zásahového dopravného automobilu pro JSDH Tlumačov
- schválila společnost VIOLETTE s. r. o. k provedení a organizačnímu zajištění na akci „Úspora energie
budovy zdravotního střediska Tlumačov“ a pověřila starostu k podpisu smlouvy
- schválila záměr odprodeje buněk z demontované budovy pro dočasné ubytování č. p. 209 za
nejvyšší nabídku

Počasí v dubnu
Od začátku měsíce sluníčko, ranní teploty do 8°, denní kolem 20°. V polovině měsíce se ochladilo
na maximální teploty kolem 10°, občas slabé dešťové přeháňky, 20. dubna první letošní jarní bouřka,
ale téměř bez deště. Další dny se počasí zase zlepšilo, teploty vystoupily až na 22°, občas oblačno, ale
deště minimum – opět velké sucho, stejné počasí až do konce dubna.

Květen
Dětská dopravní policie
V úterý 6. května 2014 se pro vybrané žáky čtvrtého ročníku uskutečnila akce Dětská dopravní
policie. Dvě tříčlenné skupinky žáků měly možnost vyzkoušet si těžkou neprůstřelnou vestu, potěžkat
zbraň, obušek, navléknout si pouta, salutovat v pravé policejní čepici, nebo dokonce kontrolovat
vozidla i doklady řidičů. Patřil mezi ně: řidičský průkaz, technický průkaz, pojištění vozidla a doklad o
kontrole emisí. Na výpadovce z Tlumačova ve směru na Hulín zástupci policie jednotlivá vozidla
zastavovali, žáci jim pak pomáhali doklady pročítat a situaci vyhodnocovat. Někteří řidiči neměli vše
v pořádku, což se jednou setkalo i s blokovou pokutou, jindy -v případě prasklé žárovky u kamionupouze s domluvou. Řidiči, kteří dodržovali bezpečnost silničního provozu ve všech oblastech, byli
žáky odměněni drobnostmi, chyby řidičům děti neodpouštěly – měl na ně poukazovat malý svítící
medvěd.

Den plný her a poznání
Ve středu 7. května vyrazily děti z Mateřské školy Tlumačov na základě pozvání na prohlídku do
Obalovny Tlumačov, kde byly pro předškolní děti v rámci týdne bezpečnosti připraveny různorodé
aktivity.
Po příjemném přivítání a protáhnutí těl řádnou rozcvičkou už následovala samotná prohlídka
obalovny se srozumitelným výkladem průvodce, který dětem jednoduše vysvětlil veškeré dění, které
ve firmě každodenně probíhá. Děti se mimo jiné dozvěděly, jak to vypadá, když se nákladní auta plní
asfaltovou směsí a všichni, včetně učitelek, se povážily na nákladní váze. Nakonec se i závodilo – děti
si vyzkoušely závod v ochranných helmách, kdy lopatkami nakládaly do kbelíků kamínkovou směs a
vysypávaly ji na určené místo. Vyvrcholením akce a pro děti určitě nejzajímavější věcí byla jízda na
velkém autě s bagrovací lžící, kdy děti po dvojicích objížděly celý areál. Na závěr návštěvy dostaly děti
sladkou odměnu a na oplátku nakreslily zaměstnancům obalovny na asfaltový chodník krásné
obrázky.

Návštěva Tlumačova
Ve dnech 8. a 9. května 2014 se po mnoha letech uskutečnila návštěva do družební obce Tlumačov
u Domažlic. Pozvání přijal starosta obce Ing. Antonín Jonášek, někteří představitelé obce, hasiči,
pracovnice KIS a další občané Tlumačova. Hlavně nechyběly zakládající členky spolupráce mezi
oběma obcemi: paní Jaroslava Vránová, Helena Samohýlová a Anna Machovská. Hlavním
organizátorem zájezdu za naši obec byl tajemník Ing. Jaromír Janský.
Ve čtvrtek 8. května 2014 jsme se vydali na dlouhou trasu napříč republikou (cca 450 km, 5 hodin),
kterou jsme si zpestřili zastávkou v městě Táboře. Po krátké prohlídce, zejména historické části
města, jsme pokračovali k cíli naší cesty a kolem 14:30 hodin dorazili na tlumačovskou náves, kde
proběhlo velmi vřelé přivítání. Poté následovalo pohoštění v kulturním domě spojené s prezentací
obou Tlumačovů, předání dárků, podpisy na pamětní listinu a dalším kulturním programem.
Dále jsme v Tlumačově navštívili hasičskou zbrojnici, sportovní areál (měli jsme i možnost povzbudit
tlumačovské hráče při fotbalovém utkání), kulturní amfiteátr a zbyl i čas na návštěvu u přátel.
Večer, kdy se část ubytovala v ubytovně ve vedlejší obci Mrákov a část v Podveském mlýně, byl také
plný pohody. Po výborné večeři došlo i na tanec, víno, pivo, zpěv, atd.
Následující den, 9. května 2014, jsme se po snídani vydali autobusem na rozhlednu na Škále, kde
proběhlo společné focení, a kde jsme se rozloučili s několika našimi hostiteli. Naše cesta směřovala
dál, přes Vavřineček – Veselou Horu, do Domažlic. V Domažlicích jsme navštívili Muzeum Chodska,
Chodský hrad, domažlické náměstí i jiné památky. Po společném obědě nastal čas loučení a vydání se
zpět k domovu, k tomu našemu Tlumačovu na Moravě.
Všem občanům českého Tlumačova, v čele s jejím starostou, moc děkujeme za pozvání.
Něco málo o Tlumačovu u Domažlic: obec leží na okraji bývalého pohraničního hvozdu. Historie
Tlumačova se datuje od první písemné zmínky (1325), která pochází z opisu nejstaršího chodského
privilegia. Při chodské rebelii v r. 1693 se Tlumačovští spojili se sedláky z horního Chodska a uprchli
do lesů mezi Tlumačovem a Havlovicemi. Povstání započalo 6. července, ale již 13. července se
zástupci chodských vsí mimo Pocinovských a Lhotských podrobili vrchnosti. K nejradikálnějším
povstalcům náležel tlumačovský Adam Forst, který byl propuštěn teprve v roce 1698 na přímluvu
nové vrchnosti, Stadionu. Ve druhém povstání roku 1767 patřili Tlumačovští k nejvzpurnějším
sedlákům. Vrchnosti vyčítali, že na jejich gruntech nechala vystavět dvůr Filipsberg - dnešní Filipovu
Horu. V roce 1654 žilo ve vsi 27 hospodářů, v roce 1757 to bylo již 57 hospodářů. Roku 1930 se ves
skládala ze 111 chalup obydlených 573 obyvateli. V současné době má obec rozlohu 1187 ha a žije v
ní 410 obyvatel.

Chovatelé vzpomínají
V tomto případě se jedná především o chovatele poštovních holubů, tlumačáky, kteří proslavili
nebo i v současné době proslavují Tlumačov takřka po celém světě. Není to nadsázka, je to fakt, který
se nedá zpochybnit.
Poštovní holubářství bylo v Tlumačově organizováno v roce 1948, kdy jako součást Svazarmu byli
poštovní holubi chováni pro potřeby armády, která je používala jako doručovatele tajných vojenských
zpráv. Chovat poštovní holuby mohl jenom organizovaný chovatel a podmínky k chovu byly velmi
přísné. Na černo, jak se říkalo chovu bez evidence, bylo možno inkasovat až tři roky vězení. Na
evidované holuby se dostávalo zlevněné krmivo, byly prováděny namátkové kontroly na holubincích,
kde nesměl být neevidovaný holub. Zalétlí holubi a taktéž nalezené kroužky se musely odevzdávat na
úřad.
Přes všechny tyto problémy byl o chov holubů velký zájem a zájemci byli přísně vybíráni.
V Tlumačově bývalo až 25 chovatelů, mnoho jich v současné době již nežije.
V šedesátých letech bylo poštovní holubářství vyřazeno ze služeb armády a začalo být jako
sportovní činnost organizováno při svazu chovatelů drobného zvířectva a poštovní holuby mohl
chovat bez evidence kdokoliv, ale v té době začalo, bohužel, zájemců o chov poštovních holubů
ubývat.
Současná ZO Ch. PH Tlumačov má deset členů. Tito současní členové dosahují střídavých výsledků
jak v oblastním, tak i celostátním mistrovství. Absolutních výsledků a úspěchů dosahuje pan Josef
Oharek se svými holuby. Je 15-ti násobný mistr O. S. Zlín, kde soutěží 200 chovatelů. V roce 2000 se
stal mistrem České republiky, zde měl za soupeře kolem 5 000 chovatelů. Jeho holubi reprezentují
Českou republiku a tím samozřejmě i Tlumačov na všech akcích pořádaných Mezinárodním svazem
chovatelů poštovních holubů.

Návštěva předškoláků v základní škole
Do základní školy zavítala vzácná návštěva. Malí předškoláčci si přišli vyzkoušet, jaké to bude, až
v září opravdu usednou do školních lavic.
S opravdovými učitelkami ze základní školy si děti povyprávěly, jak se do školy těší, co již mají
doma připravené. Vyzkoušely si opravdové učení. Ukázaly, jak se umí podepsat, spočítat písmenka ve
svém jméně, naučily se poznávat písmenko A i vypočítat jednoduché příklady. Všichni se velmi snažili.
Za odměnu získali chlapci i děvčata sladkou pozornost a velkou jedničku. Přejeme jim, aby se jim i v
opravdovém učení stejně dobře dařilo.

Kácení májky
Májku jsme Tlumačově (ne)káceli v pátek 30. května 2014 od 17 hodin, neboť v noci z pátku na
sobotu (16. - 17. 5. 2014) bohužel vandalové naši májku uřezali. Se stavěním májky je spojen i zvyk
jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její
vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V Tlumačově šlo ale čistě jen o
vandalismus, protože špičku májky i s obecní vlajkou si neodnesli.
Při přátelském posezení u pokácené májky si děti vyzkoušely jízdu zručnosti např. na kole nebo
odrážedle a také soutěžily v řezání májky na čas. Dospěláci si mohli, od 19 hodin zatančit a
zavzpomínat na taneční Retro párty diskotéce místního diskžokeje Vaška Vymětalíka. I přes nepřízeň
počasí, která panovala až do dopoledne 30. května, se nakonec vše vydařilo, přestože teplota
nepřesáhla při večerní diskotéce 13°.

Počasí v květnu
1. května krásné téměř letní počasí, sluníčko, 24°, ale od dalšího dne se dost ochladilo. Ranní
teploty jen mírně nad nulou, přes den oblačno, studený vítr, teplota jen do 16° a konečně už i
pořádně pršelo. Přes prodloužený víkend (od 8. do 11. května) počasí slušné, polojasno, sluníčko, 20°,
ale další dny ještě chladněji než na začátku května – přes den jen do 12°a pořád studený severní vítr a
skoro každý den prší. Poslední dekáda v květnu už počasí lepší, začalo svítit sluníčko a přes den
teplota až do 28°, občas májová bouřka s deštěm. Poslední tři dny v květnu silné ochlazení, přes den
jen max. 13°.

Červen
Zahrádkáři oslavují
Před padesáti lety v roce 1964 byl v Tlumačově založen „Ovocnářský a zahrádkářský spolek
v Tlumačově“. Tento spolek měl 30 členů a jeho předsedou byl Vratislav Skopalík. Během let se ve
vedení spolku vystřídali další 3 předsedové a v roce 2008 byl zvolen zástupcem předsedy (předseda
byl v té době pan Miloslav Stoklásek) Miroslav Šoltys, který postupně převzal funkci předsedy a
vykonává ji dodnes.
Po celou dobu činnosti zahrádkářů byli členové i ostatní občané Tlumačova, kteří měli zájem,
vzděláváni odbornými přednáškami, instruktážemi a návštěvami zahrádkářských výstav. V Tlumačově
byly pořádány již v minulosti výstavy, košty pálenek i domácích burčáků a vín. V roce 1979 byla
svépomocí dostavěna nová budova zahrádkářů, kde se začaly pálit i ovocné kvasy a na podzim
lisovaly jablečné mošty. V posledních letech se pravidelně na podzim pořádá výstava ovoce, zeleniny
a květin, která si získala velkou popularitu a každoročně ji navštěvují desítky lidí a děti z mateřských
škol i ze základní školy.

Stavební firma Navláčil
V areálu bývalé cementárny má dnes zázemí Navláčil stavební firma s. r. o. ze Zlína, kde má své
logistické centrum včetně skladovací haly a zpevněných ploch.
Od roku 2011 probíhaly v areálu cementárny nejprve demoliční a posléze stavební práce. Po
dokončení (od podzimu roku 2013)zde stojí dvě nové haly a více jak 3000 m² zpevněných ploch.
Prostor bývalé cementárny sloužil stavebnictví od roku 1872. Současné využití areálu tak na
původní účel navazuje ovšem v nových objektech a za podmínek vhodných pro 21. století. Celý areál
cementárny postupně získává novou tvář a je téměř do posledního metru využitý.
Navláčil stavební firma s. r. o. se zaměřuje na realizaci průmyslových staveb a nadstandardních
rodinných domů. Společnost dlouhodobě a pečlivě buduje svoji pozici na trhu generálních dodavatelů
staveb. Za obchodní aktivity a růst firmy byla oceněna titulem Stavební firma roku 2011 České
republiky v kategorii do 250 zaměstnanců.

Školní akademie 2014

Školní akademie si již našla své pevné místo v cyklu tradičních kulturních událostí obce Tlumačova.
Letos proběhla ve čtvrtek 6. června v prostorách školní budovy za hojné účasti rodičovské
veřejnosti. Rámec celé akademie tvořil stroj času, který nás nesl jednotlivými staletími a připomínal
výběrově některé z dějinných událostí. Praotec Čech či Libuše byli návratem k úsvitu českých dějin.
Blok lidových pohádek a kramářská píseň odkazovaly k 19. století a ukázaly bohatství naší lidové
kultury. Zvláště půvabné bylo vystoupení prvňáčků, kteří s nevšední odvahou a vervou prezentovali
české lidové písničky a říkadla.
Akademie zaujala barevností, dynamikou a nápaditostí. Nikdo neměl příležitost se nudit. Naopak,
lidé se dobře bavili, tleskali do rytmu, fandili školákům v jejich snaze blýsknout se před svými rodiči a
ukázat se v tom nejlepším světle.
Příprava akademie, to je spousta vynaloženého úsilí a času ze strany žáků i jejich učitelů. Výsledek
však stojí za to a je odměnou pro nás všechny – účinkující i diváky, žáky, učitele i rodiče.

Odpoledne pro celou rodinu
„Odpoledne pro celou rodinu“ je název velké tlumačovské společenské akce, která se každoročně
koná v červnu v v parku v Sokolské ulici.
V 14:30 hod. začal program slavnostním přivítáním starostou obce Ing. Antonínem Jonáškem a
pořadateli: za Kulturní a informační středisko pozdravila všechny přítomné Renáta Nelešovská a za
Dům dětí a mládeže Sluníčko, pracoviště Tlumačov, Bc. Hana Hlobilová.
Krátce po 15 hodině začalo vystoupení klauna Pepina Prcka. Človíček malého vzrůstu byl v
neustálém kontaktu s dětmi, které aktivní formou pomocí her, zpěvu, soutěží a tance vtahoval do své
show. Poté následovala vystoupení všech skupin tlumačovského aerobiku pod vedením Hany
Hlobilové. Cvičení na tanečním parketu bylo prokládáno různými dětskými soutěžemi. Děti měly také
možnost zapojit svého soutěžního ducha i u dalších soutěží, které byly „rozesety“ po celém parku.
Byly to různé stolové hry, skákání na trampolíně, hod kroužkem na čápa, malování na obličej a další.
Pro zábavu byla přichystána i projížďka na voze taženém koňmi z místního hřebčince a hasiči umožnili
dětem si prohlédnout jejich auto a sednout si (i když jen na sucho) do člunu.
Pro starší generaci zahrála od 17 – 18:30 hodin dechová hudba Zdounečanka. Je to kapela, která i v
Tlumačově dokázala, že se umí přizpůsobit požadavkům doby, která dechovce moc nepřeje. Svým
vystoupení potěšila všechny milovníky lidových písniček. Mnozí si zatančili a zazpívali.

Večer patřil skupině Pexeso Zlín. Jejich taneční zábava, trvající až do pozdních nočních hodin,
roztančila a rozezpívala mladší a střední generaci.
Bohaté občerstvení zajišťoval Hostinec u Hřebčince a místní hasiči. V horkém dnu bylo potřeba
dodávat organismu hlavně tekutiny.
Pořadatelé, KIS a DDM Sluníčko Tlumačov, děkují spolupořadatelům této akce Zemskému
hřebčinci Tlumačov, SDH Tlumačov, p. JUráňové z Ranče Tlumačov, všem sponzorům,
dobrovolníkům, SRPDŠ při ZŠ Tlumačov a pracovníkům obce, za pomoc při organizování a
zabezpečení akce.

Přijetí nejlepších žáků u starosty
Končí školní rok, zas na nějakou dobu končí pro děti čas učení. Nastává čas bilancování a
hodnocení.
Stalo se již tradicí, že právě v tomto období bývá z každé třídy spolužáky či třídní učitelkou vybrán
žák, který je v posledním týdnu školního roku za své kamarádské a bezkonfliktní chování, či za
výborné školní výsledky v průběhu školního roku a reprezentaci školy v různých naukových,
uměleckých nebo sportovních soutěžích přijat starostou Obce.
V letošním roce to byli tito žáci:
1. ročník - Maruška Smékalová, 2. ročník – Vendula Dvořáková, 3. ročník - Jan Hošťálek, 4. ročník –
Matěj Rýdel, 5. ročník – Kateřina Gelnarová, 6. ročník – Michaela Horková, 7. ročník – Lucie
Nguyenová, 8. ročník - Zdeňka Kadlčíková, 9. ročník – Natálie Juráková.
Blahopřejeme!

Výstava koní chovatelů Moravy a Slezska
28. a 29. června uspořádal hřebčinec Tlumačov ve spolupráci se Svazem chovatelů koní Moravy a
Slezska 9. ročník Výstavy koní.
V sobotním programu byly mimo jiné předvedeny a vyhodnoceny tříleté chladnokrevné klisny.
Šampionem výstavy byl vyhlášen hřebec plemene holštýnský kůň Cannavaro ze Slovenska. V soutěži
nejkrásnější kůň výstavy byl diváky zvolen hřebec plemene slovenský športový pony Fain. Nedělní
program nabídl vysokému počtu návštěvníků pestrou škálu ukázek práce s koňmi pod sedlem i
v zápřahu.

Zasedání Rady obce
Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 4. června a 25. června 2014 přijala mimo jiné tato důležitá
usnesení:
- schválila výjimku pro počet dětí ve třídách MŠ Tlumačov na 56 dětí na školku, tj. 2x28 dětí na třídu
- schválila jako vybraného dodavatele stavebních prací na akci „Úspora energie budovy zdravotního
střediska Tlumačov“ společnost Envia system s. r. o. z důvodu nejvýhodnější nabídky v celkové ceně
950 856,- Kč a pověřila starostu k podpisu Smlouvy o dílo
- schválila jako vybraného dodavatele stavebních prací na akci „Oprava střechy ZŠ Tlumačov“
společnost Zlínmat s. r. o. z důvodu nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 3 689 480,- Kč a pověřila
starostu k podpisu Smlouvy o dílo
- vzala na vědomí informace o neschválení žádosti obce Tlumačov o příspěvek na akci „Rekonstrukce
chodníků podél silnice I55 v obci Tlumačov“
- schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou 1 rok pro
oddělení životního prostředí údržby a služeb
- schválila jako vybraného dodavatele stavebních prací na akci „Rozšíření sběrného dvora obce
Tlumačov - stavba“ společnost Swietelski stavební s. r. o. z důvodu nejvýhodnější nabídky v celkové
ceně 5 769 995,- Kč a pověřila starostu k podpisu Smlouvy o dílo

Počasí v červnu
Začátek června průměrné počasí, oblačno, občas i zapršelo, denní maxima kolem 22°, v sobotu 7.
června na Den pro celou rodinu se počasí umoudřilo, teplota až 29°, sluníčko. Další dny velmi teplo,
sluníčko, až 35° a tak to vydrželo do další soboty. To už se ochladilo na 18°a trochu i zapršelo. Od 16.
června se teploty zvýšily, ale už jen do 29°, sluníčko. Poslední 2 dny v červnu bouřky s deštěm,
maxima 18°.

Červenec
Výluka na železničním koridoru v Otrokovicích
První červencový týden byly obě traťové koleje přes noc od 22.20 do 04.10 hod. uzavřené. Kromě
dvou nočních rychlíků, které nahradily autobusy, to postihlo i jeden osobní vlak. V úseku Tlumačov –
Staré Město ho zastoupily také autobusy. Během dne byla v provozu pouze jedna traťová kolej a
cestující tak museli počítat se zpožděním. Výluka na jedné trati potrvá do 25. července a pak na ni
naváže omezení na druhé trati, a to skončí 17. srpna.
Důvodem výluky je výstavba nového vjezdu do otrokovického průmyslového areálu TOMA pod
železniční tratí

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2013
Začátkem července letošního roku obdržel obecní úřad osvědčení o úspoře emisí v naší obci za rok
2013 od společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu. Třídění
odpadu je mravenčí práce, ale když si na ni člověk zvykne, nečiní nám již téměř žádné problémy a
výsledek, především ochrana životního prostředí jistě stojí za to.
V roce 2013 bylo v celé České republice díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za
rok více než 310 tisíc domácností a systém tak přispěl ke značnému snížení emisí. Třídění odpadu je
jedním z moderních způsobů využití odpadů a zároveň ochrany našeho životního prostředí, na
kterém nám všem jistě záleží.

Oprava střechy základní školy
Se začátkem prázdnin začaly dlouho očekávané dny pro všechny žáky a učitele naší základní školy.
Začátkem prázdnin však také začala realizace akce „Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63,
Tlumačov“, která je plně hrazena z rozpočtu obce a představuje významnou investiční akci v letošním
roce.

Oprava je naplánována tak, aby byla provedena do konce prázdnin. Na nové budově školy bude
kompletně nahrazen nevyhovující bonnský šindel za klasickou střešní betonovou tašku stejného
tvaru, jako je na staré budově. Současně dochází k výměně špatných konstrukčních prvků vazby a k
celkovému posílení statické únosnosti celé střešní vazby. Opraveny budou také žlaby a klempířské
prvky. Celková cena díla včetně projektové přípravy a nezbytné administrace představuje částku 4,3
mil. Kč.

Projekt "Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP
Otrokovice"
Naše škola se od července 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality
základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, ve kterém město uspělo a získalo tak finanční
podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je
spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Již v posledním červnovém týdnu se ředitel školy Mgr. Robert Podlas zúčastnil v rámci projektu
„Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ prvního workshopu zaměřeného
na příklady dobré praxe psychologů na základních školách. Součástí workshopu bylo i slavnostní
předání Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
kterou ředitel školy převzal z rukou vedoucí odboru školství a kultury města Otrokovice.
Spolu s námi se partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice.
Společným pracovním tématem programu všech zúčastněných základních škol je podpora žáků
ohrožených školním neúspěchem, neprospěchem, popř. předčasným odchodem ze systému
vzdělávání. V rámci projektu dojde za účelem výměny cenných zkušeností a příkladů dobré praxe v
oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími regionálními
organizacemi a institucemi. V průběhu projektu budeme pro vytypované žáky, kteří budou chtít na
podpoře participovat, tvořit individuální plány pomoci a poskytovat jim podporu např. formou
doučování, individuálních konzultací, apod. Zapojení školy do projektu by mělo přinést i nové
zkušenosti a výstupy související se zřízením nové pozice – školního psychologa. Od jeho práce s
podporovanými žáky očekáváme výraznou pomoc v oblasti výchovného poradenství, školní prevence
a zejména při řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivců i třídních kolektivů.
Velkým přínosem projektu pro naši školu bude rovněž vybudování bezbariérového přístupu na II.
st. školy, který doposud chybí. Projekt bude realizován zejména v období školního roku 2014/ 2015 a
bude ukončen v červnu 2015.

Úspora energie budovy zdravotního střediska
Se začátkem prázdnin byla zahájena akce „Úspora energie budovy zdravotního střediska
Tlumačov“. Cílem je snížit energetickou náročnost celého objektu a objekt zmodernizovat.
Došlo k výměně oken a dveří a celkovému zateplení fasády. Budova tak změnila svůj vzhled téměř
po půl století. Nový bezbariérový přístup je doplněn o automaticky otevíratelné dveře.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí. Celková cena díla včetně projektové
přípravy, energetického auditu a nutné administrace představuje částku 1,3 mil. Kč, přičemž
spolufinancování ze strany obce je ve výši asi 300 000 Kč.

Zasedání Rady obce
Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. července2014 přijala mimo jiné tato důležitá usnesení:
- vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení na stavbu „Výroba sójových potravin NATURAL WAY Tlumačov“ a doporučila
starostovi obce, aby k projektové dokumentaci vydal souhlasné stanovisko
- byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ Klubíčko paní Bc. Sodůlkovou a schválila provedení vnitřních
úprav zázemí pro zaměstnance v objektu u Trojice
- schválila poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov ve výši 15 000,- Kč
na pokrytí nákladů spojených s družební návštěvou členů SDH Tlumačov u Domažlic

Počasí v červenci
Prázdniny začaly polojasným počasím, občas se přehnala nějaká dešťová přeháňka, ale teploty až
do poloviny měsíce letní, kolem 28-30°. Od 19. do 26. července teploty až 35°, vlhko jak v prádelně,
denně někde v délce bouřka, ale u nás pršelo až v neděli 27. července, ale zato pořádně. Silná bouřka
s přívaly deště, popadané stromy a někde museli zasahovat i hasiči u popadaných stromů. Konec
července stále teplý, ale téměř denně s dešťovými přeháňkami nebo s bouřkou.

Srpen
Pořízení zásahového dopravního automobilu pro JSDH Obce Tlumačov
Již v roce 2013 podala obec Tlumačov žádost o poskytnutí dotace na rok 2014 na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Zlínského kraje.
Účelem žádosti bylo pořízení zásahového vozidla pro řešení mimořádných událostí (požár,
povodeň, dopravní nehody), k bezpečné přepravě osob a věcných prostředků požární ochrany.
Zlínský kraj naší žádosti vyhověl a Zastupitelstvo Zlínského kraje v březnu schválilo smlouvu o
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 400.000,-Kč. Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo
uvedenou smlouvu na svém dubnovém zasedání. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce byly
alokovány prostředky na kofinancování, byly neprodleně zahájeny kroky vedoucí k pořízení
zásahového vozidla a realizaci homologovaných vestaveb nutných pro plnohodnotné využití pořízené
techniky. Nově pořízený automobil FORD TRANSIT nahradí dosluhující AVII a zajistí bezpečnou
dopravu členů jednotky. Celkové náklady jsou 650.000,-Kč.
Je na místě naši jednotku pochválit, vždyť za uplynulých pět let měla 78 zásahů, což je třetí příčka v
rámci bývalého okresu Zlín a svědčí to o velmi dobré vybavenosti a akceschopnosti naší jednotky.

Informace o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015
Jelikož se letošní zápis dětí do MŠ Tlumačov nesl v duchu emocí kolem petice za navýšení počtu
míst v mateřské škole, starosta obce informoval občany o počtu přijatých dětí do MŠ Tlumačov pro
školní rok 2014/2015:
Celkem se k zápisu do MŠ Tlumačov dostavilo 36 dětí. Dvě přijaté děti se odhlásily prostřednictvím
svých zákonných zástupců (jedno dítě bylo přijato do Speciální MŠ Klubíčko v Tlumačově, ul. U
Trojice, druhé dítě ze Skal bylo přijato do MŠ Otrokovice). Celkem bylo přijato 30 dětí. Čtyři děti tedy
nebyly přijaty. K dnešnímu dni mají dva roky a první dítě dovrší tří let v prosinci 2014, další dvě děti
během ledna 2015 a čtvrté dovrší tří let v březnu 2015.

Tlumačov na dožínkách
V sobotu 23. srpna odjela dvanáctičlenná skupinka krojovaných tlumačáků na Dožínky Zlínského
kraje do Kroměříže, kde se na Velkém náměstí setkali se známými tvářemi z předchozích let a také
s panem hejtmanem. V průvodu si zazpívali společně s diváky kolem cesty hanácké písničky. Letos
bylo v průvodu celkem 900 krojovaných účastníků nejen z Česka, ale i ze Slovenska a daleké Asie.
Všichni přispěli k výborné atmosféře krajských dožínek. Letos byla velmi dobrá úroda obilovin i
ostatních zemědělských plodin, takže bylo co oslavovat.

Prázdniny se Sluníčkem
Výlety, zábavu, soutěže, nové kamarády a spoustu zážitků nabízel v letošním roce příměstský tábor
„Prázdniny se Sluníčkem", který pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov. Účastnilo
se ho 27 dětí z Tlumačova a okolí. V pondělí se děti společně seznámily a zahrály si několik her v
tělocvičně. Tím začalo sbírání bodů do celotáborové soutěže. Nejen pro vítěze, ale i pro všechny
účastníky za ně byly připraveny dárečky v závěru tábora. Odpoledne se pokračovalo výletem do
kurovického lomu. Celý zbytek týdne trávily děti výlety – navštívily hvězdárnu ve Valašském Meziříčí,
muzeum a kolonádu v Luhačovicích, ve čtvrtek proběhl očekávaný výlet do ZOO do Vyškova
s návštěvou Dinoparku. Na závěrečný den příměstského tábora byly pro děti připraveny hry a soutěže
k získání dalších bodů do soutěže.
Další akcí, kterou o prázdninách pořádal DDM Sluníčko, byl letní pobytový tábor s názvem „Cesta
kolem světa za 8 dní“. Děti se přenesly do Řecka, které se stalo prvním cílem výpravy. Krátce se
seznámily s řeckými dějinami a zahrály si osmiboj, ve kterém se jim měřila odvaha a vytrvalost.
Všechny týmy své úkoly zvládly a pokračovali v „cestě“. Dalším cílem putování byla Čína, kde si pro ně
čínský císař připravil několik úkolů, které cestovatelé museli splnit, aby mohli odcestovat dál. Plni
zážitků se vydali do Egypta. Zde se zúčastnili motlitby v mešitě, navštívili pyramidy v Gíze, kde hledali
poklad. Dalším cílem byla Brazílie. Zatančili si na karnevalu v Riu a připravili se na další cestu, která
vedla do USA, dále do Španělska a do Anglie. Cestou museli rozluštit několik složitých kódů, aby se
jim podařilo dostat zpět na start výletu. Všechny děti za skvělý výkon sklidily velké uznání, a proto
byly po zásluze odměněny.

Regionální biokoridor Tlumačov
Biokoridor je významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje
migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. V Tlumačově byly koncem měsíce srpna oficiálně
zahájeny realizační práce na části Regionálního biokoridoru 1581 Tlumačov na Moravě.
Realizovaný tlumačovský biokoridor propojuje „Hrabůvku“ s lesíkem, který je na hranici s
katastrálním územím Machová. Součástí biokoridoru, což je v podstatě pás zelně o šířce 40 m je
rozšíření lesíka „Hék“ o zhruba 2 hektary. Celková výměra tohoto spojovacího pásu výsadeb je 9,5
hektaru. Pro výsadbu jsou použity domácí druhy listnatých dřevin. Celkové náklady na realizaci
tohoto významného krajinotvorného prvku činí 3,8 milionů korun a jsou plně hrazeny z dotačního
titulu Státního fondu životního prostředí. Výběrové řízení na provedení těchto výsadeb vyhrála
společnost Petr Vykrut – Zahradnické služby, Ostrava – Hrabůvka. Celý biokoridor je vysazován na
pozemcích v majetku obce Tlumačov. Tyto pozemky byly do vlastnictví obce předány v rámci
pozemkových úprav prováděných v této části katastru obce v návaznosti na realizaci stavby rychlostní
komunikace
R55.
V současné době je v terénu provedeno geodetické vytýčení předmětných úseků a v některých
částech již byly zahájeny práce na stavbě oplocenek. Celá výsadba by měla být ukončena do konce
letošního roku.

Počasí v srpnu
Teploty první dekády v srpnu průměrné – do 30°, ale téměř denně nějaký déšť, hodně velké vlhko,
parno. Od 11. srpna se trochu ochladilo, maxima do 24°, oblačno, denně prší. Až do konce srpna
počasí stejné, jen teploty se snížily na 16 -20°, ranní teploty dokonce už některé dny jen 8°. Skoro
denně přeháňky nebo bouřky. Ani jeden den v srpnu nebyl tzv. tropický den, teploty nepřesáhly 30°,
zato nadprůměrně celý srpen pršelo. Poslední prázdninové dny to už vypadá na podzim, oblačno,
max. 22°.

Září
Úspěch tlumačovských hasičů
Hlasování ve 4. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku začíná 8. září 2014. Odborná porota vybrala
z téměř 200 nominovaných 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z pěti soutěžních oblastí a
mezi vybrané jednotky patří i Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov. Nyní je řada na
veřejnosti, která svým hlasování určí výsledné pořadí. Hlasování potrvá do 30. října 2014.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov má nyní velkou šanci ucházet se o ceny ankety,
kterými jsou kromě 1 250 000 korun také 30 radiostanic a pět zásahových tabletů pro výjezdová
vozidla.
Do soutěže se v letošním roce přihlásily jednotky a sbory ze všech krajů České republiky, kromě
Prahy. Hlasující v rámci veřejného hlasování přidělí svůj hlas jedné jednotce i jednomu sboru, a to v
každé z pěti soutěžních oblastí. Každý hlasující může tedy udělit maximálně 5 hlasů jednotkám a 5
hlasů sborům prostřednictvím hlasovacího formuláře i zasláním SMS. Aktualitou v letošním ročníku je
spolupráce s Českou televizí, v rámci kterého připravujeme záznam slavnostního vyhlášení výsledků
ankety Dobrovolní hasiči roku 2014 pro televizní diváky.

Kolaudace střechy základní školy
V druhém zářijovém týdnu proběhla kolaudace stavby „Oprava střechy ZŠ Tlumačov“. Dílo bylo
dokončeno v požadovaném termínu a tak děti, které nastoupily po prázdninách do školy, již žádný
stavební ruch nezaznamenaly.
Posílena byla celá vazba, bonský šindel byl nahrazen betonovou taškou, nové jsou i klempířské
prvky včetně dešťových žlabů. Na opravené střeše jsou nové hromosvody včetně uzemění. Náklady
spojené s opravou střechy ZŠ Tlumačov představují celkovou částku 4,3 mil. Kč a byly plně hrazeny z
rozpočtu obce.

Hry seniorů
V pátek 12. září 2014 v 9 hodin byl v Hulíně zahájen pátý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní
Haná. Opět po roce změřili své síly senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic.
Tlumačovsští senioři ze svých řad poskládali nová, obměněná družstva. Za Tlumačov soutěžili:
Tlumačov I.: Jana Václavíková, Mirka Vejsadová, Emilka Stratilová, Rostislav Skopalík a Marie
Zaoralová. Tlumačov II.: Hana Brázdilová, Zdeněk Brázdil, Marie Ešlerová, Libuše Škrabalová a Ludmila
Řezníková. Naši borci se neměli při závěrečném vyhlašování výsledků, za co stydět, i když tentokrát
na medaili nedosáhli. První tlumačovské družstvo obsadilo 5. místo a druhé skončilo na 7. místě.
Hry zahájil, tak jako v minulých letech, slavnostní průvod. Seniorům, kteří pochodovali Hulínem,
hrála do pochodu Dechová hudba Hulíňané. Po zdravicích čelních představitelů členských měst a obcí
Mikroregionu Jižní Haná a po vystoupení mažoretek „Kontrasty“ z Hulína, se soutěžící odebrali k 8
soutěžním disciplínám. Některé letošní disciplíny byly nové, např. věšení a sundávání prádla na čas,
shazování kuželek, skládání (večerníčkových) čepic z novin nebo hádání hlášek z filmů.
Ve 12 hod. se začaly sčítat výsledky her a to byl i čas, kdy jednotlivé obce a města předvedly svá
kulturní vystoupení. K dobré pohodě patří i zpěv, proto všechny přišly potěšit zpěvačky z Tlumačova.
Další vystoupení Tlumačova si připravili senioři z Klubu seniorů. Jejich tanečky vsedě na židli,
nacvičené pod vedením paní Libuše Škrabalové, měly velký úspěch.Diváci i soutěžící měli možnost si
zasoutěžit i ve vědomostním kvízu. Ze správných odevzdaných odpovědí bylo vylosováno 10
šťastlivců, kteří si domů odnesli drobné dárky.
Krátce po 14 hodině se všichni soutěžící dozvěděli svá umístění. Podle hesla „Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se“ jsme brali naše umístění. Starosta obce Ing. Antonín Jonášek poděkoval osobně
všem tlumačovským sportovcům za výbornou reprezentaci obce.
Bylo také velmi milé vidět, jak je ta naše tlumačovská skupina seniorů nejpočetnější. Na akci přijeli
téměř všichni starší občané, kteří navštěvují Klub seniorů Tlumačov. Paní Elvíra Hrdinová, která příští
rok v květnu oslaví devadesátku, byla toho dne nejstarším „tlumačákem“ v Hulíně.

Noční pohádkový park
V pátek 19. září 2014 se park u Sokolovny proměnil v 18. hod. na pohádkovou říši. Kulturní a
informační středisko ve spolupráci s mateřskou školou, připravilo už šestý ročník „ Nočního
pohádkového parku“.

Do pohádkové říše se vydalo téměř 180 dětí a 150 dospělých. Prošli celkem osmi stanovišti, kde na
ně čekaly pohádkové postavy s připraveným úkolem, které děti musely plnit. Na startu, kde na ně
čekala Bílá paní, obdržely kartičku na razítka za splněné úkoly.
Malí účastníci pohádkového parku se po cestě, kde se setkali s množstvím pohádkových postav
(Budulínek, Jeníček a Mařenka, ježibaba, vodník, Ferda Mravenec, princezna Xenie a další) se
nakonec vydali do strašidelného pekla, kde na ně čekali čerti. Po odevzdání kartičky u cíle dostal
každý malou sladkost. Po náročné stezce pohádkou byl k dispozici bufet s občerstvením.

Okresní přebor v přespolním běhu – Trnavský vrch 2014
Ve středu 24. září se žáci naší školy po několika letech zúčastnili sportovně zajímavé soutěže –
přebor okresu Zlín v přespolním běhu jednotlivců a dvojic v kategoriích žáků II. stupně v okolí Trnavy
a Slušovic. Akce se při vydařeném počasí zúčastnilo celkem 17 škol. Akci odstartoval v 10 hodin před
trnavskou hasičskou zbrojnicí bývalý ředitel ZŠ E. Zátopka Mgr. F. Hnízdil.
Jednotlivé závody na sebe plynule navazovaly a všichni zúčastnění si s tratí, která byla
poznamenaná vydatnými srážkami, poradili velmi dobře. Po delším výpadku v soutěži, ve které se
sešla silná konkurence, se za naši školu postavili na start kondičně velmi dobře připravení soutěžící.
Nejlépe se umístila v kategorii dívky mladší – 1200 m Aneta Horková (5. místo) a v kategorii chlapci
mladší – Adam Bilík – 4. místo.

Počasí v září
První zářijové dny počasí se srážkami a teplotami jen do 17°, ale už od 3. září se vrátilo sluníčko
téměř letními teplotami až do 27°a takové počasí vydrželo až do 10. září. Další dny znovu déšť nebo
aspoň denně dešťové přeháňky, teploty do 20°. S nástupem kalendářního podzimu se teploty dál
snížily, ráno dokonce i na +3°, přes den kolem 14° a oblačno, dešťové přeháňky. Poslední 2 zářijové
dny se ještě objevilo sluníčko a teploty se vyšplhaly až na příjemných 21°.

Říjen
Volby do Zastupitelstva obce Tlumačov
Dne 10. a 11. října 2014 se v tlumičově konaly volby do Zastupitelstva obce Tlumačov. Celkem je
v Tlumačově 2033 voličů. Obálek, které se vydávaly až přímo na 2 volebních okrscích, bylo vydáno
917, odevzdáno 916. Volební účast v obci byla 45,11%.

A jak volby dopadly?
Složení zastupitelstva pro období 2014 - 2018:
volební strana

pref. hlasy

Mgr. František Kel

Pro Tlumačov

363

Mgr. Rajmund Huráň

Prosperita 2014

337

Mgr. L. Odložilíková

Pro Tlumačov

305

Ing. Jan Rýdel

Pro Tlumačov

303

Petr Horka

Pro Tlumačov

300

RNDr. Ing. V. Drbal

Prosperita 2014

295

Alena Hozová

Prosperita 2014

293

Blanka Konečná

Prosperita 2014

291

MUDR. František Kel

Pro Tlumačov

289

Mgr. Aleš Kouřil

Prosperita 2014

279

Ing. Antonín Jonášek

KDU-ČSL

207

Karel Skopal

ČSSD

187

Alois Petřík

ČSSD

166

Ing. Rostislav Talaš

KDU-ČSL

158

Růžena Vaňharová

Sdružení nestraníků

137

Aktuální stav příprav stavby protipovodňové hráze
Na začátku měsíce října proběhlo v prostorách KIS Tlumačov veřejné projednání územního řízení
pro umístění stavby protipovodňové hráze Tlumačov. Vedením tohoto řízení byl usnesením krajského
úřadu pověřen Stavební úřad Otrokovice. Veřejné projednání bylo svoláno v souladu s dikcí
stavebního zákona, když investor stavby Povodí Moravy s. p. předal stavebnímu úřadu veškeré
potřebné podklady a stanoviska. Termín tohoto projednávání byl poslední možností, kdy mohli
účastníci řízení podat své námitky a připomínky. Této zákonné možnosti využila řada přítomných
účastníků řízení. V současné době stavební úřad Otrokovice postoupil v daném řízení do další fáze,
kdy bude jednotlivým účastníkům řízení rozesíláno oznámení o seznámení se se shromážděnými
podklady před vydáním rozhodnutí. Tímto byla uzavřena jedna z významných etap na cestě k zajištění
ochrany obce před povodňovým nebezpečím. Investor stavby předpokládá, že se v průběhu roku
2015 podaří zpracovat projektovou dokumentaci nutnou pro zahájení řízení vedoucí k vydání
stavebního povolení.
Z popsaného shrnutí vyplývá, že cesta ke zmírnění obavy z možných povodní, je během na dlouhou
trať, ale krůček po krůčku se pomalu přibližujeme k vytyčenému cíli. Bez optimismu a vstřícného
přístupu občanů Tlumačova to však nejde a za to jim patří velký dík.

Tlumačovské děti navštěvují solnou jeskyni
Od 13. října letošního roku začaly děti z mateřské školy pravidelně navštěvovat za doprovodu
učitelek solnou jeskyni v Otrokovicích. Vždy po skupinkách 10 dětí vyrazí každé pondělí odpoledne
utužit imunitu proti podzimním virózám a zimním chřipkám. V solné jeskyni se děti otužují a dýchají
svěží vzduch. Stěny v jeskyni svítí přes krystaly soli, ze stropů visí krápníky, na bočních stěnách zurčí
malé vodopády vody, které zvlhčují vzduch kolem a pomáhají lépe inhalovat solné výpary.Ti, kteří
chtějí jen odpočívat, mají k dispozici polohovací křesla, ve kterých se dá i spát, ostatní mají k dispozici
hračky či skluzavku.
Návštěvy solné jeskyně budou probíhat až do začátku března, takže si děti jejího prostředí plně
užijí.

Podzimní prázdniny ve Sluníčku
Stejně jako v minulých letech, tak i letos proběhl v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov den, kdy se
všichni bojí otevřít dveře, kdy strašidelní tvorové naší vesnicí prochází – STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN. A
že bylo na co koukat! Vše začalo v sobotu 25. října. Čarodějky, upíři, strašidla a jiná stvoření měli
sešlost ve Sluníčku, aby si mohli zase po roce tento svátek náležitě užít.
Nejprve přišla na řadu výroba strašidelných dýňových strašidel. Takže vydlabat, očistit, vyřezat,
nazdobit a rozsvítit…Venku se už setmělo a všichni věděli, co přijde. Musí se přichystat na strašidelný
průvod, jinak budou letos bez odměn. Pro všechny to byla věc ta nejdůležitější a taky to bylo vidět. V
mžiku se roztomilé děti proměnily v čarodějnice, duchy a další rozmanitá monstra a to byl teprve
důvod se začít bát. Jakmile byla proměna hotova, už nic nebránilo tomu, aby se strašidelný průvod
vydal na svou pouť po Tlumačově. Každý strašil, koho potkal, ale zejména své rodiče a sourozence,
které společně navštívili a vykoledovali si sladkou odměnu. Po průvodu ulicemi se děti vrátily do
Suníčka, kde si vyzkoušely spaní mimo domov. Po brzkém vstávání, jelikož posun času z letního na
zimní nedal dětem spát, byla pro všechny připravena vydatná snídaně. Poté se pokračovalo dalším
tvořením a soutěžemi, za které děti po oba dny získávaly sladké odměny. S úderem 11 hodiny však
nastal čas se pro tento rok rozloučit a odejít domů.

Kříž Blahoslaveného českého krále, císaře Karla I. z domu Rakouského
V sobotu 25. října 2014 byl slavnostně posvěcen a oficiálně zasvěcen kříž Blahoslavenému
Českému králi, císaři Karlu I z domu Rakouského.
Kříž, který se nachází na ulici Kvasická, slavnostně vysvětil Páter Josef Rýznar z Nedakonic a jeho
kolega sloužící v Pohořelicích přinesl relikvii s vlasy Karla I.
Kříž je z druhé poloviny 19. století a je vyhotoven z mladějovského pískovce a byl opraven
občanským sdružením „Pro Patria Moravia“ a to nákladem 150 000,- Kč bez dotací – z vlastních
prostředků.
Svátek blahoslaveného Karla z Domu rakouského připadá na 21. října, je to den sňatku Karla a Zity
v roce 1911. Je doloženo, že v tento den Karel své nevěstě řekl: „Nyní si musíme vzájemně pomoci na
cestě do nebe“.
Posláním občanského sdružení „Pro Patria Morava“ není zviditelnit sebe, ale upozornit všechny na
skutečnost, že mezi námi žil člověk, který byl čestný, silně věřící, milující rodinu a bojovník za mír, ale
hlavně náš poslední král, jehož rodokmen sahá až k samotným Přemyslovcům. Tento kříž bude ode
dneška připomínkou na jeho velkou osobnost, na jeho velkou oběť.

Koncert konzervatoře
V den Státního svátku 28. října 2014 se v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov,
uskutečnil koncert vážné hudby Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž.
Zazněly skladby skladatelů J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. Janáčka, E. H. Griega, C. Saint-Saense a A.
Chačaturjana. Na violoncello hrál Kamil Žvak, na housle Václav Křivánek, na klavír Ondřej a Katarína
Hubáčkovi.
Koncertu předcházelo slavnostní kladení věnce k soše T. G. Masaryka. Starosta obce Ing. Antonín
Jonášek společně s místostarostou Ing. Janem Rýdlem za asistence místních hasičů a společně s
několika místními občany uctili památku padlých v I. světové válce i našeho prvního
československého prezidenta.

Počasí v říjnu
Začátek října typický podzimní, ráno mlhy, občas přeháňka, občas se ukáže na chvíli sluníčko,
odpolední teploty ale celkem vysoké až do 16°. Od 10. října přišlo krásné babí léto, polojasno se
sluníčkem a s teplotami až 23°. Dny jsou už ale bohužel velmi krátké, tak než sluníčko vyleze z mlhy,
začne pomalu zapadat. Pak přišlo pár nevlídných upršených dnů, ale zase se vrátilo slunečné počasí, i
když teploty už nepřesáhnou 18°. Od 22. října zataženo s deštěm, denní teploty max. 10°, skoro celé
dny mlha a poslední dva dny v říjnu sice bez deště, ale podzim je tady…

Listopad

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Dne 10. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tlumačov. Na
tomto slavnostním zasedání všichni nově zvolení zastupitelé složili zákonný slib a tím na sebe přijali
odpovědnost za rozvoj a správu obce.
Dalším významným úkolem nového zastupitelstva byla volba představitelů obce. Na funkci
starosty obce byl nově zvolen pan Petr Horka počtem 13 hlasů a do funkce místostarosty obce byl
zvolen pan Mgr. Rajmund Huráň, počtem 14 hlasů.

Nově zvolená Rada obce Tlumačov, která je výkonným orgánem obce mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva bude ve volebním období 2014 – 2018 pracovat ve složení :

pan Petr Horka, starosta obce
pan Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce
paní Blanka Konečná, členka rady obce
pan Mgr. František Kel, člen rady obce
pan RNDr. Ing. Vojtěch Drbal, člen rady obce
Zastupitelstvo obce následně na svém zasedání odsouhlasilo zřízení dvou výborů zastupitelstva.
Předsedou finančního výboru byla zastupiteli zvolena paní Růžena Vaňharová a předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Antonín Jonášek.

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov
V sobotu 1. 11. 2014 se konal druhý ročník soutěže v aerobiku jednotlivců, kterou pořádal Dům
dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, za finanční podpory obce Tlumačov.

Soutěže se zúčastnilo okolo 350 soutěžících nejen z Tlumačova, ale i z širokého okolí a podpořit je
přišlo na 200 diváků. Skvělá atmosféra, která v tělocvičně panovala, vyburcovala soutěžící ke skvělým
výkonům. Soutěž byla rozdělena na profesionální a neprofesionální. Přihlášené děti cvičily podle
lektorky, která si připravila krátkou sestavu a cvičila před nimi na vyvýšeném pódiu. Na vše dohlížela
pětičlenná porota, která hodnotila správné předvedení této sestavy, správné technické provedení
kroků a také výraz soutěžících.
DDM Sluníčko poděkovalo všem soutěžícím za reprezentaci, všem sponzorům, všem pomocníkům
za pomoc na akci a při přípravě akce, místním hasičům za dozor a hladký průběh soutěže, a také všem
přítomným divákům za skvělou atmosféru.

Martinské hody
Martinské hody v naší obci letos připadly na neděli 9. listopadu 2014. Hody začaly sváteční mší
svatou v kostele sv. Martina a kulturním programem na náměstíčku. Po svaté mši všechny přítomné
přivítal starosta obce. Poté studenti z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž předvedli ukázku ze života
sv. Martina. Slavnostní atmosféru Martinských hodů umocnili i mnozí občané v hanáckých krojích.
Hodovníci mohli ochutnat různé druhy zákusků a ohřát se výborným svařeným červeným vínem.
Dalším dnem oslav byla sobota 15. listopadu 2014 v Klubu obce Zábraní při ochutnávce
svatomartinských vín. Milovníci cimbálové muziky Dubina si zazpívali a zatančili a ochutnali vzorky
svatomartinského vína. Odbornou přednášku o mladých vínech letos přednesl p. Pavel Ocknecht. K
jídlu se, jako každý rok, podávala dozlatova upečená husa s 2 druhy zelí a knedlíky. Nálada v sále byla
velmi příjemná a přátelská. Všichni se dobře bavili až do pozdních večerních hodin.

Dotace tlumačovským hasičům z rozpočtu Zlínského kraje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov obdržela v závěru letošního roku účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje.
Dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 000,- Kč byla poskytnuta na výdaje vzniklé a uhrazené
v období roku 2014 na věcné vybavení neinvestiční povahy. Tlumačovští hasiči využili finanční
prostředky na nákup nabíjecí svítilny, trojdílného hliníkového žebříku a vyprošťovacích štípacích
kleští. Pořízené vybavení tak zlepší vybavenost a zvýší úroveň zásahů tlumačovské jednotky při
požárech a krizových událostech.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vánoční strom byl v naší obci, opět po roce, slavnostně rozsvícen na náměstí Komenského. Od
večerních hodin pátku 28. listopadu 2014 nám, společně s betlémem připomíná, že nastává adventní
čas. A po adventu je už jen krůček ke krásným svátkům v roce – k Vánocům.
Od 16:45 hod. nám na náměstí vyhrávalo vánoční melodie žesťového trio z kroměřížské
konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská a poté předala
slovo novému starostovi obce Petru Horkovi, který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se
svátkům vánočním.
Letos jsme začali novou tradici a to posílání přání Ježíškovi. Každé dítě dostalo zdarma héliem
nafouknutý balónek, na který, za pomocí rodičů, upevnilo své vánoční přání. Před samotným
rozsvícením stromku je všechny děti společně vypustily k nočnímu nebi. Některá přání byla tak těžká,
že je jeden balónek neunesl. To potom bylo přání doručeno Ježíškovi jiným způsobem.
Krátký kulturní program si pro nás připravili žáci ze ZŠ Tlumačov pod vedením paní učitelky Mgr.
Lenky Odložilíkové a Mgr. Leony Jiruškové, zástupkyně ředitele. Po básničkách, písničkách a koledách
už nic nebránilo tomu, aby se rozzářil zatím největší tlumačovský vánoční strom. Vedle stromu je
opět instalovaný dřevěný betlém. Program byl zakončen krásným ohňostrojem.
Ve staré budově KIS byly opět dveře dokořán u železničních modelářů při DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov pod vedením Pavla Baďury. Návštěvníci mohli posoudit, co nového
modeláři na ukázkové železnici vybudovali. V nové budově, sále kulturního střediska, si nikdo
nenechal ujít výstavu DDM Sluníčko „Na hladině a pod hladinou“.
Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý Mikuláš s andělem a čertem. Hodné děti odměnil sladkostmi,
zlobivé pošimral čert metličkou na zádech. Pro všechny přítomné bylo přichystáno bohaté
občerstvení v podobě svařeného vína, čaje, vaflí a sendvičů.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, hasičům za
dohled při ohňostroji a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při realizaci akce.

Počasí v listopadu
Mlha, oblačno, maximální denní teplota +7°- to byl první listopadový den. Další dny až téměř do
poloviny měsíce polojasno až skoro jasno se sluníčkem a teplotami až do 18°.Ranní teploty také
vysoké – kolem +8°. Od 14. listopadu už teploty přes den jen kolem 10°, oblačno, občas trochu deště.

Od 20. listopadu se počasí výrazně zhoršilo, ranní teploty kolem nuly, odpoledne jen do 3°. Do
konce listopadu se už počasí nezměnilo, zima je tady.

Prosinec
Sběrný dvůr obce Tlumačov
1. prosince otevřela obec Tlumačov brány svého nově zrekonstruovaného sběrného dvora na ulici
Zábraní. Rekonstrukce sběrného dvora tak, aby vyhovoval rozlohou a vybavením současným
potřebám moderního sběrného dvora, byla v letošním roce jedna z nejvýznamnějších a finančně
nejnáročnějších investičních akcí obce. Celkové náklady na rekonstrukci a doplnění technologického
vybavení překročily částku 8,5 mil. Kč, větší část nákladů byla financována z dotačního programu
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí. I
tak spolufinancování z rozpočtu obce bylo ve výši 2,1 mil. Kč.
Nově zrekonstruovaný sběrný dvůr je určen všem občanům s trvalým bydlištěm v obci Tlumačov.
Tito zde mohou zcela bezplatně odložit prakticky všechny složky odpadu pocházející z běžného chodu
domácnosti. Stavební suť, výkopová zemina či beton, ten však pouze v omezeném množství. Do
sběrného dvora je možné odkládat i vybrané složky nebezpečných odpadů v souladu s povolením
Krajského úřadu Zlínského kraje. Nový sběrný dvůr je taktéž vybaven na zajištění zpětného odběru
dosloužených elektrospotřebičů, autobaterií, zářivek apod.
Provedená rekonstrukce a zkvalitnění podmínek celého prostoru sběrného dvora přináší i určité
novinky v organizaci odběru a provozování tohoto zařízení. Jednou ze zásadních změn, které si
občané všimnou hned po příjezdu na sběrný dvůr, je povinnost zvážit dovážený odpad, který je
následně roztříděn podle pokynů obsluhy do jednotlivých sběrových nádob. Zjišťování množství
přiváženého odpadu a jeho evidenci ukládá obci ustanovení zákona o odpadech. Další připravovanou
změnou je rozšíření provozní doby sběrného dvora i na dopolední hodiny tak, aby bylo možno
odpady odkládat v širším časovém rozsahu. Rozšíření provozní doby má za cíl umožnit občanům obce
větší komfort při ukládání odpadů na sběrný dvůr a také eliminovat časovou zátěž při pořizování
evidence odpadů.

Mikuláš se svou družinou
Svatý Mikuláš se i letos v pátek 5. prosince 2014 vydal podle předem připraveného seznamu dětí
na obchůzku Tlumačovem.

Návštěvy využilo celkem 30 rodin. Mikuláš ve skvostném rouchu navštívil společně se svou
družinou tvořenou Andělem, Luciferem, čertem a kostlivcem rodiny, kde se vyskytuje nějaká ta
drobotina a za básničku či písničku obdarovával dítka v podobě nejrůznějších pamlsků a dárků.
Mikuláš předčítal z knihy hříchů a čerti si vzali na paškál zlobivé děti.
Aby se nezbedníci nedostali do pekla, museli předčítat z knihy pekelné slib a tím přísahat, že se
polepší. Svůj slib potvrdili otiskem prstů. I když děti uronily tu a tam nějakou slzičku, vše nakonec
dopadlo dobře a čerti odcházeli s nepořízenou. Pod kotli se opět zatápělo zbytečně. Děkujeme
dobrovolníkům z řad rodičů za ochotu a strávený volný čas pro tuto pochůzku. Vybrané peníze
(celkem 2.800 Kč) budou použity na zakoupení kostýmů či sladkostí do pohádkového parku, který se
každoročně koná v září.

Mikulášský koncert
V pátek 5. 12. proběhl na naší škole mikulášský koncert zlínského muzikanta Ziggyho Horvátha s
názvem "Od koledy po muzikál" určený pro všechny žáky školy i členy pedagogického sboru. Během
hodiny plné hudby zazněly koledy, písničky s vánoční tématikou i písně z muzikálové produkce. A
rozdávaly se i drobné dárky. Žáci, kteří správně odpověděli na Ziggyho zvídavé (a nejen hudební)
otázky, dostaly poukaz na jeho CD. Při poslední skladbě si pak někteří dokonce i s chutí zatančili. Celý
koncert se velmi vydařil a užili si jej malý i velcí.

Mikulášský Den otevřených dveří v DDM Sluníčko
Během celého Mikulášského dne otevřených dveří, v sobotu 6. prosince, procházel prostory DDM
Sluníčko Mikuláš, čert a anděl, který dětem rozdával sladkosti.
V každé místnosti bylo pro přítomné připraveno několik aktivit dle časového harmonogramu. Ve
třídě výtvarné výchovy probíhalo pletení gumových náramků a tvoření vánočních ozdob ze
samotvrdnoucí hmoty. V klubovně si mohli přítomní nazdobit čerta z lineckého těsta nebo se naučit
připravené deskové hry pod vedením pedagogického pracovníka. V zrcadlové místnosti si mohli
všichni zatančit na připravených tanečních kobercích. V knihovně „Čajovně“ se dětem malovalo na
obličej, účastníci si zde mohli zahrát kulečník, nebo stolní fotbálek. V tělocvičně zase probíhala
prezentace činnosti kroužků, do kterých se děti mohly zapojit. Prezentaci zahájil kroužek Sportovní
hry, pak Judo a nakonec Aerobik. Při zapojení do nějakých aktivit si děti odnášely další sladké
odměny, které jim byly připraveny. Na chodbách DDM probíhala také výstava výtvorů kroužků
Tvořínek, Keramika, Kretiv a Baby studio.

Akce byla velmi příjemná. Pro všechny děti byl připraven mikulášský balíček, který se jim předával
ihned při vstupu.

Andělské Vánoce v muzeu Fr. Skopalíka
Úterý 16. prosince navštívili žáci naší základní školy Záhlinice a tamější muzeum Františka
Skopalíka. Děti velmi srdečně přivítala a pohostila čajem programová pracovnice - paní Navrátilová,
která se jim celou dobu obětavě věnovala. Připravila pro žáky 4. a 5. ročníku hru s obrázky ve
skupinách. Děti hledaly historické předměty na fotografiích a pak opravdu pozorně poslouchaly, když
o exponátech paní Navrátilová povídala. Ale děti zvládly i dva další úkoly - naučit se jazykolam
napsaný v místnosti zařízené jako stará škola a spočítat, z kolika materiálů byli vyrobeni andílci na
celé výstavě.

Vánoční muzicírování
V úterý 16. prosince odpoledne zazněly ze školní družiny tóny vánočních koled i básničky v podání
žáků 1. stupně.
Rodiče přivítala paní učitelka Odložilíková a pak byl program již v režii samotných dětí. Každý
ročník měl své dobrovolníky, kteří se nestydí vystoupit před posluchači. Předvedli své umění v
přednesu, zpěvu, hře na klávesy nebo na flétnu. Dík patří také vyučujícím pracovních činností 2.
stupně, kteří s žáky napekli malé pohoštění.

Počasí v prosinci
Hned první prosincový den začalo drobně pršet a v noci na 2. prosince teplota začala klesat pod
bod mrazu. Déšť začal namrzat, cesty a chodníky se změnily v kluziště, lámaly se stromy, nejezdily
vlaky. Večer do toho začalo hustě sněžit a napadl první letošní sníh. 4. prosince se denní teploty
dostaly nad nulu (+6°) a situace se vrátila do normálu. Další dny teploty mírně nad nulou, oblačno,
sem tam se ukáže sluníčko. 13. prosince slunečno, počasí jak na jaře, teplota +9°, další dny přes den
polojasno, teploty 8°, k zimnímu počasí to má daleko. Stejné počasí vydrželo do 24. prosince. Na
Štědrý den sluníčko, azurově modrá obloha, +11°. Od 25. prosince už ochlazení, druhý svátek Vánoční
dokonce začaly sněhové přeháňky. 27. prosince ráno -7°, ale sluníčko, večer začalo sněžit a sněhové
přeháňky pokračovaly i další dny. 30. prosince dopoledne trvalé sněžení, teplota -8°ráno, odpoledne
už sluníčko, ale mírně pod nulou. V noci na Silvestra až -14°, přes den polojasno, -6°.

Obecní úřad
Radnice v roce 2014
Podzimními volbami do zastupitelstva obce skončilo další volební období. V uplynulém volebním
období byl starostou obce pan Ing. Antonín Jonášek, který již do dalšího volebního období nebyl
zvolen starostou obce. I touto cestou bychom mu chtěi poděkovat za množství kvalitně odvedené
práce na zvelebování naší obce. K výkonu funkce starosty přistupoval zodpovědně a s péčí řádného
hospodáře, o čemž svědčí I skutečnost, že novému panu starostovi předával obec s rozpočtovým
přebytkem 6 000 000 Kč.
V již zmíněných podzimních komunálních volbách byl do čela obce jako starosta zvolen pan Petr
Horka.
Obecní úřad pracuje ve složení: starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do
obecního úřadu. V tomto roce došlo k několika personálním změnám v oddělení životního prostředí
údržby a služeb. Součástí organizační struktury jsou organizační složky – Kulturní a informační
středisko a Jednotka sboru dobrovolných hasičů, příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská
škola.
Oddělení sociálně-právní
K datu 31. 12. 2014 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 2.503 občanů. Z toho bylo 22
spoluobčanů cizí národnosti. Na úseku evidence obyvatel bylo v roce 2014 řešeno 13 návrhů na
zrušení údaje o trvalém pobytu s následným přidělením úřední adresy na ohlašovně. V současné
době je na úřední adrese přihlášeno 119 občanů.
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s úsekem obřadnictví obecního úřadu zajišťoval konání
5 obřadů vítání dětí do života, při nichž bylo přivítáno 14 nových spoluobčánků, 1x přijetí nejlepších
žáků ZŠ, 1x slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ, 4 svatební obřady.
V roce 2014 oslavily zlatou svatbu 3 manželské páry a diamantovou svatbu 2 manželské páry.
U příležitosti dovršení významného životního jubilea byla provedena u 57 občanů osobní návštěva
prostřednictvím jednotlivých jmenovaných členů zastupitelstva, členů SOZ a matrikářky. Dalším 253
spoluobčanům bylo zasláno písemné blahopřání k životnímu výročí.

ODDĚLENÍ VÝSTAVBY A MAJETKU

Úsek stavební
Investiční akce obce v roce 2014 představovaly finanční objem ve výši 18 516 000,- Kč., z toho
dotace z veřejných rozpočtů (SFŽP, ROP, Zlínský kraj) představovaly částku 10.599.000,- Kč. Byly
realizovány tyto akce - Oprava střechy na ZŠ Tlumačov, zateplení budovy zdravotního střediska,
rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov, výsadba regionálního biokoridiru 1581 v Tlumačově,
zpevněná plocha – chodník před domy č. p. 850, 851, 122, 123 v lokalitě Metlov, pořízení nového
zásahového vozidla Ford pro JSDH Tlumačov, nové užitkové vozidlo VW Caddy pro oddělení údržby
obce.
V uplynulém roce byla přidělena 2 čísla popisná novým stavebním objektům.

Úsek majetku
Majetek obce Tlumačov měl v na konci roku 2014 hodnotu 245 688 458 Kč,
Úsek majetku má ve své správě i ucelenou agendu výběru místních poplatků vyplývající s obecně
závazných vyhlášek obce. Jedná se o výběr a evidenci poplatků za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.
Odpadové hospodářství rok 2014
Příjmy celkem 1 579 994,23 Kč
Výdaje celkem 1 436 465,00 Kč

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
V roce 2014 bylo zpracováno a schváleno 5 rozpočtových změn v průběhu roku. Obec hospodařila
s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2014 bylo přijato celkem 10 dotací ze státního rozpočtu.
49 200 Kč

-

Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR

46 000 Kč

-

Volby do Evropského parlamentu

48 000 Kč

-

Volby do zastupitelstev obcí

691 000 Kč

-

Dotace na výkon státní správy

558 968 Kč

-

Dotace na VPP

3 072 258 Kč

-

Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov

4 000 Kč

-

Výdaje spojené s činností JSDH

400 000 Kč

-

Zásahový automobil pro JSDH

41 311 Kč

-

Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci

156 800 Kč

-

Úspora energie budovy DPS

839 423 Kč

-

Úspora energie budovy ZS

6 380 653 Kč

-

Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov

Objem fakturace v roce 2014: Počet faktur - Finanční objem
Přijaté faktury

-

755

-

24 070 222,59 Kč

Vystavené faktury

-

110

-

765 676,66 Kč

Úsek práce a mezd
Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru činil 18 + 1 uvolněný funkcionář – starosta obce.
V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem práce Zlín vytvořila obec 9
pracovních míst pro veřejně prospěšné práce s využitím dotace na tato místa.
Náklady na mzdy VPP celkem : 619.865,- Kč
Příspěvek ÚP: 558.968,- Kč
Mzdové náklady obce: 60.897,- Kč

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ÚDRŽBY A SLUŽEB
Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu obce tj. sečení a údržbu zeleně, kácení stromů, ořezy, výsadby
a následná péče o provedené výsadby, údržba cest a chodníků, údržba nemovitého majetku,
strojního vybavení, vozového parku, provoz sběrného dvora včetně organizace zpětného odběru
vytříděného odpadu.

Dále poskytuje na základě živnostenského oprávnění různé služby především sečení pozemků v
jiném než obecním majetku, zámečnické práce, doprava a převoz materiálu atd. V rámci údržby
zeleně má oddělení ve správě cca 32 hektarů travnatých ploch, které udržuje v různé třídě intenzity v
závislosti na lokalizaci pozemku.

SEKRETARIÁT STAROSTY
Hřbitovní agenda: k 31. 12. 2014 bylo na místním hřbitově evidováno 496 hrobů, což představuje
737 hrobových míst. Z uvedeného počtu je 23 hrobů, tj. 34 hrobových míst volných – nepronajatých.
Nájemné se historicky uzavírá na dobu 10 let. Tlecí doba je rozhodnutím krajského hygienika
stanovena na 13 let.

czechPOINT
Počet vydaných ověřených výstupů
Katastr nemovitost - 61
Rejstřík trestů - 59
Registr řidičů - 5
Obchodní rejstřík - 13
Živnostenský rejstřík - 2

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Je organizační složkou zřízenou obcí Tlumačov, která zajišťuje kulturní a vzdělávací aktivity v obci.
Informační středisko nabízí širokou škálu služeb pro občany Tlumačova – veřejný internet, kopírování,
tisk, fax, kroužkovou vazbu, prodej propagačních materiál, laminování dokumentů, pronájmy.
Organizačně zajišťuje pronájem sálu a drobného hmotného majetku. Kulturní a informační středisko
úzce spolupracuje se základní školou na přípravě doprovodných akcí ke Dni Země. Dále organizuje a
materiálně zajišťuje řadu vzdělávacích akcí konaných v rámci knihovny. V roce 2014 proběhly pod
organizačním zajištěním střediska všechny již tradiční akce jako je např. Tlumačovský košt pálenek,
Martinské hody, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, stavění a následně i kácení máje a řada
dalších společenských aktivit. V prostorách střediska také pokračuje ZUŠ Otrokovice s výukou hry na
hudební nástroje a zpěv.

Kulturní a informační středisko je také garantem obsahové a grafické kvality Tlumačovských
novinek, které v letošním roce vyšly 4 x v jednotlivém nákladu 550 ks.

Zpráva z matriky a evidence obyvatel k 31. 12. 2014
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu

2 503

Z toho počet cizinců přihlášených v obci
Z celkového počtu obyvatel – mužů
– žen

22
1 246
1 235

Průměrný věk obyvatelstva

42 let

Průměrný věk mužů

40 let

Průměrný věk žen

43 let

Počet narozených dětí (9 děvčat a 8 chlapců)

17

Počet zemřelých občanů

31

V roce 2014 se přihlásilo k trvalému pobytu

43 občanů

V roce 2014 se odhlásilo z trvalého pobytu

65 občanů

V rámci obce se přehlásilo

39 občanů

V roce 2014 byly uzavřeny v Tlumačově 4 sňatky, 3 v obřadní síni, 1 v parku u sokolovny.

Významná životní jubilea – 90 a více let v roce 2014 oslavili:
90 let -

Ludmila Machovská

90 let -

Jiřina Valová

90 let -

Libuše Buršíková

90 let -

Marie Talašová

91 let -

Miloslav Fialka

91 let -

Karel Strýc

92 let -

Miloslav Jan

92 let -

Milada Jadrníčková

96 let -

Zdeněk Ředina – nejstarší občan Tlumačova

Zlatou svatbu – 50 let společného manželství oslavili :
Manželé Josef a Jaroslava Ševelovi, ul. Metlov, manželé Josef a Marie Pečeňovi, ul. Nádražní,
manželé Alena a Břetislav Hozovi, ul. Jiráskova
Diamantovou svatbu – 60. let společného manželství oslavili :
Manželé Josef a Miluška Samohýlovi, ul. Nádražní, manželé Zdeněk a Jaroslava Vojtáškovi, ul.
Jiráskova.

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace
Celková kapacita školy a jejich součástí:
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 194 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. S
určitým uspokojením mohu konstatovat, že došlo k zastavení trendu poklesu počtu žáků školy,
konkrétně vtomto školním roce se jedná o mírný vzestup o 7 žáků. Pochopitelným důvodem odchodu
žáků zůstává přestěhování rodiny. Méně pochopitelným důvodem je přestup žáků se vztahovými
problémy. V drtivé většině případů si totiž tito žáci své problémy odnáší na nové školy, o čemž se
přesvědčujeme i my u žáků přestupujících na naši školu
Ve školním roce 213/2014 se stabilizoval počet cizích strávníků ŠJ ZŠ. ŠJ je kapacitně plánována pro
přípravu 300 – 350 jídel.
ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov: 50 - 60 dětí + obslužný
personál 6 osob. Ve stejném režimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko – 25 - 30 dětí,
které odebírají celodenní stravu + 6 dospělých. Celkově se tedy v současné době ve ŠJ naší školy
připravuje denně: 75 - 90 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ. 10 - 15 obědů pro
zaměstnance MŠ, 25 obědů pro zaměstnance školy, 160 – 170 obědů pro žáky školy, 25 - 30 obědů
pro cizí strávníky (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci).

Požadavek rodičů na umístění svých dětí -žáků 1. a 2. r. školy do ŠD byl i letos uspokojen a
odpovídá reálné kapacitě aktuální jediné herny ŠD ZŠ Tlumačov – 30 žáků = 1 oddělení ŠD.
Do budoucna očekáváme nárůst zájmu o umístění dětí ve ŠD vzhledem ke skutečnosti, že rodiče
při své zaměstnanosti stále více hledají alternativy téměř celodenní péče o své děti, v tomto případě
formou zájmového vzdělávání. Ředitel školy plánuje pro následující školní rok pokusné otevření 2
oddělení ŠD při respektování plánované kapacity 50 žáků s tím, že oddělení II by bylo umístěno v
některé z méně využívaných učeben při výrazně kratší provozní době. I nadále však zůstává jediným
kritériem pro přijetí do ŠD věk žáka.

Základní údaje o škole a jejich součástech za období šk.r. 2013/2014
Počet tříd: I. stupeň – 5, II. stupeň – 4
Počet žáků: I. stupeň – 112, II. stupeň – 82

Údaje o školské radě
Školská rada pracovala třetím rokem svého funkčního období ve složení:
předseda - Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele
členové: Ing. Štefan HRTÚS za zřizovatele, pí. Zaoralová Jitka a Konečná Blanka za rodičovskou
veřejnost, Mgr. Odložilíková Lenka a RNDr.Železná Martina za pedagogické pracovníky školy.
V průběhu roku školská rada projednala a schválila několik změn školních dokumentů, mezi které
patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy a v nezanedbatelném rozsahu se zabývala
návrhem rozpočtu školy na období školního roku 2014/2015

Mimoškolní sdružení občanů ( spolupracujících se školou )
Výbor občanského sdružení SRPDŠ – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Tlumačov ve
školním roce 2013 – 2014 pracoval opět v mírně pozměněném složení a činnost i nadále řídila
předsedkyně Bc. Lenka Hricová.
Výbor sdružení stejně jako v předchozím období pracoval ve prospěch žáků školy a vyvíjel
nadstandardní aktivity a činnosti, které zajistily možnost finanční podpory některých vzdělávacích
aktivit školy (sběry papíru a kovového odpadu, „školní ples“, oslava Dne dětí, projektové akce).

Rok 2013/2014 byl z pohledu správy majetku rokem významnějším. V období hlavních prázdnin
uskutečnil zřizovatel generální opravu střechy školy včetně výměny krytiny, což považuji za počin
nesmírně prospěšný a „dlouhodobě trvanlivý“. Vybraný dodavatel zvládl opravu v stanoveném
termínu a ve velmi dobré kvalitě. Škola do této významné investice zapojila prostředky rezervního
fondu v rozsahu 400 000,- Kč.
Jediným vlastním zásahem do objektu školy v roce 2014 byla realizace rekonstrukce jedné z málo
používaných místností školy na sborovnu II pro I. st. školy. Důvodem byla prostorová nedostatečnost
sborovny I, kam se již 9 pracovníků I. st. nevešlo.

Zajištění speciálního vzdělávání žáků školy
Ve školním roce 2013/2014škola pokračovala v masivním trendu podpory – integrace žáků se SVP.
Vzhledem k ispozicím a k vzdělávacím předpokladům žáka 4. r. s tělesným handicapem a mimořádné
podpoře rodiny se ukazuje režim speciálního vzdělávání jako velmi efektivní a účelný. Prognóza jeho
vzdělávání je i do budoucna příznivá a s největší pravděpodobností i v následujících letech dojde
k stabilizaci rozsahu aktuální asistenční pomoci.
V tomto školním roce se rozsah pedagogické asistence opět zvýšil vzhledem k integraci 4 žáků s
výraznější poruchou chování. Nový model integrace žáků takto zdravotně postižených vyvolal v
některých třídních kolektivech řadu nových situací. Žáci se za podpory AP učí novým způsobům
chování, komunikace a zejména adaptace na kolektiv vrstevníků, což občas vyvolává konflikty a
vztahové problémy. V těchto třídách je třeba vysvětlovat žákům souvislosti s problematikou
zdravotních potíží – koncentrace na práci, porucha pozornosti, emoční přecitlivělost a další.
V oblasti individuální integrace žáků se zdravotním postižením bez zvýšených finančních nákladů
zaznamenává škola v posledním období plynulý vývoj četnosti. Jedná se o soustavnou péči o žáky s
výraznějšími nápadnostmi k některým vývojovým poruchám učení. V rámci jejich vzdělávání je jim
věnována individuální péče, jsou zohledňováni, ale tato nadstandardní oblast péče o ně není finančně
nijak podpořena. Pro žáky s dyslektickými nápadnostmi ve šk. r. 2013/2014 škola organizovala
dyslektický logopedický kroužek, který formou nápravných cvičení a aktivit pomáhal diagnostikované
vady zmírňovat a v některých případech i částečně napravovat. Škola se dlouhodobě snaží vzdělávací
potíže výše zmiňovaných žáků řešit a s jejich handicapem jim pomáhat. Dominantní formou podpory
je poskytování individuální péče, která však komplexně problém nevyřeší. Bez následné podpory a
pomoci rodičů zůstává vzdělávání ve speciálním režimu bez skutečného efektu.

Zpráva o odpadovém hospodářství obce Tlumačov za rok 2014

V roce 2014 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 424,19 tun odpadu
· Plastové obaly PET – LAHVE 10,834 t
· Sklo barevné 15,450 t
· Sklo bílé 9,88 t
· Beton 71,046 t
· Cihly 46,138 t
· N – odpad 11,5 t
· Papír a lepenka 64,677 t
· Biologicky rozložitelný odpad 411 t
· Směsný komunální odpad ( svoz ) 393,117 t
· Objemný komunální odpad ( dvůr ) 239,332 t
· Kovy 143,429 t
· Nápojový karton 0,558 t
ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící zařízení) 2,308 t, velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)
3,142 t, malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.) 1,061 t
ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 184 ks, malé elektrospotřebiče (radia,
videa, PC atd.) 0,718 t
EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky) 110 ks
EKOBAT – zpětný odběr malých baterií 68 ks
Zpětný odběr pneu – likvidace 810 ks

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH TLUMAČOV ZA ROK 2014
K 31.12.2014 má členská základna celkem ………….33 členů
ženy……………...8 členek
muži……………..25 členů
Výbor SDH pracoval ve složení:
Jan Šnajdr – starosta
Václav Machovský – velitel
Josef Zlatuška – zástupce velitele
Jaroslav Němec - kronikář
Otto Šnajdr st. – pokladník
Milan Žák – vedoucí mládeže
Štefan Hrtús – zástupce vedoucího mládeže
Vladimír Šnajdr – revizní a kontrolní komise
Zuzana Vírová – jednatelka
členové výboru: Zdeněk Minařík st., Michal Malár, Miroslav Šedo st., Radek Šedo
Výbor se ke svému jednání v průběhu roku sešel 4 krát, členských schůzí bylo 23.
Zásahová jednotka má v současnosti 16 členů, velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., zástupcem
velitele Michal Šnajdr.
Členové jednotky jsou pravidelně školeni dle plánu odborné přípravy, v letošním roce bylo školení
provedeno v rozsahu 45 hodin.
Rrok 2014 jsme jako tradičně začali naší výroční valnou hromadou, dále jsme se zúčastnili výroční
valné hromady okrsku a SDH Ludslavice.
V březnu jsme se podíleli ve spolupráci s KIS Tlumačov a panem Vítem Blahou na výstavě
uspořádané k 150. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru v Čechách. Naši strojníci
se zúčastnili školení strojníků v Otrokovicích.

V dubnu oslavil životní jubileum – 60 let Otto Šnajdr st. Jako každoročně jsme provedli požárněbezpečnostní dozor při soutěži v aerobiku ve sportovní hale v Otrokovicích na Štěrkovišti.
V květnu jsme uspořádali okrskovou soutěž, ve které se nám nedařilo tak, jak jsme byli v minulosti
zvyklí. Součástí okrskového kola byla i soutěž mladých hasičů. Zúčastnili jsme se také zájezdu do
družební obce Tlumačov v okrese Domažlice. V tomto měsíci došlo ke koupi zánovního vozidla Ford
Transit, které bylo z velké části financováno dotací z Krajského úřadu. Toto vozidlo po nezbytných
úpravách nahradí vysloužilou Avii.
V červnu jsme se podíleli na pořádání Odpoledne pro rodinu v parku u Sokolovny. Jako každý rok
jsme kropili výběh při výstavě koní v hřebčinci.
V červenci jsme se po 2leté odmlce připravovali na pořádání noční soutěže v požárním sportu. Přes
nepřízeň počasí se nám v srpnu podařilo zmiňovanou soutěž uspořádat a pevně věříme, že v pořádání
populární soutěže budeme v následujících letech pokračovat. V tomto měsíci se ještě naši členové
zúčastnili Pyrocaru v Přibyslavi.
V září jsme uspořádali tradiční Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici a podíleli jsme se na
pořádání Pohádkového parku. Navštívili jsme naše kamarády v Mokré u Brna na jejich soutěži,
bohužel opět jen jako pozorovatelé nikoliv jako soutěžící. Další naši kamarádi z Tlumačova v Čechách
nás poctili svou návštěvou. V této souvislosti patří velké poděkování naší člence Kláře Janské, která
pro naše kamarády zajistila pohoštění, ubytování a také zajímavý program.
V říjnu jsme se definitivně rozloučili s vysloužilou Avií, a k přepravě osob a částečně i techniky
budeme využívat již zmiňovaný Ford Transit. V rámci příprav na 130. výročí založení SDH jsme začali
se sběrem jablek na kvas a následné destilaci.
V listopadu jsme opět provedli dozor při soutěži v aerobiku, tentokrát v tělocvičně Základní školy v
Tlumačově. Provedli jsme závěrečné terénní úpravy kolem sušáku za hasičskou zbrojnicí. V Brně jsme
převzali ocenění za 4. místo v soutěži Dobrovolní hasiči roku. Na hasičské zbrojnici jsme si udělali
zabijačku s následným posezením. U slavnostního rozsvícení stromku jsme provedli dozor u
ohňostroje. V tomto měsíci nás, bohužel, zasáhla smutná zpráva o úmrtí našeho kamaráda z Mokré
bratra Jaroslava Koláře.
V prosinci pro naše nejmladší členy připravil vedoucí mládeže vánoční besídku. V pohostinství Na
křižovatce jsme uspořádali Mikulášskou taneční zábavu. Zúčastnili jsme se výročních valných hromad
v Otrokovicích, Kvítkovicích a Mokré a začali se organizačně připravovat na naši valnou hromadu.
Toto byl jen stručný přehled těch hlavních událostí v našem sboru za uplynulý rok.

Činnost našeho sboru byla v tetošním roce bohatá a náročná a stála nás hodně sil a času,to vše na
úkor našich rodin a ostatních zájmů a koníčků. Za to bych chtěl všem členům sboru poděkovat a
popřát hodně elánu a energie do další činnosti v našem sboru.

ZÁSAHY JSDH TLUMAČOV ZA ROK 2014
28. 2. požár ve sklepě Tlumačov
1. 4. požár stolářské dílny Tlumačov-Skály
2 .4. požár hospodářské budovy Vrbka
15. 5. odstranění větví z komunikace Tlumačov
16 .5. monitoring vodních toků Tlumačov
15. 6. požár trávy podél železniční trati Tlumačov
27. 7. požár osobního automobilu na poli Tlumačov
1. 8. záchrana poraněného čápa Tlumačov
31. 8. požár trávy podél železniční trati Tlumačov
16. 11. proplach kanalizace Tlumačov

Zpráva o činnosti Klubu seniorů Tlumačov za rok 2014
Činnost Klubu pokračovala od svého vzniku třetím rokem. Za rok 2014 se uskutečnilo 22 schůzek,
zpočátku na KIS Tlumačov, od dubna letošního roku vzhledem k počtu členů (k 1. 1. 2014 – 36 členů)
se schůzky konají po domluvě s OÚ v Klubu na Zábraní, vždy každé druhé pondělí v měsíci od 14
hodin. Schůzky mají různou náplň, například čtení povídek i z tvůrčí dílny seniorek, prohlížení
fotografií, různé testy, vtipy, hraní společenských her, zpívání, nácvik společného vystoupení na
seniorské hry, oslavy svátků a narozenin, výroba velikonočních a vánočních ozdob, nebo si jen tak
povídáme.
V letošním roce jsme byli společně 4x ve Zlíně v Městském divadle, největší zážitek jsme měli
z představení Žitkovské bohyně.

Uspořádali jsme tři autobusové zájezdy, na které nám částečně finančně přispěla Obec Tlumačov.
Letos jsme navštívili ve Frenštátě rodinný pohankový mlýn Šmajstrlů, skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm, termální lázně Györ v Maďarsku, dále nový kostel ve Starém Městě, výstavu obrazů Jožky
Úprky v jeho galerii v Uherském Hradišti a vinný sklípek v Polešovicích. Veškeré zájezdy jsou vždy plně
obsazeny.
Z další činnosti připomeneme účast našeho družstva na krajském turnaji v v Petanque
v Luhačovicích – 2. místo, seniorské hry v Hulíně – 5. a 7. místo. Na těchto hrách jsme se předvedli
v nových tričkách s logem Senior Tlumačov a obce Tlumačov, která jsme si pořídili z vlastních
prostředků a vystoupili jsme ve skupinovém cvičení na židlích a ve zpěvu tlumačovské skupiny
seniorek.
V letošním roce nás v klubu poprvé navštívila i skupina Návraty se svým vystoupením. Pro velký
úspěch jsme je pozvali i na náš tradiční vánoční večírek. Vyzdobili jsme místnost, dobré jídlo, dárečky,
které rozdával Mikuláš, anděl a 2 čerti, návštěva nového a bývalého starosty, místostarosty,
pracovnic KIs – to vše přispělo k výborné náladě.
Ke zdařilým akcím letošního roku patří i společná návštěva Dožínek v Kroměříži, beseda s Policií
ČR, exkurze do vodárny Skály, oslavy MDŽ ve Kvasicích, účast na kvasické pouti či opékání špekáčků
na pálenici. Hodně navštěvujeme i akce pořádané obcí – besedy, přednášky, vernisáže, košt pálenky a
štrůdlů, ples OÚ, stavění a kácení májky, rozsvěcování vánočního stromu apod.
Máme plány do budoucna, tak snad se nám podaří alespoň část z nich splnit. Těšíme se na činnost
v roce 2015.
Ladislava Šoltysová, vedoucí Klubu seniorů.

Zpráva o činnosti ZO ČZS Tlumačov za rok 2014
Stav členské základny k 31. 12. 2014: 78
Zrušilo členství - 1

Počet nových členů - 1

Na volební výroční schůzi byl zvolen nový výbor na další 4-leté období ve složení :
Předseda Šoltys Miroslav
Tajemník Vrtalová Jiřina
Místopředseda Nováková Marie
Pokladník Masařová Irena

Hlavní technik Špaček Jiří
Správce pozemků Dufek Vratislav
Evidence Strouhalová Marie
Kulturní referent Meisenbichlerová Dagmara
Technik Němec Jaroslav
V roce 2014 oslavila naše zákl. organizace 50.výročí svého založení.K tomuto výročí na volební
výroční schůzi v měsíci březnu bylo předáno Čestné uznání za dlouholetou práci vykonanou pro ZO
ČZS Tlumačov 30-ti služebně nejstarším členům. Služebně nejstarším (50 let)a zakládajícím členem,
také věkově nejstarším (96 let) byl pan Ředina Zdeněk.
Na jaře tohoto roku jsme provedli generální opravu jímky na výpalky-byl odstraněn rozpadající se
strop, jímka vyčištěna a bylo provedeno položení nového stropu z betonových panelů.Pro zjišťování
výše hladiny výpalků v jímce jsme zakoupili elektronický měřič.V provozu pálenice jsme vyměnili
uzavírací ventily v technologickém řádu.Pro zlepšení chlazení u 1.stupně pálení jsme upravili odvod
ohřáté vody ke chlazení.Ke zlepšení údržby švestkového sadu a přilehlých pozemků jsme zakoupili
sekací motorový stroj a pro zlepšení provozu moštárny byla zakoupena pračka pro údržbu filtrovací
tkaniny.Před zahájením moštovací a páleničářské sezony byl proveden celkový úklid budovy, prostor
moštování a pálení a všech přilehlých místností. Ve spolupráci s Celní správou byla provedena
verifikace výrobního zařízení pálenice (odplombování potrubí, kotlů, sběrných nádob, měřících
zařízení, vyčištění specielním roztokem a opětovné zaplombování) tak, aby provozovna byla
připravena ke spokojenosti zákazníků.
Byl opraven plechový manipulační přístřešek u pálenice. Pro zlepšení pracovních podmínek
obsluhy moštárny, pálenice, údržby budovy, pozemků a v neposlední řadě i propagaci byly zakoupeny
pracovní komplety s logem ČZS, moštárny a pálenice.
Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce bylo velmi nepříznivé počasí pro pěstování ovoce v
našem regionu, úroda byla podstatně nižší než v minulých letech. Moštování i pálení jsme zahájili v
měsíci srpnu, pálení oproti minulým sezonám dokonce již 12. srpna. Moštování bylo prováděno 3 x
týdně a dle objednávek. Obsazení moštárny: Vrtalová Jiřina, Vrtal Vladimír, Masařová Irena,
Řezníková Lidka. Pálení bylo ukončeno 22. prosince. Oproti minulé sezoně bylo vypáleno zhruba o
30% méně pálenky. Bylo realizováno 299 objednávek a vypáleno 3 382 l etanolu (100% alkoholu).
Obsazení pálenice: vedoucí Šoltys Miroslav, páleničáři Laciga Svatopluk, Kotlaba Vratislav, údržba
čistoty Kotlabová Dana.
Uspořádali jsme jednu odbornou přednášku na téma Nejvhodnější švestkové odrůdy k pěstování v
našich podmínkách. Na ni pak navázala praktická ukázka jarního řezu na švestkách v našem novém
sadu u pálenice za vedení pana Talaše.

Byla uskutečněna Výstava ovoce a zeleniny s doprovodnou akcí Výtvarná soutěž dětí z MŠ a ZŠ
Tlumačov a dětí ze Sluníčka. Výstavy se zúčastnilo 24 vystavovatelů, nejzajímavější expozice byla
ukázka včelího úlu i s živými včelami místního včelaře pana Hrubého. Nepřehlédnutelná byla i
expozice kaktusáře p. Mamici z Otrokovic.
Začátkem měsíce února jsme ve spolupráci KIS Tlumačov uskutečnili XII. ročník Koštu pálenky a
štrůdlů Tlumačov 2014. Bylo vystavováno 44 vzorků pálenky a 15 vzorků štrůdlů, přítomných 72.
Pořadí pálenky: 1. místo - Zahrádkáři Tlumačov, 2. místo - Meisenbichlerová Dagmara, 3. místo - Vilík
J.
Pořadí štrůdlu: 1. místo - Šoltysová Ladislava, 2. místo - Němcová Helena, 3. místo - Vrtalová Jiřina.
Zúčastnili jsme se i Koštu slivovice Kvasice, umístění našich zástupců: 1. místo - Zahrádkáři Tlumačov,
3. místo - Šoltys Miroslav, 8. místo - Brázdil Zdeněk.
Šoltys Miroslav
Předseda ZO ČZS Tlumačov

ZPRÁVA PČR ZA ROK 2014 V KASTRU OBCE TLUMAČOV
Obec Tlumačov patří do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích.
Mimo Tlumačov a Otrokovice dále do působnosti obvodního oddělení spadají další obce a to
Hostišová, Sazovice, Mysločovice, Machová a obec Bělov. K datu 1.1 2014 činil početní stav
Obvodního oddělení 27 policistů a policistek.
Jako předešlé roky, tak i v roce 2014 policisté Obvodního oddělení Otrokovice v Tlumačově v rámci
běžného výkonu služby působili preventivně v rámci jedné z priorit Krajského ředitelství policie
Zlínského kraje „Bezpečně do školy i ze školy“. S touto prioritou se počítá i v roce 2015. V rámci
personálního stavu policistů Obvodního oddělení Otrokovice spočívá v zajištění přechodů na ulici
Dolní a Masarykova, kde hrozí největší riziko dopravních nehod mezi chodci a projíždějícími vozidly.
Nicméně bylo nově zareagováno i na požadavek starosty obce Mysločovice o vysílání hlídek před
tamější základní školu v době příchodu žáků do vyučování a policie tak průběžně provádí monitoring
školáků celkem již ve třech obcích a to Tlumačov, Sazovice a Mysločovic, a proto se mohou občané
Tlumačova setkat i s nepřítomností hlídky před a po vyučování.
Vzhledem k předpokladu konzumace alkoholu mladistvými se na tomto úseku trvale snažíme o
zvýšený dohled především v nočních hodinách, kdy provádíme u těchto osob taktéž namátkové
kontroly se zaměřením na porušování zákona a opatření k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami jako jsou např. drogy. Průběžně
reagujeme na přeposlaná oznámení o konaných kulturních akcích od pana starosty tím, že do
Tlumačova v inkriminovaný čas vysíláme hlídku policie zdejšího obvodního oddělení.

Pro občany stojí za zmínku informace, že během roku 2014 došlo v obci Tlumačov k několika
vloupáním do rodinných domů, kdy pachatelé nejdříve překonali oplocení zahrad rodinných domů
(mnohdy museli překonat několik zahrad a oplocení za sebou) a následně násilným způsobem vnikali
skrze okna, či dveře do rodinných domů, aniž by byli kýmkoliv zaznamenáni či vyrušeni.
Proto tímto apelujeme na občany, aby se více zajímali, co se děje v okolí jejich bydliště a případné
podezřelé lidi a pohyb těchto lidí hlásili na tísňovou linku policie 158, nebo přímo na telefonní linku
Obvodního oddělení Otrokovice.

Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2014 v
porovnání s rokem 2013
Trestné činy

Evidováno celkem trestných činů

2013
2014

Z toho objasněno

31
35

21
19

Následně je v tabulce uveden přehled přestupků (porovnání roku 2013/2014), které zpracovávalo
Obvodní oddělení Otrokovice.
Přestupky Celkem přestupků Majetek Občanské soužití Doprava Ostatní
2013
2014

71
125

19
21

17
25

23
42

12
37

Poznámka k položce ostatní: Jedná se o drobné internetové podvody, porušení obecně závazných
vyhlášek, přechovávání drog v malém množství, porušení zákona č. 379/2005 Sb., ve vztahu k
nalévání alkoholu mladistvému, apod.
Mimo OOP Otrokovice působil v průběhu kalendářního roku v katastru Obce Tlumačova i Odbor
služby dopravní policie a Dopravní inspektorát Zlín. Tyto složky v rámci zjištěných přestupků na úseku
dopravy evidovaly celkem 169 protiprávních jednání.
Za rok 2014 eviduje OOP ČR Otrokovice 35 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit
prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínského kraje při převozu
agresivního pacienta, či osoby trpící duševní nemocí, asistence u provádění mobiliární exekuce,
doručenky od soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod.

Vzhledem k naprosto minimálnímu zájmu občanů obce Tlumačov o dotazy, případné možnosti řešení
problémů, podání trestních oznámení, či předávání poznatků (informací), podnětů, policistům Policie
České republiky Obvodního oddělení Otrokovice, bylo upuštěno ze strany vedení policie Obvodního
oddělení Otrokovice od pravidelné fyzické přítomnosti příslušníků (každé pondělí v době od 16:00 do
17:00 hod.), ve služební místnosti obecní budovy nacházející se na náměstí Komenského, naproti KIS
Tlumačov, kdy takto uvolněné personální kapacity Policie České republiky jsou nyní směřovány do
přímého výkonu služby.

Zpráva o činnosti S.K.Tlumačov za rok 2014
V roce 2014 měl fotbalový oddíl S. K. Tlumačov v soutěžích v rámci Zlínského okresu, potažmo
Zlínského kraje, 5 mužstev:

1. přípravka hrající Okresní soutěž sk. A. Trenéři: Michal Hric, Jiří Kvasnička, Radek Dvořák, vedoucí
mužstva Jitka Dvořáková. V létě se k mužstvu přípravky zapojil do funkce trenéra mladší přípravky
Pavel Karlík
2. mladší žáci hrající Okresní soutěž sk. A. Trenéři: Oldřich Hrdina, Jiří Kvasnička, vedoucí mužstva
Stanislav Jeřábek
3. starší žáci hrající Okresní soutěž sk.A. Trenér: Oldřich Hrdina, vedoucí mužstva Stanislav Jeřábek
4. dorost hrající Okresní přebor sk. A. Trenér: Zdeněk Holub, vedoucí mužstva Lada Mouková
5. muži hrající na jaře Okresní přebor a od podzimu Krajskou I. B třídu sk. B. Trenér: Jiří Tyl, vedoucí
mužstva Marek Vlček
V roce 2014 bylo samozřejmě aktivní i mužstvo starých pánů pod vedením Františka Kela.
Největším sportovním úspěchem v roce 2014 bylo suverénní vítězství mužstva mužů v Okresním
přeboru Zlín. Do jarní části vstoupili naši muži z pozice lídra a s přehledem odráželi pokusy dalších
aspirantů na celkové prvenství a již dvě kola před koncem soutěže si vítězstvím v Kašavě zajistili
Pohár pro vítěze Okresního přeboru mužů OFS Zlín sezóny 2013/2014 a hlavně zasloužený postup do
krajské fotbalové soutěže! Tento postup se podařilo vybojovat po dlouhých 42 letech. S. K. Tlumačov
získal 65 bodů s úctyhodným skóre 95 vstřelených branek ku 34 brankám inkasovaným, když vyhrál
21 zápasů, 2x remizoval a jen ve 3 venkovních utkáních prohrál, a to vždy těsně o jednu branku.
Trenérovi Jiřímu Tylovi a všem hráčům patří velký dík za skvělou reprezentaci klubu a obce.

Vedle kolektivního úspěchu družstva získal zasloužené individuální ocenění i náš kanonýr Daniel
Máčala, který se stal s 32 brankami suverénně nejlepším střelcem Okresního přeboru mužů OFS Zlín
sezóny 2013/2014.
Za vytouženým postupem hnaly naše hráče početné zástupy fanoušků, kteří v hojném počtu
navštěvovali i všechny venkovní zápasy.
Za další velký sportovní úspěch S.K. Tlumačov lze považovat i to že se nám podařilo v létě 2014
obnovit a přihlásit do soutěže družstvo dorostu.
Z mimosportovní činnosti klubu je třeba zmínit provedení generální opravu střechy na objektu
kabin. Výměna střešní krytiny byla provedena v červenci 2014 díky finančním prostředkům
poskytnutým ze strany Obce Tlumačov. Krytina onduline byla vyměněna za šablony z eloxovaného
plechu. Tuto akci provedli členové S. K. Tlumačov formou brigády díky obrovské účasti hráčů klubu a
členů realizačního týmu během jednoho týdne.
V roce 2014 zasáhla členy našeho klubu smutná zpráva. Ve věku nedožitých 70-ti let zemřel 3. září
t2014 člen našeho klubu, bývalý tlumačovský fotbalista, vynikající trenér, fotbalový fanoušek a
nadšenec, pan Pavel Machovský.

Zapsala kronikářka obce Tlumačov
Sylva Němcová
březen 2015

