2016

Rok 2016 přináší řadu změn. Novely a nové zákony budou mít vliv na život i peněženky českých
občanů. Seniorům stoupnou důchody, kuřáci si za cigarety připlatí a řidiči si budou moci vybrat
značku na přání. Jaké další změny nás čekají?

Důchodcům se od ledna zvýší penze o 40 korun, v únoru také dostanou jednorázový příspěvek
1200 korun. Naopak úplně končí druhý důchodový pilíř, v němž mohli lidé část odvodů do
penzijního systému odvést do soukromých fondů.
Zároveň stoupne měsíční minimální mzda z 9200 na 9900 korun a základní hodinová sazba se
zvedne z 55 na 58,70 Kč. Drobní podnikatelé, kteří hradí minimální zálohy na sociální a zdravotní
pojištění, budou muset ročně zaplatit o 660 korun více.
Půl milionu podnikatelů je také nově povinno podávat kontrolní hlášení u daně z přidané
hodnoty. Všichni plátci navíc musí pořádat elektronické přiznání, zrušila se totiž dosavadní výjimka
pro fyzické osoby.
Od 1. ledna 2016 také vstupuje v platnost novela o spotřebních daních. Zdražení se dotkne všech
tabákových výrobků, spotřební daň bude růst v dalších třech letech postupně. Ještě letos může
krabička cigaret zdražit o tři až čtyři koruny. Zároveň se na obalech objevují odpudivé obrázky
orgánů kuřáka.
Lidé se naopak mohou těšit na den volna navíc. Velký pátek bude státním svátkem poprvé 25.
března. Radovat se mohou také učitelé - škola je bude muset zaměstnat na 12 měsíců a nebudou
tak na prázdniny propouštěni.
A změny pocítí i řidiči. Rychlostní silnice se přes noc přeměnily v dálnice a modré značky se
symbolem automobilu se přesunuly na některé silnice 1. třídy. Na nich se tím pádem zvýšila
povolená rychlost z 90 na 110 kilometrů v hodině.
Řidiči u silnice překvapí také nové značky - cedule upozorňující na vysoký pohyb chodců,
doplňková značka označující jezdce na segwayi nebo upozornění na ovce, koně a žáby. Další
novinkou jsou registrační značky "na přání". Majitelé aut si za poplatek mohou na značku
vytisknout vlastní text, neměl by ale obsahovat vulgarity. Zjednoduší se také pravidla registrace
vozidel, auto bude možné přihlásit na kterémkoli úřadě.
Změny se dotknou i občanských průkazů a pasů. Lidé starší 70 let dostanou občanky s
prodlouženou platností, budou na 35 let a senioři si je tedy nebudou muset měnit každých 10 let
jako dosud. Expresní pasy podraží z 1500 na 4000 korun a budou se strojově čitelnými údaji.
Zároveň nebude jejich platnost omezena na půl roku a úřady je vydají do šesti pracovních dní.
O 5 % stoupají také tarifní platy v nemocnicích, zvyšují se odvody na zdravotní pojištění a
zdravotní pojišťovny platí víc lékařům za léčení. Pojišťovna bude nově hradit i protonovou léčbu.
Začíná platit také novela o dani z nemovitých věcí, podle které daň z nabytí nemovité věci platí
nově pouze kupec.

Znovu by mělo vzrůst také daňové zvýhodnění na další děti. Na druhé dítě se zvýší o 100 korun
měsíčně, na třetí a další o 300 korun. Rodiny s jedním dítětem zvýhodněny na dani nebudou.

A co nás čeká konkrétně ve Zlínském kraji?

Pozornost bude upřena také na soudy s lidmi spojenými s takzvanou lihovou mafií Radka
Březiny. Pokračovat bude i vyšetřování celníků, kteří prý ledabyle dohlíželi na denaturaci kvasného
rafinovaného lihu.
Zlín bude pokračovat v opravě Mostní ulice, začít by mohla i rekonstrukce Památníku Tomáše
Bati. Zlínská univerzita staví Vzdělávací komplex, který bude sloužit fakultě humanitních studií. V
Uherském Brodě skončí druhá etapa stavby dopravního terminálu. Na Pustevnách by měla začít
obnova vyhořelé chaty Libušín.
Ohledání místa činu a vyšetřování příčiny loňských výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na
Zlínsku by mělo patřit k nejsledovanějším událostem letošního roku v kraji. Z Vrbětic byla před
Vánoci odvezena poslední uskladněná munice. Lidé žijící v okolí areálu by se měli dočkat prvního
odškodnění, bude jim vyplaceno celkem šest milionů korun za dny, kdy byli evakuováni. Na osobu
připadne zhruba 3000 korun.
Olomoucké arcibiskupství převezme od státu kroměřížský zámek a Podzámeckou zahradu.

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2016
PŘÍJMY
Daňové příjmy

29 426 000,00 Kč

daně
poplatky za likvidaci odpadu
správní poplatky
místní poplatky
Přijaté transfery – dotace

727 200,00 Kč

dotace na výkon státní správy
volby do zastupitelstev krajů
Nedaňové příjmy

3 750 000,00 Kč

nájmy, pronájmy, služby
odvody PO
Financování

očekávaný zůstatek k 31.12.2015
splátky úvěrů
Příjmy celkem pro rok 2016

5 855 800,00 Kč

7 283 800,00 Kč
1 428 000,00 Kč
39 759 000,00 Kč

VÝDAJE
Deratizace
Místní komunikace

22 000,00 Kč
270 000,00 Kč

Pozemní komunikace

50 000,00 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy
Kč

265 000,00

Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola

820 000,000 Kč
545 000,00 Kč
3 483 000,00 Kč

Knihovna

44 000,00 Kč

Kronika

27 000,00 Kč

Registrované církve

300 000,00 Kč

Místní rozhlas

29 000,00 Kč

Tlumačovské novinky

63 000,00 Kč

KIS

1 472 000,00 Kč

Sbor pro občanské záležitosti

115 000,00 Kč

Tělovýchovná činnost

275 000,00 Kč

Zdravotní středisko

121 000,00 Kč

Bytové hospodářství

472 000,00 Kč

Nebytové hospodářství - DS

65 000,00 Kč

Veřejné osvětlení

717 000,00 Kč

Pohřebnictví

19 000,00 Kč

Územní rozvoj

10 000,00 Kč

Komunální služby (mzdové prostředky + odvody…)
Nebezpečný odpad

6 203 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Komunální odpad

1 406 000,00 Kč

Ostatní odpady

99 000,00 Kč

Veřejná zeleň

580 000,00 Kč

Dům s pečovatelskou službou

371 000,00 Kč

Domovy (příspěvky poskytovatelům soc. služeb)

428 000,00 Kč

Ochrana obyvatelstva

50 000,00 Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce (mzdové prostředky + odvody…)
Volby do zastupitelstev krajů

192 000,00 Kč
1 381 000,00 Kč

40 000,00 Kč

Místní správa (mzdové prostředky+odvody, nespecifikované rezervy, ostatní
výdaje, finanční příspěvek pro zahrádkáře)
18 893 000,00 Kč
Obecné výdaje z finančních operací

30 000,00 Kč

Služby peněžních ústavů

175 000,00 Kč

Finanční operace

660 000,00 Kč

Ostatní činnost
Výdaje celkem pro rok 2016

57 000,00 Kč
39 759 000,00 Kč

Leden
Rekonstrukce chodníků v ulici Masarykova
S ohledem na skutečnost, že se obec Tlumačov v letech 2014 – 2015 marně pokoušela uspět
s podanými žádostmi o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I55 v obci Tlumačov“ a současně s možným vypršením
termínu pro zahájení stavby dne 9. ledna 2016 bylo již v průběhu roku 2015 rozhodnuto Radou
obce, že z finančních prostředků obce pro rok 2015 budou z celého projektu realizovány 2 úseky
chodníků na ulici Masarykova v celkové délce cca 330 m. Samotná realizace těchto úseků proběhla
v termínu 15. 10. – 15. 12. 2015. Veškeré stavebné práce provedla společnost PORR a. s. Praha,
odštěpný závod Morava – Tlumačov. Dne 20. ledna 2016 byl oddělením silničního hospodářství
Městského úřadu Otrokovice na realizované části chodníků vydán kolaudační souhlas.
Chodníky byly zničené, místy se propadaly, jejich povrch je různorodý. Chodníky utrpěly nejen
vlivem počasí, ale hlavně tím, jak se před léty dělaly různé rozvody jako například plynu či
elektřiny.
Na rekonstrukci zbylých dvou úseků chodníků v ulici Dolní o celkové délce cca. 1020 m, které
jsou součástí uvedené akce, podala obec Tlumačov dne 13. ledna 2016 novou žádost o dotaci.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 se konala v Tlumačově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita s.
Anežky Otrokovice. V naší obci se letos vybralo 46 691,- Kč, což je nejvíce za poslední tři roky.
Poděkování patří všem občanům Tlumačova a také koledníkům, kteří se i přes nepřízeň počasí
sbírky zúčastnili.

IV. ročník turnaje ve stolním tenise
Druhá sobota v novém roce 2016, tj. 9. ledna, patřila v naší obci stolním tenistům. Kulturní a
informační středisko ve spolupráci s místními tenisty pořádalo IV. ročník turnaje v tomto sportu.

Všechny hráče, celkem 59 stolních tenistů, přivítal místostarosta Obce Tlumačov Mgr. Rajmund
Huráň, který se také aktivně, i se svou manželkou, turnaje zúčastnil. Všechny zápasy bedlivě
sledoval a korigoval hlavní rozhodčí Aleš Judas a pracovnice KISka pečlivě zapisovaly výsledky
soubojů.
Sportovní soutěž se konala po celý den v tělocvičně základní školy. Dopoledne, poprvé za dobu
konání turnajů, soutěžily i děti a to ve dvou kategoriích (mladší a starší) a odpoledne patřilo
dospělým v kategoriích ženy, muži a senioři.
Čtrnáct dětí - chlapců sehrálo vzájemné zápasy s tímto konečným pořadím:
Mladší děti
1. Lukáš Mareš
2. Jiří Kvasnička
3. Filip Vrzal
Starší děti
1. Jan Hrtús
2. Martin Němec
3. Adam Bilík
Po 14 hodině nastoupili, ke čtyřem stolům, dospělí. 26 mužů, 6 žen a 13 seniorů bojovalo o co
nejlepší umístění v turnaji.
Všem hráčům děkujeme za účast. Vítězům blahopřejeme.
Výsledky:
Ženy
1. Simona Hrtúsová
2. Jana Machovská
3. Pavla Kutrová
Senioři
1. Hana Ševčíková
2. Vladimír Flašar
3. Oldřich Kocián
Muži
1. Jiří Krčma
2. Jan Mareš
3. Tomáš Krčma

14. ročník Tlumačovského koštu pálenek

V sobotu 16. ledna 2016 se uskutečnil v Klubu Obce Zábraní 14. ročník Tlumačovského koštu
pálenek. Jako zpestření byla vyhlášena i soutěž o nejlepší pomazánku.
Na koštu se sešlo celkem 38 vzorků pálenek a 11 pomazánek, jejichž kvalitu hodnotilo 48
degustátorů z řad veřejnosti. Soutěžící pálenky nalévali členové z řad zahrádkářů, pomazánky si
každý mohl sám namazat na kousek rohlíku nebo chleba.
Do 17 hod. probíhala ochutnávka a za necelé dvě hodiny později byly známy výsledky.
První místo, za pomazánku, si odnesla paní Šoltysová, druhé místo obsadila paní Němcová a na
třetím místě se umístila paní Egyedová. K výrobě pomazánek byly použity různé suroviny jako
např.: škvarky, červená řepa, hermelín, šunka, tvaroh, avokádo, atd.
Vzorky pálenky byly ohodnoceny 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 Petr Horka.
Vítězem koštu pálenky 2016 se stala paní Masařová s celkovým počtem 180 bodů. V těsném
závěsu za ní skončil pan Darebník s počtem bodů 179 a třetí místo, s počtem bodů 171, obsadil pan
Brázdil. Blahopřejeme.
Večer byl obohacen i menší tombolou. Všem výhercům gratulujeme a sponzorům děkujeme.
Organizátoři MO ČZS Tlumačov a KIS Tlumačov děkují všem za účast a těší se na již 15. ročník koštu
pálenek. Doprovodná soutěž bude o nej bábovku.

Zápis dětí do první třídy
26. ledna 2016 se 1. stupeň naší školy zaplnil předškoláčky a jejich rodiči. Děti se přišly zapsat do
1. ročníku příštího školního roku.
Byly očekávány paní učitelkami 1. stupně ve třech třídách. V příjemném a optimistickém
rozhovoru děti ukázaly, co už všechno umí a jak jsou připraveny na další důležitý krok ve svém
životě. Poznávaly geometrické tvary, číslice, počet prvků, písmenka, barvy, pravou a levou stranu.
Předvedly, jak umí samostatně komunikovat, jak drží pastelky a umí kreslit. Mnozí přednesli
básničky a zazpívali písničky.

Počasí v lednu
1. ledna od noci i celý den teplota -3°a sněžení, napadlo asi 5 cm sněhu, další dny teplota v noci
až do -10°, pod nulou i přes den (-3 až -8°), občas slabé sněžení. 8. ledna přes den teplota už nad
nulou a další den začalo pršet, takže silnice i chodníky jsou pokryté ledem, ale sníh taje. 16. ledna
zase trochu sněžilo, ale sníh se neudržel. Další dny teplota zase pod nulou i přes den a svítí
sluníčko, v noci až -9°. 22. a 23. ledna noční teploty -14°,ale už odpoledne zase oteplení a začalo

sněžit, napadlo asi 10 cm sněhu, ale hned další den polovina roztála a další dny se oteplilo až na
+9°, občas se ukázalo i sluníčko a tak už to vydrželo až do konce ledna.

Únor
Tlumačovský masopust
Po delší mnohaleté odmlce se před popeleční středou opět v ulicích Tlumačova rozezněla veselá
muzika a výskot maškar a masopustních masek. Znovu se vzkřísila letitá tradice vodění medvěda,
která ukončuje období veselí a radovánek, aby oznámila postní předvelikonoční období.
Asi dvacítka zapálených spoluobčanů naší obce oblékla veselé kostýmy a vykročila v sobotu 6.
února na fašankový průvod. Pod vedením laufra doprovázely další žertovné masky hlavní postavu –
medvěda, který si rád zatancoval s každou paní domu, a rády ochutnaly i s ostatními masopustní
koblížky, koláčky, klobásky, chlebíčky či jednohubky. Nechyběly ani štamprličky s něčím ostřejším.
Radovánky trvaly od samého rána až do úplného setmění, kdy byla celá předjarní oslava zakončena
příjemným setkáním u cimbálové muziky v restauraci Schodky. Podle upřímných a vstřícných reakcí
občanů (za které všem velmi děkujeme) bylo vidět, že obnovení tradice s radostí uvítali. To je určitě
hybným impulsem pro další léta, aby také naše vnoučata a děti viděly tento pěkný lidový zvyk na
vlastní oči a ne jen na obrázcích.
Děkujeme hlavním organizátorům: I. Zlámalové, P. Zlámalovi, J. Kolomazníkové, dále manželům
Kolomazníkovým, M. Pavlíkovi, D. Kozumplíkovi, S. Guňovi, J. Skopalové, I. Doleželové, P.
Grebeníčkové, J. Juhaňákové, D. Blažkové, Maxíkovi Navrátilovi, Esterce Zlámalové, L. Moukové, J.
Moukovi, R. Šimoníkovi, K. Kvasničkové, M. Hložkovi a také za podporu i spolupřípravu
pracovnicím KIS, starostovi obce a zaměstnancům restaurace Schodky.

Reprezentační ples obce Tlumačov
V sobotu 13. února 2016 se konal v sále Otrokovické Besedy Reprezentační ples obce Tlumačov.
Velká účast tlumačovských obyvatel i hostů svědčí o tom, že se tato kulturní akce, byť konaná jinde
než v naší obci, ujala a těší se vzrůstající oblibě.
Ples byl zahájen zdravicí starostou obce Petrem Horkou a Renátou Nelešovskou, vedoucí KIS
Tlumačov. K tanci a poslechu hrála skupina „Milenium“ z Kroměříže, která svým repertoárem
neustále zvedala ze židlí účastníky plesu všech věkových kategorií, takže taneční parket byl
neustále plný. Vylidnil se pouze při vystoupení TJ Voltiž Tlumačov a při vydávání výher v soutěži o
ceny.
Oddíl TJ Voltiže Tlumačov k naší obci neodmyslitelně patří. Své voltižní umění předvedl Marek
Hablovič, který je několikanásobný mistr ČR. Každoročně se účastní CVI ME nebo MS. V loňském
roce startoval v prestižních závodech v Quataru. Dále své cvičení předvedly dívky: Lucie

Hablovičová, Aneta Tulachová, Nicol Polsterová a Klára Matulíková. Děvčata budou v letošním roce
cvičit v juniorské skupině. Za připomínku stojí, že se cvičí na koni, který podle obtížnosti jde v kroku
nebo ve cvalu. Na plese všichni ukázali svoji dovednost na dřevěném (umělém) koni. Ovšem vůbec
nic to neubralo na krásném, precizně provedeném cvičení jejich volných sestav. Při jejich
vystoupení se mnohým tajil dech.
Poděkování patří všem firmám, živnostníkům, organizacím i jednotlivcům za přispění
sponzorskými dary do soutěže.
Pořadatelky plesu, pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov, děkují všem za
účast a perfektní atmosféru.

Co se podařilo změnit v naší obci?
Komise zemědělská a životního prostředí si dala na začátku svého funkčního období za cíl
zvelebit obec a může se už pochlubit několika úspěšnými akcemi.
Od začátku roku se průběžně čistil obecní sad, který se nachází na schodkách v zatáčce na
Machovou, od náletových dřevin. Z bezpečnostních důvodů byly pokáceny túje na hřbitově, které
poškozovaly pomníky, a u některých hrozilo, že se vyvrátí, v Ořechu prošly vyčištěním mladé
dubové porosty hlavně od javoru jasanolistého. Tato invazní dřevina bohužel vytlačuje tradiční
druhy stromů v celém katastru obce. V celé obci se uskutečnil zdravotní a výchovný řez líp, v parku
Komenského byly pokáceny nemocné břízy, na Skalách přestárlé třešně a v Dolní ulici nemocné
borovice.
Dále byl proveden řez okrasných keřů a ovocných stromků, Povodí Moravy vyčistilo koryto říčky
Mojeny, před domem služeb byly nahrazeny suché okrasné višně za nové, naproti hřebčince u
autobusové zastávky vznikl okrasný záhon pro levandule a cibuloviny.
Velký dík za obrovský kus odvedené práce patří pracovníkům údržby a také vedení obce.

Počasí v únoru
Polojasno a teploty až +10°do 4. února, pak jeden den déšť se sněhem a znovu polojasno se
sluníčkem až do 10° do 10. února. Další dny zataženo, déšť se sněhem teploty do 4°, docela
nepříjemné počasí. 22. února sluníčko a úplně jasno, teplota 16°, ale jen jeden den a po zbytek
měsíce oblačno, občas déšť se sněhem nebo déšť, teploty do +5°, v noci mírně po nulou.

Březen
Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty
Projekt se zaměřuje na ochranu přírodní památky Kurovický lom skrze osvětové a vzdělávací
aktivity pro děti z mateřských škol, žáky ze základních a středních škol a širokou veřejnost ze
Zlínského kraje. Ekologická výchova a osvěta bude rozvíjet specifické dovednosti, postoje, znalosti
a měkké kompetence související s tématem trvale udržitelného rozvoje, které budou podporovat a
upevňovat šetrné chování k životnímu prostředí, k živočišným a rostlinným druhům a k přírodním
stanovištím.
Cílem předkládaného projektu je podpořit biodiverzitu, ochranu přírody a krajiny v přírodní
památce Kurovický lom u Tlumačova, která je významná nejen po stránce geologicko –
paleontologické. Botanické a zoologické průzkumy provedené v letech 1997 – 2004 doložily výskyt
celé řady chráněných druhů živočichů a rostlin, na jejímž základě byla přírodní památka zařazena
do Soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Lom Kurovice. Dalším cílem je vědecko –
výzkumná, vzdělávací a osvětová činnost v lokalitě s cílem vyhodnotit početnost populací
vybraných druhů.
Projekt je realizován v období od 1. 4. 2015 do 31.3.2016 na území Zlínského kraje. Do projektu
bylo zapojeno 8 školských zařízení zejména z okresu Kroměříž.
Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů se zaměřuje
na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem
programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti,
demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a
klimatické změny.
20. března. 2016 proběhlo v Kurovickém lomu Vítání jara, kdy byla slavnostně otevřena nová
naučná stezka a po zimě s příchodem jara vynesena Morena. Na místě byl také velikonoční
jarmark, soutěže pro děti, táborák a občerstvení.

Kompostéry do rodinných domů zdarma
Obec Tlumačov uvažuje o záměru získat finanční prostředky z Operačního programu životního
prostředí, určené na nákup kompostérů pro své občany.

V souvislosti s tímto záměrem obdrželi občané Tlumačova do svých schránek dotazník, který
bude po odevzdání sloužit k průzkumu zájmu o kompostéry s tím, že zúčastnění občané budou v
případě schválené dotace informováni o dalším postupu.
Pokud budou finanční prostředky z Operačního fondu obci přiznány, budou kompostéry k dispozici
na začátku roku 2017.
Informace pro budoucí žadatele:
- plastový kompostér o objemu předběžně 900 l
- žadatel musí mít trvalý pobyt na území obce Tlumačov
- žadatel není dlužníkem obce
- žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě jednoduché smlouvy o
výpůjčce
Dotazník se musí odevzdat na oddělení majetku OÚ Tlumačov, sběrném dvoře nebo na KIS
Tlumačov nejpozději v termínu do 31.3.2016.

Tlumačovské webové stránky jsou čtvrté ve Zlínském kraji
Ve čtvrtek 31.3.2016 byly zveřejněny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky obce. Naše stránky www.tlumacov.cz se umístily ve Zlínském kraji na pěkném 4. místě z
celkového počtu 20 účastníků.
Stránky se umístily na 4. místě i přesto, že nebyly hodnoceny ve dvou hodnotících kritériích a
přišly tak o důležité body v celkovém hodnocení. Hostingová společnost, která má naše stránky
umístěny na svých serverech, totiž nebyla schopna zajistit spolehlivěji dostupnost stránek a ty se v
hodnocený okamžik bohužel nepodařilo zobrazit. I přes tento handicap je čtvrté místo velmi
dobrým výsledkem.
Pravidelný návštěvník stránek jistě postřehl, že na webových stránkách byla v poslední době
provedena řada změn a úprav. Z těch hlavních to byla úprava ovládání a grafického vzhledu a také
přepracování programové části stránek. Pro majitele mobilních telefonů byla nově vytvořena
mobilní verze stránek, atd.
Výsledky soutěže objektivně ukázaly, že webové stránky Tlumačova mají stále celkově velmi
dobrou úroveň a jsou kvalitním zdrojem informací pro občany naší obce. Tímto děkujeme správci
webových stránek Ing. Janu Rýdlovi za jeho dobrou práci.

Březen v knihovně
Březen, jak je známo, je vyhlášený měsícem knihy. Do naší knihovny v tomto měsíci zavítaly děti
ze třetí, čtvrté, šesté a osmé třídy základní školy.

Děti se seznámily s chodem knihovny, značením knížek, zařazováním knížek podle autorů a
vyhledáváním knih podle žánrů a barevného odlišení. Pomohly paní knihovnici lepit štítky na knihu
podle příjmení autora, vyplňovaly testy související s pohádkami, a plnily úkoly, které jim zadala
paní učitelka. Knihovna tak získala i spoustu nových čtenářů, kteří měli v tomto měsíci možnost
registrace zdarma.

Prostřeno
Prostřeno je soutěžní pořad z dílny televize Prima.Svým formátem vychází z pořadu Come Dine
With Me,který vysílal britský kanál Channel 4 v letech 2005 – 2013. Prima vysílá pořad Prostřeno
kontinuálně od roku 2010. Každý týden se účastní soutěže 5 soutěžících, kteří mají za úkol pohostit
ostatní soutěžící originálním menu. Vzhledem k tomu, že se soutěží o 50 000 korun, soutěžící se
často neubrání ostřejším výpadům.
Od 29.2 -4.3 2016 se soutěžilo ve Zlínském kraji.
Ve středu 2.3 se k vaření postavil Jakub Kadrle, rodák a občan z Tlumačova.
Tento teprve 17tiletý student hotelové školy si připravil moderní a chutné menu,obohacené
prvky molekulární kuchyně Vše ohledně jídla a stolování bylo až na profesionální úrovni. Uměl si
zachovat dekorum, bez toho,aby někoho urážel a dokázal říct svůj názor. Jakub v soutěži obstál na
výbornou. Vyhrál se ziskem 35 bodů.
Gratulujeme k výhře a v životě přejeme hodně úspěchů.
Jakubovo vítězné menu:
1) Listový salát s cherry rajčátky a grilovanými krevetami a balsamikovým kaviárem
2) Špenátový krém se zastřeným vejcem
3) Zvěřinový hřbet s celerovým purée, demi-glace s vůní jehličí
4) Tarteauxpommes

Počasí v březnu
Kromě pár hodin, kdy svítilo sluníčko, až do 14. března každý den zataženo, déšť nebo déšť se
sněhem, teploty přes den jen do 5°a v noci mírně nad nulou. 14. března konečně sluníčko, ale jen
jeden den. Další dva dny se vrátilo nepříjemné počasí, zatažená obloha a občas prší. 17.a 18.
března se ohlásilo jaro, svítilo sluníčko a teplota 12°. Ale zase jen 2 dny a opět zpátky zatažená
obloha a občas přeháňka. Velikonoční neděle i pondělí 27. a 28. března se vydařilo, svítilo sluníčko

a teplota 14°a stejné počasí už vydrželo až do konce března, sluníčko, jasno a 31. března dokonce
neuvěřitelných 22°!

Duben
Rekonstrukce fasády kostela sv. Martina v Tlumačově
Uprostřed obce Tlumačov stojí významná kulturní památka chráněná Národním památkovým
úřadem. Jde o farní kostel sv. Martina, který vzhledem ke svému stáří a z památkového pohledu
patří k nejvýznamnějším chrámům v našem regionu. Proto si zaslouží, abychom o něj s úctou
pečovali.
Po ročních administrativních přípravách, jednáních s památkovými úřady a zpracování
projektové dokumentace konečně začínají práce na rekonstrukci fasády. Protože jde o objekt
památkově chráněný, přípravy byly náročnější, časově delší a především finančně nákladnější.
Z důvodu vysokých nákladů, které Římskokatolická farnost v Tlumačově není schopna pokrýt z
vlastních i jiných zdrojů, budou práce rozděleny na 2 roky.
V letošním roce je naplánována oprava fasády věže, kterou bude dle výběrového řízení
realizovat firma RAPOS spol. s r. o. Holešov. Celkové stavební náklady na její opravu budou
1,152.224 Kč. Z toho samotná fasáda činí 632 397 Kč, restaurování kamenných prvků na oknech
věže 265 800 Kč a oprava kamenných říms 254 027 Kč. Na pokrytí letošních nákladů jsme žádali o
dotaci na Ministerstvo kultury ČR, které přislíbilo 118 000 Kč, na Zlínský kraj, jehož vyjádření
předpokládáme v měsíci květnu, obec Tlumačov, která schválila v rozpočtu na rok 2016 finanční
pomoc ve výši 300 000 Kč a arcibiskupství olomoucké, které schválilo 50 000 Kč. Farnost je schopna
k dnešnímu dni uhradit z vlastních zdrojů částku 450 000 Kč.
Dokončení stavebních prací, konkrétně na opravě fasády lodě a celkovém odvlhčení
obvodového zdiva objektu kostela je plánováno v příštím roce 2017.

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Tlumačov

V nejbližších měsících by se mohli chodci v naší obci cítit bezpečněji. Naše obec se uchází o
získání finančních prostředků na úpravy stávajících z hlediska bezpečnosti dvou nevyhovujících
úseků pěších komunikací ležících podél silnice I/55 v ul. Dolní.
Finance v celkové výši až 90 % způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru, budou
získány z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze
státního rozpočtu ČR.
Rekonstrukce se dotkne dvou na sebe navazujících úseků chodníků. Zamýšlený úsek začíná v
blízkosti křižovatky ulice Dolní a Kvasická. Odsud pokračuje podél západní strany ulice Dolní až za
autobusovou zastávku Tlumačov – hřebčín včetně úpravy místa pro přecházení u křižovatky ul.
Dolní a Metlov.
Druhý rekonstruovaný úsek navazuje na již rekonstruovanou část chodníků u autobusové
zastávky Tlumačov - hřebčín na východní straně ulice Dolní. Odsud bude chodník rekonstruován ve
směru na Otrokovice až k samému okraji obce.
Cílem rekonstrukce je přizpůsobit pěší komunikace v obci osobám se sníženou schopností pohybu a
orientace, prostřednictvím potřebných bezpečnostních prvků jakými jsou například zajištění
bezbariérovosti, hmatových úprav na komunikacích pro slepé, zajištění dostatečné šíře chodníků a
další. Ke zvýšení bezpečnosti dojde také prostřednictvím výměny samotných konstrukčních vrstev
komunikací, které vykazují v současnosti značné technické nedostatky.
Uskutečněním zamýšleného záměru dojde k celkovému propojení stávající, již revitalizované sítě
bezpečných pěších komunikací zejména podél silnice I/55 v obci do jediného nedílného celku.

Noc s Andersenem
To, že v knihovně se jednou za rok může být i přes noc, už mnohé děti ví a upřímně se na to těší.
Vše začalo v pátek 1. dubna o půl páté večer. Patnáct dětí se sešlo v KIS Tlumačov, kde je přivítala
knihovnice Petra Šimoníková společně s Renátou Nelešovskou (vedoucí KIS). Letos přišla i spousta
nováčků, kteří nevěděli, co je čeká. Když vyšli na procházku, každý se snažil typovat, kam se to
vlastně jde. Nikoho nenapadlo, že půjdou do místního hřebčince, kde je už očekávali zaměstnanci,
kteří jim umožnili prohlídku stájí s koňmi a nakonec povozili v kočáře.
Po „ubytování se“ a nachystání si postýlek se vrhli na oblíbené výrobky. Tentokrát se vyráběli
motýli z ruliček od toaletního papíru a rybičky ze starých CD.
Po večeři už se každý těšil na slíbenou promítanou pohádku „Žraločí příběh“. Po skončení pohádky
se děti přesunuly do postýlek, a ještě chvíli si četly a prohlížely knihy.
Ráno byl čas na snídani, na koláče, které dětem maminky napekly. Za to jim moc děkujeme,
všichni si moc pochutnali. Než si pro děti přišli rodiče, stačily si ještě zahrát několik her a v devět
hodin ráno to v knihovně utichlo.

Soutěž v aerobiku „O pohár starosty obce Tlumačov“
V sobou 9.4.2016 pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště
Tlumačov, ve spolupráci s obcí Tlumačov, 12. ročník soutěže skupinových choreografií v aerobiku,
která se konala ve Sportovní hale v Otrokovicích. V letošním ročníku se představilo celkem 55
soutěžních sestav ve 4 věkových kategoriích, které byly rozděleny na kategorii estetická a
technická. Soutěžit přijelo 20 klubů z celé Moravy.
Do poroty zasedli i v tomto roce MS v aerobiku Mgr. David Holzer a Hanka Kynychová, kteří
hodnotili soutěžící slovně ihned po jejich vystoupení a předávali jim cenné rady pro další soutěže.
Naše pozvání do poroty přijal jako VIP host herec Miroslav Šimůnek, který předával Ceny sympatie
ve všech kategoriích. V doprovodném programu vystoupila TS Trick z Hulína, která byla opět
velkým zpestřením soutěže. Soutěžní sestavy byly velmi zajímavé a nápadité. Soutěžící předváděli
úžasné výkony plné úsměvů a emocí. Atmosféra byla v hale skvělá, vše klapalo a to také díky policii
Otrokovice, městské policii Otrokovice a tlumačovským hasičům, kteří dohlíželi na zdárný průběh
soutěže. Velké poděkování patří taktéž našemu skvělému moderátorovi Ziggy Horváthovi, který
dodává soutěži ten správný šmrnc a glanc. V tomto roce ho doplňovala kolegyně Evička Králová.
Porota měla velmi těžké rozhodování. Soutěžní sestavy jsou vždy vypracovány do sebemenších
detailů od kostýmů, líčení, hudby až po sestavení choreografií. Podle porotců úroveň soutěže velmi
stoupá a byla posunuta zase o stupínek výše. Díky velké podpoře sponzorů jsme mohli odměnit
všechny týmy krásnými cenami, i když neskončily na místech nejvyšších. Vítězové pak obdrželi
navíc medaile a krásné poháry. Cena sympatie, kterou předával Miroslav Šimůnek, byl dortík, který
upekla a připravila Martina Filáková, za což jí patří velké poděkování. Soutěž je vždy dlouho
dopředu připravována a již nyní si můžete zapsat do kalendáře termín 13. ročníku soutěže, který se
bude konat 8.4.2017 ve Sportovní hale v Otrokovicích. Těšíme se na vás. A jak se umístily naše
děti?
Kategorie do 7 let – Estetika
1.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov

Kategorie 8 – 10 let – Estetika
1.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov
Kategorie 11 – 13 let – Estetika
1.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov
Kategorie 14 a více let – Estetika
2.místo DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tlumačov

Chovatelská sezona
S příchodem jara začíná chovatelům poštovních holubů náročná příprava na novou závodní
sezónu 2016. Tuto sezónu zahajují již v novém středisku, které se nachází v objektu cementárny.
Zprovoznění nového střediska bylo vybudováno díky mimořádné pomoci od obce Tlumačov a tímto
zároveň členové ZO děkují pracovníkům OÚ za kvalitní práci, kterou odvedli a se kterými byla
skvělá spolupráce.
Sezóna byla zahájena v polovině dubna soukromými nácviky holubů. Holuby čeká celkem
patnáct závodů od 300 km do 1 100 km. Každý ze dvou set členů OS Zlín a z 6 000 členů z celé České
republiky se bude snažit připravit své holuby co nejlépe. Naši členové jsou v úspěšnosti v průměru
až na tlumačovskou jedničku pana Josefa Oharka, který má již přes padesát let vynikající výsledky.
Se svými holuby reprezentuje ZO Tlumačov i na mezinárodních výstavách, kde je velmi úspěšný.
Jako při každé činnosti mají i holubáři problémy. Jedním z největších problémů jsou přemnožení
dravci a také časově je jejich činnost velmi náročná, neboť starat se celoročně o živé tvory není
nikdy jednoduché. Přesto předseda ZO Tlumačov pan Bedřich Kolaja by chtěl tuto zábavu doporučit
zejména mladým lidem. Je přímo zázrak pozorovat vývin holouběte až po šampiona, který je
schopen zdolat vzdálenost 1 100 km za 13 hodin a doletět domů na pokraji vyčerpání. Zde se naučí
člověk poznávat a vážit si přírody, uvidí a ucítí lásku k domovu a pozná kolik vůle a síly je v tak
nepatrném stvoření.

Počasí v dubnu
1. dubna zima, přes den jen 8°, severní vítr. Další dny ranní teploty i mírně pod nulou, přes den
sluníčko a teploty kolem 20°. 8. – 15. dubna oblačno, často prší nebo poprchává, teploty max. do
16°. Pak 2 dny krásné počasí se sluníčkem a znovu oblačno s přeháňkami a tak se to střídalo až do
konce dubna a denní teploty nepřekročily 13°. Ráno dokonce až -2° a až poslední dubnový den
krásné počasí, sluníčko a teplota kolem 20°.

Květen
Tlumačovští senioři se vzdělávali
V pondělí 9. května 2016 se na pravidelné odpolední schůzce tlumačovských seniorů,
uskutečnila beseda na téma: „Hasiči radí a novinky v dopravě“. Organizátorem bylo Kulturní a
informační středisko Tlumačov.
Senioři jsou z pohledu profesionálních hasičů ohroženou skupinou, a proto se Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje věnuje jejich přípravě na mimořádné události a běžná rizika. S těmi
posluchače seznámil por. Ing. Adam Fuksa, který má preventivně výchovnou činnost v našem kraji
na starosti. Senioři se mohli během hodinové přednášky dozvědět, jak si zabezpečit domácnost
proti vzniku požáru, kde a jak správně nahlásit pálení suchého rostlinného materiálu. Nechyběly
ani informace ohledně volání na tísňové linky, správného chování v případě vzniku požáru, atd.
Druhou část besedy vedl krajský koordinátor Besip pro Zlínský kraj, pan Zdeněk Patík. Seniory
provedl prezentací na téma: "Senior v dopravě". Dříve narozeným občanům naší obce byly panem
Patíkem, mnohdy humorně a lidsky, vysvětleny všechny nejasnosti u témat - senior - chodec,
senior - cyklista a senior - řidič. Senioři se seznámili se změnami a novinkami v pravidlech silničního
provozu, se zásadami bezpečného chování chodců, cyklistů, řidičů, ale i cestujících hromadnou
dopravou či pohybu v silničním provozu s dětmi. Přednášející seniory upozornil na nebezpečí, které
seniorům hrozí za snížené viditelnosti a názorně je seznámil s používáním reflexních prvků, které je
nezbytné používat při pohybu na silnicích. Velká část přednášky byla věnována povinné výbavě
jízdního kola a problematice senior - cyklista. Vzhledem k velkému množství tlumačovských
seniorů pohybujících se po obci na kole, bylo toto téma velmi důležité. Po ukončení přednášky jim
byly rozdány bezpečnostní reflexní pásky a nákupní tašky. Celá přednáška byla doplněna
množstvím fotografií a preventivními spoty.
Téma dopravní bezpečnosti je velmi široké a obsáhlé. Z tohoto důvodu plánují pracovnice KIS

Tlumačov v podzimních měsících další besedu pro seniory na téma „Novinky v dopravě“,
tentokráte se zaměří na nové dopravní značky, novinky v dopravních předpisech a dopravní
zajímavosti a úskalí v našem okolí.

Z činnosti seniorů
Scházíme se opět 2x měsíčně v Klubu na Zábraní. V roce 2016 nás opět přibylo, už je nás víc než
40. Na našich schůzkách plánujeme všechny společné akce, hlavně výlety a zájezdy. Velmi
oblíbenou se stala hra bowling, společné oslavy narozenin a svátků a samozřejmě i zpěv.
Navštěvujeme veřejné generálky v divadle ve Zlíně, společně jsme slavili MDŽ ve Kvasicích a
Velikonoce v Klubu, kde jsme si ugrilovali sele a moc jsme si pochutnali.
V březnu jsme podnikli společný výlet do Kroměříže na výstavu kamélií, další společný výlet byl
výlet vlakem do Luhačovic, kde jsme navštívili několik pramenů, procházkou došli až k přehradě,
stihli jsme i občerstvení a někteří i tanec.
Máme za sebou i první letošní zájezd autobusem, navštívili jsme zámek Lešná, jeskyně
v Teplicích nad Bečvou a muzeum klobouků v Novém Jičíně.
Mimo jiné dostáváme i pozvánky na akce pořádané Zlínským krajem, zatím to byla beseda
s ministryní M. Marxovou nebo účast na Senior Cup 2016 v Luhačovicích. Aktivně se zúčastňujeme
všech akcí, které pořádá obec, ať jsou to různé přednášky, stavění a kácení májky nebo beseda
s hasiči a dopravní policií.

Za tlumačovské seniory Ladislava Šoltysová

První rok dětské jógy v Tlumačově
Začátkem listopadu 2015 se uskutečnila historicky první lekce dětské jógy v Tlumačově. Mám
velmi blízko k dětem a aktivně cvičím jógu, ovšem tu dospěláckou už 4 roky. Dobře vím, jak je pro
děti důležité správné držení těla, správné dýchání, ale i získání sebedůvěry i lepší fyzické kondice.
O tom, co všechno jóga může dětem dát, jsem se přesvědčila a pravidelně přesvědčuji každý
čtvrtek se všemi 13ti dětmi, které se účastní mých lekcí.
V květnu 2015 jsem v Praze absolvovala kurz Metodiky cvičení dětské jógy a na základě jeho
úspěšného absolvování v podobě písemné i praktické zkoušky jsem získala osvědčení jako
cvičitelka dětské jógy. Na podzim jsem oslovila paní Renátu Nelešovskou a požádala ji v rámci
činnosti KIS o spolupráci. Velmi vstřícně se zachovaly také zaměstnankyně DPS, které nám krásně
připravily prostory jídelny v domě s pečovatelskou službou. Jen díky spolupráci obou subjektů
mohla začít první lekce. Na začátku jsem cvičila s 10 dětmi, jejichž počet se momentálně rovná 13.

Na dětské józe je podstatné to, že v ní nikdo s nikým nesoutěží, liší se od té dospělácké, a to
třeba tím, že s dětmi nemedituji, nezabýváme se žádnou filozofií, ale pouze si hrajeme. Naše
hodiny začínají vždy milým přivítáním, následuje rozcvička, motivace k jednotlivým průpravným
cvičením, jógová hra, dechová cvičení a na závěr pravidelně zařazuji krátkou relaxaci. A tak jsme se
postupně v jednotlivých lekcích stávali např. malíři, pekaři, návštěvníky ZOO, cirkusu nebo
středověkého hradu. Navštívili jsme vesmír, Čínu, Brazílii a projeli jsme celé povodí řeky Labe, také
jsme oslavili kamarádovy narozeniny nebo jsme čarovali na kouzelné louce. Byl to pro mě hezký
půlrok a děkuji všem, kteří mi v tomto mém záměru pomohli a podporovali mě.
Nejvíce však děkuji dětem, s nimiž jsem mohla trávit čtvrteční odpoledne. Děkuji, že přišly,
cvičily a usmívaly se.
Blanka Konečná

Sbírka na podporu boje proti rakovině
Každých 8 minut je v ČR postižen jeden člověk zhoubným bujením. Každý z nás zná alespoň
jednu rodinu, kterou tato nemoc postihla. A nevyhýbá se ani dětem!
Proto jsme se opět zapojili do sbírky na podporu léčby a prevenci proti této nemoci. Žáci 8.
ročníku, pod vedením paní vychovatelky Lotky Ševelové, obcházeli jednotlivé třídy s nabídkou
prodeje žlutých kytiček - letos s růžovou stužkou. Cena 1 kytičky byla nejméně 20 Kč. S nabídkou
navštívili obecní úřad, některé firmy v Tlumačově a oslovovali i občany Tlumačova, kteří mohli také
přispět.
Letos se podařilo prodat všechny kytičky, které jsme od Ligy proti rakovině dostali k dispozici.
Výtěžek sbírky nebyl zanedbatelný - vybralo se 5 635 korun.
Všem, kteří jakkoliv přispěli, děkujeme a věříme, že náš výtěžek alespoň trochu někomu
pomůže.

Mgr. Šárka Matulíková

Sváteční chvilka nejen pro maminku
Na úterní odpoledne 17. 5. si žáci 1. - 4. třídy připravili slavnostní program u příležitosti
květnových svátků Dne matek a Dne rodiny.
Děti vystoupily s pásmem písniček a básniček. Některé zahrály své oblíbené písně na hudební
nástroj, například na klávesy, kytaru a flétny.

A na závěr čekalo maminky i milé překvapení v podobě dárečku, který pro ně děti vyrobily, aby
jim poděkovaly za jejich lásku a péči. Žáci vložili do přípravy vystoupení hodně námahy a snahy, a
tak věří, že své nejbližší potěšili a dali jim prožít příjemnou sváteční chvilku.

Den otevřených dveří ve škole
V úterý 17. 5. 2016 se rodiče žáků mohli přijít podívat na své ratolesti do výuky jednotlivých
předmětů.
Škola byla pro veřejnost otevřena od 800 do 1330. Každý si mohl vybrat právě to, co ho nejvíce
zajímalo. Tradičně největší účast rodičů byla zaznamenána na 1. stupni u nejmenších žáků. Děti
společně s vyučujícími předvedly, co se již naučily a jaké je učení v dnešní škole. Mnozí dospělí byli
i překvapeni.

2. ročník Moped rallye Tlumačov
MOPED TEAM TLUMAČOV uspořádal v sobotu 21. května závod mopedů, který je součástí
seriálu závodů mopedů Hrací Karty MOPED CUP. Celý seriál čítá osm závodů na Moravě a právě
naše tlumačovská moped rallye již po druhé zahájila závodní sezónu. V letošním roce jsme se
zaměřili na lepší organizaci, zvýšení bezpečnosti a zlepšení zázemí pro závodníky, pořadatele i
diváky.
Závodní okruh jsme zachovali stejný na spojovací komunikaci za zemědělským družstvem
směrem na Skály. Ráno přijeli závodníci a společně jsme udělali před zahájením závodů malý
průjezd Tlumačovem. Od 10 hodin se začalo závodit ve dvou kategoriích na mopedech Stadion a
nově v letošním roce i v kategorii pionýr „FECHTL“. Závodního klání se účastnilo celkem 60
závodníků, kteří si poměřili výkony svých strojů ve třech kategoriích. Nejobsazenější závodní
kategorii Moped ORIGINÁL vyhrál domácí jezdec Petr Vystrčil z našeho týmu.
Pro letošní rok ještě plánujeme zorganizovat „Ukončení sezóny“ spojené se závodním kláním
našich dětí a jako hlavní pořadatel seriálu závodů Hrací karty MOPED CUP pro rok 2016 i slavnostní
vyhlášení celé této soutěže.
Na závěr chceme moc poděkovat všem fanouškům, pořadatelům, sponzorům a hlavně obci
Tlumačov za velkou podporu.
Za Moped Team Tlumačov Petr Vystrčil, předseda spolku

Májka letos vydržela
Poslední den v měsíci dubnu, postavili místní chlapi a chlapci na náměstíčku, před hasičskou
zbrojnicí, naši tlumačovskou májku. Zvolené místo je vlastně „staronové“. Po pár letech jsme na
tomto místě zapomenutou tradici obnovovali.
Za měsíc, v sobotu 28. května 2016, starosta Tlumačova pan Petr Horka společně s
místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm, májku skáceli.
Stavění i kácení májky proběhlo ve velmi přátelské atmosféře všech, kteří na obě akce přišli.
Samotný akt kácení byl doplněn programem pro děti. Ty si zasoutěžily a pobavily se při vystoupení
klauna Huberta a klaunky Olinky. Všichni jsme byli rádi, že se nakonec konalo opravdové kácení
májky. Po letošních událostech v okolních obcích (Nová Dědina, Kvasice) jsme měli trochu obavy,
že jaksi nebude co „kácet". Ale povedlo se, vandalové naši májku tentokrát nechali bez povšimnutí
a vedení obce mohlo zaříznout pilu...
Organizace s tím spojená fungovala na jedničku: ozvučení měl pevně v rukou hudební mistr
Daniel Šenkyřík, pivo bravurně točil Jenda Holub za asistence slečny Nikoly Šimoníkové a výborné
grilované klobásky připravoval Milan Žák. Poděkování patří úplně všem, kteří s májovou tradicí
pomáhali a také všem, kteří tyto společenské akce navštívili.

Počasí v květnu
Ranní teploty od 6 do 8°, polojasno, odpoledne do 18°, 11. a 12. května až 21°, další dny už zase
ochlazení, denní teploty jen do 16°, oblačno. Od 20. května do konce měsíce už teploty kolem 25° a
sluníčko, poslední 2 dny v měsíci bouřky s deštěm, ale teploty vysoké, až do 27°.

Červen
Odpoledne pro celou rodinu
Již čtvrtým rokem se konala v obecním parku společenská akce pod názvem „Odpoledne pro
celou rodinu“.
V sobotu 4. června 2016 v 15 hod. začal program slavnostním přivítáním starostou obce Petrem
Horkou a pořadateli: za Kulturní a informační středisko pozdravila všechny přítomné Renáta
Nelešovská a za Dům dětí a mládeže Sluníčko, pracoviště Tlumačov Hana Hlobilová. Poté začala
zábavná show pro děti s Bratry Chabičovskými. Děti si mohly zatančit, zacvičit, zasoutěžit a zazpívat
s postavami z pohádky „Ledové království“ s Annou, Elsou a Olafem. Program dále pokračoval
vystoupením všech skupin tlumačovského aerobiku pod vedením Hany Hlobilové. Cvičení bylo
prokládáno zpěvem žákyň ze Základní umělecké školy Otrokovice pod vedením p. učitelky Jany
Lukášové. Děti měly také možnost zapojit svého soutěžního ducha i u dalších soutěží, které byly
„rozesety“ po celém parku. Byly to různé stolní hry, skákání na trampolíně, hod kroužkem na čápa,
malování na obličej a další.
Večer patřil diskotéce. Známé i méně známé skladby zněly parkem do pozdních nočních hodin.
Bohaté občerstvení zajišťovali místní hasiči. V horkém dnu přišlo vhod nejen něco tekutého, ale i
studeného. Návštěvníci si také moc pochvalovali velké stany, které je chránily před sluneční výhní.
Obec Tlumačov je letos pořídila na tuto akci i jí podobné.
Pořadatelé děkují všem pomocníkům a vystupujícím, kteří se zúčastnili a zapojili do sobotní
akce, kterou pořádalo KIS Tlumačov ve spolupráci s DDM Sluníčko. Děkujeme maminkám ze SRPDŠ

a rodičům z AT Tlumačov za pomoc u atrakcí. Zemskému hřebčinci Tlumačov za zapůjčení koňského
povozu, který děti vozil po Tlumačově. Ranči Tlumačov za projížďku na jejich konících, Lanáčku
Otrokovice, který nám zapůjčil 3D šneka, místním tlumačovským hasičům za připravené atrakce
pro děti a umožnění k nahlédnutí do jejich techniky. Děkujeme také p. Sadilovi z Fryštáku, který
děti učil žonglérskému umění a p. Bubelovi za vystoupení kroužku Judo. Poděkování patří také
všem aerobikovým skupinám, které se zde prezentovaly. Bylo to krásné slunečné odpoledne, plné
pohody a úsměvů.

Mladí fotbalisté vybojovali bronzové medaile na turnaji MAS Jižní Haná
V pondělí 27.6.2016 se ve sportovním areálu SK Spartak Hulín konal fotbalový turnaj žáků O
pohár MAS Jižní Haná. Žáci S.K. Tlumačov dovezli domů pohár a bronzové medaile za výborné třetí
místo.
Turnaje se zúčastnily kromě družstva žáků S.K. Tlumačov celky SK Spartak Hulín, FK Chropyně,
FC Kvasice a TJ Skaštice. Hrálo se 2 krát 16 minut na polovinu hřiště systémem „každý s každým“ se
sedmi hráči v poli.
Turnaj pro naše fotbalisty začal těsnou výhrou nad Kvasicemi 4:3, když se našim borcům
podařilo zápas otočit až v samém závěru utkání. Druhý zápas proti celku TJ Skaštice se vyvíjel ze
začátku velmi dobře. Kluci se dostali do dvoubrankového vedení, které bohužel v poslední
desetiminutovce neudrželi a prohráli těsně 3:2. Pak následoval zápas s Hulínem, který naši
fotbalisté zcela ovládli a zvítězili přesvědčivě 11:3. V posledním zápase tak byla možnost za určitých
okolností bojovat i o celkové vítězství v turnaji. Základem úspěchu však bylo zdolat celek FK
Chropyně. Vstup do zápasu se ale bohužel vůbec nevydařil a po 10 minutách hry svítilo na ukazateli
skóre stav 0:4 v neprospěch našich. Kluci zkusili ještě zabojovat, podařilo se jim snížit, nicméně
proti nadšeně hrajícímu soupeři se nedařilo a nakonec podlehli 2:8.
Turnaj byl dramatický až do úplně posledního zápasu, ve kterém vítězství Skaštic na Kvasicemi
rozhodlo o celkově třetí příčce pro naše fotbalisty. Turnaj vyhráli žáci Skaštic před Chropyní, za
třetím Tlumačovem se umístily Kvasice a poslední skončil Spartak Hulín.
Kromě třetího místa družstva v turnaji se podařil i individuální úspěch Lukáši Havelkovi, který se
stal nejlepším střelcem turnaje. Kluci výborně reprezentovali tlumačovský fotbal a budiž vám jejich
úspěch i pozvánkou na sobotní oslavy 85-ti let činnosti kopané v Tlumačově.
Pod vedením trenéra Oldřicha Hrdiny hrála sestava: Vojtěch Samsonek, Jan Hrtús, Lukáš
Havelka, Zdeněk Machovský, Jiří Kvasnička, Matěj Rýdel, Radek Dvořák, Tadeáš Hric, Marek
Smékal, Lukáš Gärtner, Jiří Kovalčík a Daniel Ňaňko.

Mladší žáci mistry okresního přeboru 2015-2016

Úspěšnou sezónu 2015/2016 mají za sebou i mladí tlumačovští fotbalisté. Ve vydařené sezóně se
jim podařilo vybojovat celkové prvenství v okresním přeboru v kategorii mladší žáci.
Pohár byl mladším žákům slavnostně předán starostou obce p. Petrem Horkou na oslavách 85-ti
let tlumačovské kopané. Spolu s pohárem a diplomem obdrželi mladí fotbalisté od obce Tlumačov i
dort ve tvaru fotbalového hřiště, který upekla paní Hánová. Klukům patří dík za výbornou
reprezentaci tlumačovského fotbalu. Poděkování patří také jejich trenérům - Oldřichu Hrdinovi a
Jiřímu Kvasničkovi, kteří se mladým fotbalistům ve svém volném čase věnují a mají na tomto
úspěchu zásadní podíl.
Za rodiče a fanoušky – hoši děkujem!

DDM Sluníčko - Zhodnocení úspěšné aerobikové sezóny 2015/2016
Aerobik team Tlumačov při DDM Sluníčko Otrokovice letos nacvičil 5 soutěžních sestav, se
kterými se účastnil několika soutěží a přehlídek po celé České republice. Letos opět přibylo několik
nových členů hlavně v mladších skupinách, některé děti postoupily do vyšších skupin, takže jsme
opět začínali od začátku.
Nová přátelství, nové kroky, nové vazby. Jako trenérka vždy čekám, jak se dětem bude líbit
hudba a návrhy, které pro ně přes prázdniny připravuji. Vše klaplo, náměty se setkaly s kladným
ohlasem, tak můžeme začít.
V nejmladší skupině bylo 19 členů ve věku 4 – 8 let. Sestava „Vodníčci - brekekekéé“ se dětem
velmi líbila a naučily se ji celou zpívat, což bylo velké plus hlavně na soutěžích, protože si to
pořádně užívaly. Ze začátku jsme s dalšími trenérkami Nikolou Filákovou a Míšou Daňkovou trnuly,
zda se nám sestavu podaří nacvičit, vzhledem k velmi nízkému věku dětí, které neudrží tak dlouho
pozornost. Skupinka vodníčků nás velmi mile překvapila a se svou sestavou udělala velký kus
práce. Z dětí se stali velcí soutěžící, kteří si ze závodů odváželi vždy nějakou medaili.
Mladší skupina měla sestavu „Hledá se Nemo“. Sestavu nacvičovalo celkem 27 dětí ve věkovém
rozmezí 7 – 11 let pod vedením trenérek Hany Hlobilové, Michaely Daňkové a Terezy Vyoralové.
Zde byl při nácviku velký problém z důvodu velké nemocnosti dětí, a obava, že se nestihneme
zúčastnit některých závodů. Sestavu jsme dokončili až těsně před tlumačovskými závody. Děvčata
jsou velmi šikovná a svou píli a úsilí na závodech zhodnotila, podávala úžasné výkony, které porota
ohodnocovala vysokými body a dostávala se na medailové pozice.
Střední skupina nacvičila sestavu „Charlie Chaplin na scénu“ pod vedením trenérek Hany
Hlobilové a Nikoly Filákové. 22 děvčat a 1chlapec ve věkovém rozmezí 10 – 14 let se do sestavy
pořádně opřeli. Jako první měli nacvičenou sestavu a pak už jen pilovali, aby byli co nejlepší. Již na
prvních závodech v Kyjově všem týmům ukázali, že jsou velkými favority a budou bojovat o
medaile. Tato skupina získala v této sezóně nejvíce předních umístění a pořádně si soutěže užívala.

Nejstarší skupina v podání 19 děvčat nacvičila sestavu „Osud v rukou strážných andělů“. Zde
byla děvčata ve věkovém rozmezí 14 – 19 let pod vedením trenérek Hany Hlobilové a Michaely
Daňkové. S choreografií této sestavy pomáhala Hana Hlobilová ml. V nejstarší kategorii jsou už
velmi kvalitní týmy, které soutěží několik let, proto získat přední umístění je velmi náročné. V této
kategorii již nejsou povoleny chyby a vše musí být perfektní. Naše děvčata získávala vždy skvělá
umístění a jen jednou jim unikla medailová pozice.
Poslední skupinou, která reprezentuje AT Tlumačov, je skupina Megaveloši v počtu 20 členů,
kteří nacvičili sestavu „Hříšní lidé města pražského“. Tato parta skvělých lidí si užívala jak tréninky,
tak vystoupení, za což jim patří velká pochvala. Bylo mi ctí vás trénovat a cvičit s vámi.
AT Tlumačov má letos 110 členů. Na některé závody jsme museli vypravit až 3 autobusy.
Projezdili jsme společně celou Českou republiku, poznali spoustu nových míst, získali spoustu
nových zkušeností a přátel. Prožili společně radost, ale i smutek. I když to bylo někdy náročné,
stálo to za to. V letošní sezóně jsme získali 19 x 1.místo z toho ve dvou kategoriích se stali mistry
České republiky v soutěži „Česko se hýbe“, 16 x 2.místo, 3 x 3.místo, Cenu poroty, Cenu ředitele TJ
Jiskra Otrokovice a Cenu poroty za kostým. Děkujeme všem za podporu. Jak sponzorům, tak
rodičům, kteří jsou velmi důležitou součástí týmu a umí to s dětmi prožívat jak doma, tak na
závodech.

Hana Hlobilová, DDM Sluníčko

Pasování prvňáčků na "Malé čtenáře"
Konec školního roku 2016 patřil jako obvykle prvňáčkům ze základní školy. 13 dětí pozvala paní
knihovnice Petra Šimoníková do tlumačovské knihovny, aby složily zkoušku čtenáře a byly
pasovány na „Malé čtenáře 2016“.
„Vaření knížek“ a povídání si, jak knihy vznikají, se stalo pro naše prvňáčky tradicí. Pan kuchař
dal do hrnce, za pomocí svých asistentů (ostatních dětí) vše, co je ke vzniku knihy potřeba (psací
stroj nebo PC, pana ilustrátora, spisovatele, knihkupectví, papír, tiskárnu atd.) a pak už jen všichni
netrpělivě čekali, co se jim pod pokličkou uvaří. Po prohlídce knihovny a knížek plnily děti písemný
kvíz, aby ukázaly paní knihovnici, že se naučily číst, psát a počítat a mohly být slavnostně pasovány
a odměněny šerpou a pamětním listem. Po „uvaření knížek“ si každý prvňáček odnesl jednu
pohádkovou knihu domů a stal se tak automaticky čtenářem naší knihovny. Tento hezký den jsme
slavnostně ukončili točenou zmrzlinou.
Příští rok se těšíme na nové prvňáčky.

Setkání žáků se starostou obce

Ve středu 29. 6. 2016 se uskutečnilo tradiční setkání nejlepších a nejúspěšnějších žáků ZŠ
Tlumačov se starostou obce.
Za školu byli v doprovodu ředitele školy oceněni tito žáci:
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. -

Max Navrátil
Jakub Němec
Michaela Kelová
Kristýna Zetiková
Kristýna Hejdová
Tomáš Hrtús
Antonín Čevela
Adam Bilík
Klára Juráňová

Výborný prospěch, úspěchy v nejrůznějších soutěžích, ale i poctivý přístup, kolektivní práce,
zapojování se do činnosti školy a mnoho dalšího bylo na seznamu oceněných aktivit.
Setkání bylo i v tomto roce velmi milé a příjemné pro všechny zúčastněné a doufáme, že i v
příštím roce se sejde velké množství žáků, kteří budou svými výsledky úspěšně reprezentovat naši
školu a obec.

Počasí v červnu
První dekáda v červnu počasí odpovídající létu, ranní teploty do 15°, přes den polojasno, občas
mírný déšť a teploty do 24°, ale 7. a 8. července ranní teplota jen 6°. Přes den sluníčko, silný severní
vítr. Do 20. června střídavě sluníčko a občas dešťová přeháňka nebo bouřka, teploty kolem 25°,
zatím pořád bez tropických teplot, ty začaly až 23. června, ale jen 3 dny – teplota až 35°, pak pár
dnů jen 20° a poslední dva dny v červnu teploty 30°a sluníčko.

Červenec
Ukončení školního roku 2015/2016
Skončilo desetiměsíční snažení všech vyučujících o předání co největšího množství teoretických
znalostí a praktických dovedností žákům všech ročníků.
Zmíněných deset měsíců přineslo velké množství úspěšných aktivit. Již v počátku školního roku
2015/2016 to byl týdenní jazykově vzdělávací a poznávací zájezd desetičlenné skupiny žáků 7. – 9.
ročníku. Ti, díky projektu pod pracovním názvem Výzva 56 (ve škole pod názvem „Znalost jazyka
otvírá brány do světa“), měli možnost zdokonalit své jazykové znalosti a poznat krásy jižní Anglie
včetně krás britské metropole. Tentýž projekt přinesl pro ostatní žáky školy kolem 120 knižních
titulů, díky jim došlo ke „vzkříšení“ školní knihovny. Doufáme, že zrenovovaný prostor školní
knihovny se od nového školního roku stane hojně navštěvovaným místem žáky naší školy.
Další úspěšnou aktivitou byla jistě Vánoční školní akademie. Na akademii navázal 19. března
školní ples se zdařilými vystoupeními žáků 8. a 9. ročníku. Za zdařilou aktivitu lze považovat i
červnový cyklokurz ve Valticích. Úspěchů dosáhli žáci naší školy i např. ve sportovní oblasti,
v matematických soutěžích, v humanitní oblasti i na poli výtvarném.
Bohužel se ale pedagogové naší školy potýkali i s neshodami v některých třídních kolektivech,
neplněním úkolů nebo slabou přípravou na výuku s kázeňskými problémy. To, že ve škole

nepříjemnosti byly, dokazuje na konci školního roku 18 napomenutí třídního učitele, 17 důtek
třídního učitele, 10 důtek ředitele školy, 8 dvojek z chování a dokonce i jedné trojky z chování.
I přesto přejeme všem žákům hezké prázdniny, hodně příjemných zážitků a žákům, kteří opustili
po ukončení školní docházky základní školu, úspěšný vstup do dalšího života.

Oslavy 85. let fotbalu v Tlumačově
K založení oddílu kopané v Tlumačově došlo koncem roku 1931 z iniciativy pana Ladislava Cahy,
holiče a obchodníka školních potřeba a tiskovin, a pana Vincence Němečka, zaměstnance u firmy
Baťa v Otrokovicích na schůzi občanů. Málokdo ze zakládajících členů tehdy tušil, že nově založený
klub se stane nejvýznamnějším sportovním spolkem v obci a fotbalová tradice zde zapustí pevné
kořeny.
Oslava 85. let existence oddílu kopané se uskutečnila v areálu fotbalového hřiště v sobotu 2.
července 2016 za účasti zástupců všech tlumačovských fotbalových generací a věrných fanoušků
tlumačovské kopané.
V průběhu oslav změřili síly v přátelských utkáních naši nejmenší fotbalisté (přípravka), žáci,
dorostenci a samozřejmě i muži, jejichž atraktivní zápas se starou gardou FC FASTAV Zlín oslavy
uzavřel.
Účastníci oslav měli možnost zavzpomínat při prohlížení dochovaných oddílových kronik a
mnoha historických i současných fotografií, mapujících působení oddílu kopané v obci.
Fotbalová klání byla zpestřena vystoupením DDM Sluníčko Otrokovice, Aerobik Team Tlumačov
s úspěšnou sestavou „Charlie Chaplin na scénu“. Oslavy byly i příležitostí k předání poháru našim
mladším žákům za vítězství v soutěži Okresní přebor, skupina A, ročník 2015/2016. Pohár
slavnostně předal starosta obce. Spolu s pohárem a diplomem obdrželi mladí fotbalisté od obce
Tlumačov i dort ve tvaru fotbalového hřiště, který upekla paní Hánová. Klukům patří dík za
výbornou reprezentaci tlumačovského fotbalu a taká jejich trenérům Oldřichu Hrdinovi a Jiřímu
Kvasničkovi, kteří se mladým fotbalistům ve volném čase věnují a mají na tomto úspěchu zásadní
podíl.

Koně se učí a dostávají známky jako ve škole
Hlavním posláním hřebčince Tlumačov je odchovávat plemenné hřebce. Jenže licenci, která k
tomu koně opravňuje, získá jen zlomek zvířat. „U nás je to jako ve škole, máme tři ročníky zhruba
po sedmnácti koních. Po třech letech může svazová komise vybrat takové koně, kteří dokonale
splňují všechny předpoklady pro to, aby byli určeni k dalšímu rozmnožování,“ vysvětlil ředitel
tlumačovského hřebčince David Olejníček při sobotním chovatelském dni, který tady uspořádali.
Takoví ideální hřebci jsou však spíše výjimkou. Přísná kritéria splní v průměru jeden za dva až tři
roky. „Ti ostatní, kteří projdou třemi ročníky, jsou jako absolventi po maturitě, kteří nemají žádné

zaměření. Často s nimi tedy pracujeme na dalším výcviku, abychom je pak mohli snadněji a lépe
prodat“, dodal.
Stejně jako v předcházejících letech ZH Tlumačov uspořádal 2. července 2016 chovatelskou
přehlídku. Sobotní program začal v 10.00 hodin slavnostním zahájením. Pětici nádherně
vyzdobených kočárů s významnými hosty vedl s vlajkou hřebčince praporečník Lukáš Žákovčík .
Chovatelé koní se předvedli v pestrém programu, který zaujal a uspokojil všechny návštěvníky.
Sobotní chovatelskou přehlídku shlédlo až 1000 diváků, kteří viděli mimo jiné rej spřežení
chladnokrevných hřebců a čtverylku chladnokrevných hřebců, která kombinuje prezentaci jezdců
na koních s kočími v jednospřeží se sulkami.
Letos poprvé jsme mohli vidět ukázku šestispřeží chladnokrevných hřebců. Toto zajímavé, ale
náročné spřežení vedl zkušený kočí Josef Iš.
Pozvání přijali a programu se zúčastnili také jezdci ze Zemského hřebčince Písek s.p.o. s velmi
zajímavou skokovou čtverylkou, Národní hřebčín Kladruby s.p.o. s barokní čtverylkou a ukázkou
drezúry starokladrubských koní, Jízdní policie ze Zlína a mnoho dalších soukromých chovatelů.
Děkujeme divákům za účast a podporu při všech vystoupení.

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní proběhne ještě letos !
Po předcházejících dvou letech marného snažení o získání finančních prostředků obdržela obec
Tlumačov dne 28.6.2016 do datové schránky písemnou informaci o rozhodnutí Výboru Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro rok 2016 na akci „Rekonstrukce
chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“, která se týká dvou úseků chodníků v ul. Dolní o
celkové délce cca 1.020m.
S ohledem na tuto skutečnost již podnikla obec Tlumačov kroky směřující k zahájení zadávacího
řízení na výběr zhotovitele předmětné akce s tím, že komplexní zpracování a vedení zadávacího
řízení provede na základě příkazní smlouvy společnost INEXprojekt s.r.o. Kroměříž. Pokud zadávací
řízení proběhne bez komplikací, mohl by výběr zhotovitele být znám po zasedání Rady obce
Tlumačov dne 27. 7. 2016.
Samotné provádění stavebních prací na rekonstrukci předmětných chodníků v ul. Dolní v úsecích
od objektu č. p. 23 společnosti PSÍ Hubík po křižovatku silnice I/55 s místní komunikací ul. Metlov,
vpravo ve směru jízdy na Otrokovice, a od vstupní brány do Zemského hřebčince po RD č. p. 562,
vlevo ve směru na Otrokovice, se předpokládá v termínu od 15. 8. do 30. 11. 2016 tak, aby mohla
být stavba včas předána, zaplacena, zkolaudována. Tyto úkony musí proběhnout do konce roku
2016, aby akce byla na závěr vyhodnocena organizací SFDI.

Tlumačovské pivní slavnosti

Po úspěchu, který měly Tlumačovské pivní slavnosti minulý rok, uspořádali i letos členové S. K.
Tlumačov za podpory Obce Tlumačov 2. ročník degustace tuzemských piv.
Za krásného, horkého, letního počasí, se obecní park ocitl v sobotu 30. července 2016, v obležení
místních občanů i přespolních návštěvníků. Dospělí ochutnávali zlatavý mok z produkce pivovarů
Zlínský švec, Maxmilián Kroměříž, 1. Selzský pivovárek Kroměříž, Hrádek, Břeclav, Budvar, Hostan,
Krušovice atd. – návštěvníci mohli ochutnat 25 druhů sudových piv.
Děti dováděly na skákacím hradu a trampolíně. Měly možnost se také projet na konících z Ranče
Tlumačov nebo si nechat profesionálně pomalovat obličej. Už tradičně byly všechny atrakce pro
děti zdarma.
K jídlu byly přichystány na místě připravované speciality, a to kotlíkový guláš, živáňská pečeně,
klobásky na grilu, cigára z udírny a dětmi oblíbené párky v rohlíku.
Krátce po 15 hodině začaly soutěže pro děti. O soutěže pití kofoly brčkem, přenášení lentilek a
slalom s balonkem na lžičce, byl velký zájem. Jen ti nejodvážnější děti se zúčastnily soutěže, kdo
nejdříve nafoukne balónek. Ono totiž není žádná sranda foukat a foukat, až balónek praskne…
Poté přišla řada na soutěže pro dospělé: kdo nejrychleji vypije ½ litru piva a kdo nejdéle udrží v
natažené ruce vodou naplněný tuplák. Soutěž o tzv. „plechovou hubu“, kdy se pojídaly opravdu
hodně pálivé papričky, měla opět obrovský ohlas. Následovala poslední soutěž, a to v hodu koulí v
kategorii muži a ženy. V ženách obhájila své loňské vítězství paní Lada Mouková. V mužské
kategorii zvítězil Miroslav Škrabal ml.
Po celý den slavnosti moderoval Ziggy Horváth. K dobré odpolední náladě hrála k poslechu
místní tlumačovská hudební skupina „Nic moc“.
Večer a noc patřily hudebnímu seskupení Showband s programem Michal David revival a Elán
revival. V jejich podání písničky známých interpretů nenechaly nikoho dlouho sedět, parket byl
stále plný tanečníků.
Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov velice děkuje všem návštěvníkům a samozřejmě i všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na úspěšném pořádání 2. ročníku Tlumačovských pivních
slavností.

Počasí v červenci
První dva červencové dny letní počasí s letními teplotami, 2. července v noci bouřka s deštěm a
pak přišlo mírné ochlazení, teploty jen do 24°a polojasno, 11. července 33°, ale pak zase bouřka a
zase ochlazení, teplota jen do 18°, občas déšť. Další dny polojasno a letní počasí s teplotami do
29°a poslední den v červenci 33°.

Srpen
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov pořádal pro 28 děvčat a chlapců
Příměstský tábor ,,Prázdniny se Sluníčkem“. Týden plný her, soutěží, tvoření a výletů se i v letošním
roce vydařil.
Počasí docela přálo, a tak všichni mohli společné dny pořádně užít. Pondělní seznamovací den
strávily děti v Tlumačově a zahájily celotáborové získávání bodů za hry a soutěže. Odpoledne
všechny čekalo netradiční fotografování ve fotokoutku, ke kterému si společně vytvořili rekvizity
jako např. brýle, klobouky, kníry, mašle a jiné. S těmito ozdobami se děti vyfotily a finální
dokončení fotografií proběhlo na PC dodatečně. Vznikly super snímky od moře, z pouště nebo
velkoměsta.
V úterý olomoucké interaktivní muzeum „Pevnost poznání“ nabídlo program plný zapeklitých
her, hlavolamů, logických úkolů a testů. Vše si děti mohly prakticky ,,osahat“ a vyzkoušet. Ti
nejodvážnější se rozhodli pro jednu z nejoblíbenějších atrakcí muzea. Přístroj, který se používá i na
Mezinárodní vesmírné stanici – tzv. gyroskop. Díky jeho rotačním způsobům se cítili jako piloti
akrobatického letounu. Každý z dobrovolníků zvládl divoké otočky všemi směry bez následků.
Zajímavé bylo také vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku a sledovat světelnou projekci,
která znázorňovala neuronovou síť. Určená doba k návštěvě muzea velmi rychle uběhla, protože tu
opravdu nebyl čas se nudit. Všichni si chtěli všechno vyzkoušet. Ranní déšť vystřídalo při návratu
domů krásné slunečné počasí.
Deštivé bylo také následující ráno, kdy všichni společně vyrazili do Otrokovic na dopravní hřiště.
I tento den se vyčasilo, a proto nic nebránilo tomu, nasadit přilbu, nasednout na jízdní kola, šlapací

autíčka nebo koloběžky a vyrazit. Pří jízdě se táborníci snažili dodržovat dopravní předpisy, aby
nezpůsobili hromadnou dopravní nehodu nebo jinou kolizi. Pro zpestření i poučení si také
vyzkoušeli jednodušší i složitější testy nebo rébusy týkající se dopravy a bezpečnosti. Pohoda a
zábava panovala po celý den.
Ve čtvrtek čekal na děti nový zážitek - návštěva sférického kina. Tentokrát se nevydaly ony do
kina, ale kino přijelo do Tlumačova do tělocvičny. Do velkého nafukovacího stanu se naskládali
nejen děti, ale i vedoucí, zaujali pohodlnou polohu nejlépe vleže a mohlo začít promítání filmu o
podmořské hlubině. Dobrodružná animovaná pohádka, která děti zavedla až k obyvatelům
korálového útesu. Spolu s hlavními hrdiny prozkoumaly mnoho jevů - jako je příliv a odliv, jaký vliv
má na ně Měsíc a další. Po celý den se nejen tvořilo, ale hlavně soutěžilo a hrály se zábavné hry.
Na páteční den bylo připraveno pro táborníky překvapení – věděli, že se pojede na výlet, ale do
poslední chvíle netušili, kam. Překvapením a dárečkem pro všechny byl cíl cesty, a to zábavní
centrum Wikyland v Brně Modřicích - labyrint nejrůznějších atrakcí a míst pro nová dobrodružství.
Celý den si náležitě užili a vyzkoušeli snad všechno, co centrum nabízelo. Vůbec se jim nechtělo jet
zpátky. Ale táborový týden končil a děti ještě čekalo vyhodnocení celotáborového soutěžení a
hlavně odměňování. Každý účastník si odnášel plno dárečků, dobrot a hlavně zážitků.

Letní pobytový tábor pro děti
Prázdniny si pořádně užilo 36 dětí, které se společně s vedoucími vydaly na dobrodružnou
výpravu na pobytový tábor „Já, padouch“ na Tesák. Tentokrát se jednalo o přípravu na „grandiózní
loupež století“, pod vedením největšího padoucha světa Grua.
Každý den byly připraveny pro děti úkoly a každý den získávaly za splnění těchto úkolů
mimoňské schopnosti. Jeden z prázdninových dnů byl zakončen diskotékou, kterou si všichni užili,
další den na děti čekal výlet na Ranč do Rajnochovic. I když mírně poprchalo, všichni cestu zvládli a
splnili schopnost mimoně turisty. Odvážlivci se zde mohli povozit i na konících.
Po vyčerpávající cestě bylo pro děti připraveno promítání, u kterého si všichni odpočinuli a
načerpali sílu na další den. Po odpočinku následovala další den opět zábava. Mimoně zábavy získali
všichni účastí v Lunaparku. Zde si zastříleli do terče a nejlepší střelec vyhrál velkého plyšového
jednorožce. Mohli navštívit náš salón krásy, nechat se učesat a nabarvit nebo si nechat něco
vytetovat.
Den plný zábavy byl příjemným zpestřením během náročných příprav na připravovanou
grandiózní loupež. Na tu se všichni vydali poslední den.
Celé týmy čekalo získávání indicií, které byly důležité k otevření trezoru. Cesta byla velmi
náročná. Celý tým se musel protáhnout pavučinou, přejít přes lávové kameny, rozšifrovat tajnou
zprávu, přesunout se společně v kruzích a vyzkoušet zručnost svých prstů. Po rozluštění zprávy a
zjištění kódu se týmy přesunuly k trezoru, který společně otevřely a získaly tajný recept k přípravě
zmrzliny. Tento recept předaly v kuchyni, kde jim podle něj byla zmrzlina vyrobena. Grandiózní
loupež se podařila a zmrzlina byla výborná.

Všichni táborníci získali poslední den schopnost mimoně týmového ducha a společně oslavili
tento úspěch na závěrečné párty. Týden velmi rychle utekl a děti zde získaly spoustu kamarádských
vztahů a přátelství, na které budou rády vzpomínat.

Oprava mostu
S dlouhodobým dopravním omezením musí počítat řidiči jedoucí z Tlumačova do Otrokovic a
opačně: silničáři tam totiž opravují most. Doprava je stažena do jednoho jízdního pruhu a řízena
v obou směrech semafory, což značně komplikuje dopravu. To pociťují hlavně ti, kteří jezdí do
zaměstnání autem do Otrokovic nebo dále tím směrem. Dopravní omezení potrvá do konce
listopadu.

Tlumačáci na Dožínkách Zlínského kraje
V sobotu 20. srpna se na Sportovní ulici sešli členové Klubu seniorů a také občané Tlumačova
v hanáckých krojích. Všichni dostali kytky uvázané z obilí z letošní úrody. Jednu kytici věnovali panu
hejtmanovi Mišákovi.
Na seřadišti v Kroměříži se pozdravili se všemi známými Hanáky z předešlých ročníků. Průvod byl
letos velmi pestrý, byly v něm zastoupeny všechny regiony Zlínského kraje, kroje ze Slovácka a
z Valašska. Průvod procházel městem a do kroku jim hrála hudba.
Po skončení průvodu a oficiální části programu se v Květné zahradě udělala společná fotografie
zástupců Hanáků všech vesnic, kteří se Dožínek zúčastnili.

Počasí v srpnu
Polovina léta je za námi a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se budou opakovat loňské tropické
teploty. Srpen začal oblačným počasím s ranními teplotami kolem 10°, pak se sice teploty trochu
zvýšily, ale jen na maxima do 24°.Od 10. srpna déšť, zataženo, občas se ukáže sluníčko, ale denní
teploty nepřesahují 20°. Následně pár dnů polojasno, ranní teploty už docela nízké, jen kolem 10°,
odpoledne do 23°, v sobotu 20. srpna dokonce 27°, ale potom znovu ochlazení, oblačno
s přeháňkami. Poslední týden v srpnu se počasí umoudřilo a závěr prázdnin příjemné letní teploty,
ale ani jeden den přes 30°. A léto je za námi. Za celý srpen nebyl jediný tropický den.

Září
Úřad vede nový tajemník
Vzhledem k dlouhodobé nemoci tajemníka obce Tlumačov ing. Jaromíra Jánského byl od 1. září
na základě výsledků výběrového řízení jmenován novým tajemníkem Obecního úřadu Tlumačov
ing. Jan Rýdel.
Pro Tlumačov pracoval na komunální úrovni již dříve. Ve volebním období 2010 – 2014 zastával
funkci místostarosty obce. Působil i v Radě obce a od roku 2004 je členem zastupitelstva obce.
Jelikož se funkce tajemníka neslučuje s členstvím v zastupitelstvu, tuto činnost nemůže nadále
vykonávat.

10. výročí založení KIS
V pátek 2. září 2016 uplynulo přesně 10 let od slavnostního otevření Kulturního a informačního
střediska Tlumačov v nových prostorách na náměstí Komenského č. 170.

Rekonstrukce objektu byla provedena za přispění dotací z Evropských fondů ve výši 10,55 mil.
Kč. 1,05 mil. korun poskytlo Ministersrvo ČR pro místní rozvoj a téměř 3 mil. korun dodala Obec
Tlumačov.
Mezi činnosti střediska dodnes patří zajištění provozu informačního centra včetně všech
nabízených služeb, půjčování drobného hmotného majetku Obce Tlumačov ve správě KIS,
zprostředkování pronájmu některých obecních ploch a pronájmu Klubu obce Zábraní. Dále
organizuje kulturní, sportovní a vzdělávací akce, zajišťuje provoz knihovny a služby s ní spojené,
tvoří místní zpravodaj – Tlumačovské novinky, zajišťuje údržbu a půjčování místních krojů,
spolupodílí se na webu obce a kroniky obce.
Po 10 let činnosti se snaží přicházet s novými nápady nebo stávající akce oživit – například na
akci rozsvícení vánočního stromu se nechal zhotovit tlumačovský Betlém (postavy v životní
velikosti), kácení májky se zpestřilo různými soutěžemi a košt pálenek byl doplněn o košt různých
pochutin (bramboráky, pomazánky atd.).
V roce 2011 zorganizovali zaměstnanci KIS společně se základní školou a DDM Sluníčko mega
akci Oslavy uplynutí 870 let od prvního písemného záznamu o Tlumačově a 100 let od otevření
nové budovy měšťanské školy.
KIS má také na starosti organizování všech přátelských návštěv družební obce Ďanová jak na
Slovensku, tak i u nás.
V oblasti vzdělávání poskytuje odborné přednášky pro matky na MD, nezaměstnané, seniory,
v letech 2006 – 2010 probíhala v počítačové učebně výuka zájemců o programy na PC, v roce 2007
začal v KIS fungovat kurz anglického jazyka, který po krátké pauze pokračuje doposud. Prostory KIS
využívá bezplatně ke své činnosti Základní umělecká škola Otrokovice.
V kompetenci KIS je také zadávání výroby propagačních předmětů Obce Tlumačov. Velmi úzce
spolupracuje s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, zaměstnanci KIS jezdí na setkání
pracovníků IC v našem kraji, vyměňují si propagační materiály, získávají a dělí se o zkušenosti při
pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí.
Ve správě KIS jsou i obecní hanácké kroje, které slouží k reprezentaci naší obce.

Noční pohádkový park
Rok se s rokem sešel a tlumačovský park u Sokolovny se 2. září 2016 opět proměnil v
pohádkovou říši. Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo již osmý ročník této oblíbené
akce pro děti.
Osmi stanovišti prošlo téměř 200 dětí v doprovodu s rodiči. Na startu dostal každý kartičku s
předtištěnými obrázky pohádkových postav, které musely děti navštívit a splnit úkol, který jim byl
zadán. Za splnění úkolu dostaly razítko do kartičky a sladkou odměnu. Na prvním stanovišti je
čekali klauni, poté pokračovaly k ovečce a vlku, kde určovaly na obrázcích, které zvíře patří k vodě
nebo na louku. Novinkou se staly postavy ze seriálu Simpsonovi. Děti mohly vidět samotného Barta

Simpsona a Marge Simpsonovou. Dále pokračovaly k oblíbenému stanovišti s vodníkem a Bílou
paní, kde chytaly udicí rybičky v kádi s vodou. Na dalším stanovišti je čekal Ferda Mravenec a
Beruška, kteří jim dali za úkol přenášení korálků. Druhou novinkou letošního roku byly postavy z
oblíbeného kresleného seriálu Máša a Medvěd, u kterých děti nosily kolem překážek míčky na
lžičce. Král s královnou po dětech chtěli složit do pěnového rámu různé tvary puzzle. Posledním
stanovištěm bylo strašidelné a dětmi obávané peklo, kde na ně čekal sám vládce pekel Lucifer
spolu se dvěma čerty. Trefit se do pekelného kotle kostkou nebylo pro ustrašené děti vůbec
jednoduché, přesto se každý dočkal sladké odměny. Na samotný závěr se děti vrátily ke startu, kde
odevzdaly kartičky s razítky za splněné úkoly a dostaly za odměnu tatranku.
Po náročné stezce každému přišlo vhod občerstvení, které pro ně přichystali místní hasiči.
Velké díky patří paní Věře Řezaninové, která už druhým rokem sponzoruje tuto akci a dodává
bonbóny na všechny stanoviště. Darem v podobě sladkostí přispěla i rodina Moukova. Děkujeme.
Za nové masky (Simpsonovi), děkujeme Mikuláši a jeho družině, kteří už čtvrtým rokem věnují
všechen finanční výtěžek vybraný z prosincové Mikulášské pochůzky, právě na akci „Noční
pohádkový park“.

Hry seniorů
V pátek 9. září 2016 se konal v Kvasicích již sedmý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná.
Tlumačovští senioři skončili na osmé a vynikající druhé, stříbrné, příčce.
Hry byly zahájeny slavnostním pochodem od Husova sboru k radnici, kde proběhly zdravice
čelních představitelů obcí a měst mikroregionu. Naši borci všechny přítomné pozdravili svojí
zdravicí: „Tlumačovští senioři, kterým srdce sportem hoří, už se těší na klání, které nudu zahání.
Senioři z Tlumačova, po roce tu jsou znova.“ Poté se účastníci her, občané Kvasic, Tlumačova,
Hulína a Chropyně, přesunuli do sálu Sokolovny.
Soutěžilo se na 8 stanovištích: trénování paměti, přenášení (umělých) vajíček, v hodu šipkami na
terč, lukostřelbě, slalomu na koloběžce, pletení copánků, hodu kroužků na cíl a ve zručnosti při
sestavování dřevěného zajíce.
Družstvo Tlumačov I., ve složení pan Skopalík, paní Zaoralová, Stratilová, Vejsadová a Kouřilová
skončilo sice na posledním místě, ale vynikající bylo v přenášení vajíček a v hodu šipek na terč.
Družstvo Tlumačov II., ve složení paní Brázdilová, Ešlerová, Řezníková, Škrabalová a pan Brázdil,
zazářilo hned v několika soutěžích: v trénování paměti, kdy z přeházených písmenek sestavili
nejvíce českých měst. Dále byli úplně nejrychlejší ve slalomu na koloběžce, nejvíce bodů nastříleli v
lukostřelbě a svoji tlumačovskou zručnost potvrdili v sestavování zajíce. Celkové vítězství jim
uteklo jen o jeden bod.
Po ukončení soutěží byl čas na občerstvení a kulturní vystoupení každé obce či města. Naši
senioři předvedli country tance, ovšem trochu netradičně, na židlích.

V 13,30 hodin se už všichni dozvěděli, jak v soutěžích uspěli. Nejdříve bylo vylosováno, ze
správných odpovědí divácké soutěže, 10 šťastlivců, kteří obdrželi malý dárek. Do slosování byly
zařazeny i ty lístky, kde byla jedna špatná odpověď. Dost se totiž chybovalo u otázky: Z kterého
stromu nemohli jíst Adam s Evou? Správně bylo: ze stromu poznání, ale uznána byla i odpověď, z
jabloně. Mnohé zmátlo to „nešťastné“ jablko. Pak všichni s napětím čekali, jaké místo obsadí. Opět
se naši senioři, mezi 8 družstvy, neztratili. Blahopřejeme.
Početnou skupinu dříve narozených občanů Tlumačova přijel podpořit i starosta obce, pan Petr
Horka a tajemník Ing. Jan Rýdel.
Pak se už rozproudila volná zábava.
Děkujeme našim seniorům za výbornou reprezentaci Obce Tlumačov a za rok se na všechny
těšíme v naší obci, na osmém ročníku her seniorů.

Konečné pořadí:
1. Hulín I.
2. Tlumačov II.
3. Kvasice II.
4. Hulín II.
5. Chropyně I.
6. Chropyně II.
7. Kvasice I.
8. Tlumačov I.

Požár v Tlumačově
Houkání hasičských vozů a siréna svolávající hasiče vzbudily v noci ze soboty na neděli 10. září
obyvatele Tlumačova i okolí. Hořela hala na seno v bývalém areálu Plemenářského podniku
v Tlumačově, která dnes patří firmě Plemenářské služby Otrokovice.
Požár se rozhořel po půl jedenácté v noci a na místo rovnou vyjelo 10 jednotek hasičů, do rána
jich tam zasahovalo celkem 17. Požár zasáhl asi polovinu zemědělské haly o půdorysu 20 x 80
metrů s asi osmi stovkami balíků lisovaného sena.
Ačkoliv hasiči vyhlásili 2. stupeň poplachu, lidé v okolí ohroženi nebyli, nebylo nutno vyhlašovat
zákaz větrání ani nic podobného. Dohašování trvalo ještě celý následující den. Škoda na budově i
senu se odhaduje na milion korun.

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů prokázali svou připravenost

Starosta obce Tlumačov Petr Horka touto cestou děkuje všem zasahujícím členům tlumačovské
JSDH, kteří aktivně a zodpovědně plnili úkoly velitele zásahu po celou dobu likvidace tohoto
požáru. Poděkování patří také paní Mileně Huráňové, místostarostovi Mgr. Rajmundu Huráňovi a
paní. Ireně Horkové, kteří spolu s ním zajišťovali občerstvení pro 60 zasahujících hasičů v průběhu
noci ze soboty na neděli. K poděkování se také připojujil majitel firmy Plemenářské služby a.s.
Otrokovice.

Počasí v září
Od začátku září slunečné počasí, ranní teploty kolem 15°, přes den až 27°. 5. A 6. září dešťové
přeháňky a jen 18°, ale další dny vyloženě letní počasí, přes den sluníčko a až 30°. Kolem 20. září
letní teploty skončily a ochladilo se na 15 – 17°, oblačno s občasným deštěm. 23. září ranní teplota
jen 2,5°, ale přes den sluníčko a pak až do konce měsíce polojasno a kolem 24°.

Říjen
Obřadní síň tlumačovské radnice září novotou
Obřadní síň tlumačovské radnice, která v dané podobě sloužila svému účelu více jak 30 let, již
vykazovala značné nedostatky. Zejména se jednalo o nemoderní a zastaralé vybavení interiéru
nábytkem, který pocházel z 80. let minulého století, zařízení toalety, nevyhovující elektroinstalace
včetně osvětlení a ozvučení.
Na základě těchto důvodů se obec Tlumačov rozhodla investovat vlastní finanční prostředky na
její celkovou rekonstrukci. Stavební dispozice místnosti se v zásadě nijak nezměnila. Při
naplánované rekonstrukci proběhly tyto práce:
-

Byly vybourány nevyhovující vstupní hliníkové dveře a nahrazeny novými celoskleněnými se
znakem obce
Bylo odstraněno dřevěné obložení stěn
Zvětšil se hlavní vstupní prostor do obřadní síně
Byly provedeny opravy omítek stěn ve všech místnostech
Proběhla komplexní výměna elektroinstalace včetně osvětlení všech místností
Stropy v místnostech byly sníženy sádrokartonovou konstrukcí

-

Obřadní síň byla nově ozvučena
Proběhla renovace a výměna podlahových krytin
V obřadní síni byla namontována klimatizace

Všechny prostory jsou vybaveny odlehčeným světlým nábytkem, který oživil celý interiér, včetně
nových křesel a lavic. Dominantním prvkem je nový obřadní stůl se státním znakem.
V neposlední řadě byla provedena výmalba a zavěšeny nové záclony. Zrekonstruováno je také
sociální zařízení pro hosty, kde došlo k výměně obkladů a dlažby, WC a umyvadlo je vyměněno za
nové a vše je doladěno koupelnovými doplňky.
Prvními návštěvníky zrekonstruovaných prostor byli 1. října 2016 naši nejmenší občánci a jejich
nejbližší příbuzní při slavnostním obřadu vítání občánků.
Na modernizaci obřadní síně vynaložila obec Tlumačov ze svého rozpočtu celkem 960 000,- Kč.

Týden knihoven
Začátek října patřil jako každý rok „Týdnu knihoven“. Všichni čtenáři a příznivci knihovny mohli
navštívit a prohlédnout si místní knihovnu v rámci této celostátní akce, která proběhla od 3. října
do 9. října 2016.
„Nováčci“ se mohli zdarma zaregistrovat a stát se tak stálými čtenáři knihovny. Každý dospělý
návštěvník měl přichystáno menší pohoštění v podobě bábovky a kávy. Děti dostaly malou
sladkost a omalovánky. Všichni měli možnost popovídat si s paní knihovnicí a vyslovit svá přání,
které knihy by si v knihovně přáli.
V tomto týdnu navštívily místní knihovnu i děti ze základní školy. Téměř všechny ročníky se
vystřídaly a zapojily se do aktivity, kterou pro ně paní knihovnice přichystala. Nejmladší děti si
ověřily znalosti pohádek, podle obrázků poznávaly postavy a věci s pohádkou spojené. Starší děti
vyhledávaly na počítači vše o autorech jako je třeba Božena Němcová, Hans Christian Andersen,
Bohumil Hrabal a podobně. O každém z autorů se dověděly spoustu zajímavých věcí a od každého z
nich si připomněly děj z jeho knihy.
Děti z prvních a druhých tříd se zapojily do celostátní výtvarné soutěže v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“ a namalovaly obrázky na téma „Příběh za oknem“.
V úterý se konala pro děti 8. a 9. třídy přednáška spisovatelky paní Květy Koutňákové, která se
týkala počátků průmyslové výroby v regionu, zejména cukrovarnictví spojené s rodinou Proskowetz
v Kvasicích.

Volby do Zastupitekstva Zlínského kraje v Tlumačově
Ve dnech 7.10. – 8.10.2016 se konaly volby do zastupitelstva Zlínského kraje. Volební účast v
obci byla 30,79%.
Ve dvou okrscích mohlo volit 2007 občanů, obálek bylo vydáno 618, odevzdáno 617, platných
hlasů 610.
Výsledky hlasování v naší obci :
1.
2.
3.
4.
5.

ANO 2011
167 hlasů
ČSSD
96 hlasů
KDU ČSL
88 hlasů
Starostové a nezávislí 66 hlasů
KSČM
44 hlasů

27,37%
15,73%
14,42%
10,31%
8,21%

Podzimní akce ve Sluníčku
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov nabídl veřejnosti i letos na podzim
aktivity různého druhu.
Pro žáky základní školy proběhla jako každoročně v období podzimních prázdnin akce
„Strašidelný Halloween“. O tuto akci je každoročně velký zájem. Děti si přes den vydlabaly dýně,
které si večer rozsvítily a jak se setmělo, oblékly se do strašidelných kostýmů a vyrazily do ulic
Tlumačova.
Další akcí pro tuto věkovou skupinu byl výukový program – keramická dílna.
Žáci si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou a glazurami. Výsledkem byly krásné výrobky, které
potěší například i jako vánoční dárek pro rodiče či sourozence.
Tvoření bylo nabídnuto i pro dospělé, kteří v hojném počtu nabídky využili. Jednalo se například
o pletení z papírových ruliček – například ošatka ve tvaru ježka nebo vánoční Anděl.
Během podzimu proběhla pro děti a mládež, za finanční podpory obce Tlumačov, výtvarná
soutěž na téma „Klauniáda“, do které se zapojily i výtvarné kroužky nejen z Tlumačova, ale i z okolí.
Sešlo se celkem 192 výtvorů. Vítězové v každé z pěti kategorií získali pohár, medaili či diplom.
Všechny výtvory budou vystaveny od prosince v KIS Tlumačov.

Ukončení sezóny Moped teamu Tlumačov 2016

Druhý ročník Ukončení sezóny Moped teamu Tlumačov tentokrát připadl na druhou říjnovou
sobotu 8. 10. 2016. Místo konání zůstalo jako v loňském roce stejné a to asfaltová plocha vedle
fotbalového hřiště.
Na letošní ročník si členové moped teamu připravili malé změny v soutěži pro děti. Závod byl
rozšířen o překážkový běh, na který navazovala jízda na kole po připravené dráze. Děti tak závodily
v dětském překážkovém duatlonu ve všech věkových kategoriích. Celou akci bohužel poznamenalo
chladné a sychravé počasí. Přesto se sjelo i pár motorkářů, kteří soutěžili v jízdě zručnosti, kdy
převáželi kelímek s vodou, projížděli slalom a ukazovali svou šikovnost v přesnosti jízdy.
Pro děti byl připraven doprovodný program, stánek se stavebnicí Lego a velký skákací hrad. I
letos nechyběli dva ochotní kamarádi z Walach motors se čtyřkolkami, kteří děti rádi povozili.
Občerstvení, teplé nápoje a grilovanou klobásu nabízel Mamba bar. Pro všechny soutěžící děti i
motorkáře byly připraveny ceny, za které patří poděkování všem podporovatelům, sponzorům a
Obci Tlumačov.

Vidět a být viděn
…to by mělo být bezpečnostní pravidlo pro každého (dospělého i dítě). Tato věta platí celý rok. A
o to více v období podzimu a zimy, kdy soumrak přichází velmi brzy, často se potýkáme se sníženou
viditelností v důsledku mlhy, hustého deště či sněžení.
Mnozí z nás se za tmy vydáváme do zaměstnání či školy a mnohdy se i za tmy vracíme zpět.
Proto myslet na svou bezpečnost by mělo být samozřejmostí. A není třeba se jen opírat o zákon,
který nám ukládá za snížené viditelnosti používat mimo obec reflexní prvky.
I v Tlumačově jsou místa, kde bychom se měli chovat bezpečněji. Reflexní prvky by měli užívat
především ti, kteří si za svými povinnostmi zvolí pěší cestu ze Skal do Otrokovic. Nebezpečně se
chovají i ti, kteří přechází v obci silnici mimo určená místa, v zatáčkách, i když přechod pro
chodce je na dohled.
Mysleme na své zdraví a zdraví svých dětí. Buďme pro ně tím správným příkladem pro bezpečné
chování na komunikacích.

Počasí v říjnu
1. října skoro letní počasí, sluníčko a 24°, večer 19°. V neděli 2. října se už začalo postupně
ochlazovat a přišel i déšť. Další dny už teplota jen 10 – 12°, zataženo, déšť nebo přeháňky. 7. října
v noci -1° a postupně ranní teploty kolem +6°, přes den kolem 10°, oblačno. Kolem 20. října se
počasí ještě trochu umoudřilo, občas se ukáže na pár hodin sluníčko a denní teploty některé dny
vystoupaly až na 16°a tak to vydrželo až do konce měsíce.

Listopad
Beseda s Jiřím Márou

Ve středu 2. listopadu v 17 hod. se v sále KIS uskutečnila další přednáška s naším oblíbeným
cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou, tentokrát na téma Španělsko a Portugalsko.
Pan Mára spolu s manželkou Alenou seznámil přítomné s průběhem velmi pestré expedice po
Pyrenejském poloostrově. V Barceloně je ohromila zpívající Magická fontána, ve Valencii obří
akvária s vodními živočichy všech oceánů, podívali jsme se na vystoupení delfínů a v Madridu žasli
nad býčími zápasy, ze kterých nám pustili krátkou videoukázku. Líbilo se jim v bílých vesničkách

Andalusie i mezi opicemi na Gibraltaru. Navštívili jsme s nimi královské paláce, překrásné
katedrály, ale také slavné fotbalové stadiony nebo výrobny pravé iberské šunky. Ukázali nám jízdu
na nejvyšší horské dráze Evropy a kochali se výhledem na svahy plné vinic, ze kterých pochází
věhlasné portské víno. Viděli jsme spoustu zajímavostí z této země. Vždyť na výpravě ujeli dvanáct
tisíc kilometrů.
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Na konci přednášky jsme si mohli zakoupit nejen knihy Jiřího Máry, ale i DVD a kalendář 2017.

Drumbeny v naší škole
Rytmy připomínající bubnování afrických domorodých kmenů zněly v pátek 4. 11. po celé
dopoledne tělocvičnou v základní škole, a to díky neobvyklému zážitkovému programu.

Ten měl možnost absolvovat každý z žáků. Jeho neodmyslitelnou součástí byly
drumbeny – rytmické nástroje z recyklovaného papíru a dřeva. Jejich tvůrce, Zdeněk
Roller, měl pro každý třídní kolektiv připraven hodinový pořad plný rytmů. Na jejich tvorbě
a hře se svým způsobem podílel každý žák. Na drumben, který dostal k dispozici, měl
možnost vytvořit vlastní rytmický motiv, který ostatní napodobovali. Ozvláštněním byla i
hra na didgeridoo – rytmicko-melodický nástroj původně vytvořený z dutého
eukalyptového kmene, na který se dají vyloudit velmi zvláštní zvuky.
Všechny prvky programu byly zaměřeny na podporu komunikace a týmové aktivity.
Tento netradiční hudební program byl pro každého příjemným a zajímavým zpestřením
vyučování.

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov
V sobotu 5. listopadu 2016 pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov za finanční
podpory obce Tlumačov soutěž v aerobiku jednotlivců. Soutěžit přijelo kolem 240 soutěžících z celé
Moravy a podpořit je přišlo na 200 diváků.
V tělocvičně ZŠ byla skvělá atmosféra, soutěžící podávali skvělé výkony a 5-ti členná porota to
měla velmi těžké v rozhodování, aby vybrala 6 nejlepších v každé kategorii.
Soutěže se zúčastnilo i 33 děvčat z AT Tlumačov. Některým se podařilo postoupit až do finále,
což je v tak velké konkurenci obrovský úspěch.
Všichni soutěžící si odváželi krásné odměny od sponzorů a pořadatelů akce, která byla velmi
úspěšná.

Sběr papíru
V průběhu měsíce října se v naší škole ve spolupráci se SRPDŠ uskutečnil sběr papíru se
záměrem použit část získaných finančních prostředků k nákupu malířských potřeb na výtvarné
aktivity žáků školy spojené s úpravou podchodu u vlakového nádraží.
Akce byla velmi úspěšná, v průběhu týdne bylo odevzdáno 16.200 kg papíru. Současně byla
vyhlášená soutěž s finanční odměnou pro jednotlivé třídy, které nasbíraly největší množství papíru.
Po součtu výsledků si nejaktivněji vedla třída 1., na druhém místě se umístila třída 7. a třetí v
pořadí byla třída 5.
Poděkování patří žákům, kteří se aktivně podíleli na organizaci sběru papíru, za což obdrželi
věcnou odměnu. Děkujeme i rodičům za aktivní spolupráci a nepřímo i výchovu žáků k třídění
odpadu.

Martinské hody
Po roce jsme opět v naší obci slavili Martinské hody. V sobotu 12. listopadu 2016 to byla
degustace svatomartinských vín a v neděli 13. listopadu sváteční dopoledne na náměstíčku.
V sobotu mohli návštěvníci ochutnat letošní svatomartinská vína. U tohoto vína musí kvalitu a
senzorické vlastnosti (barvu, aroma, chuť) každoročně schválit odborná komise. Až po tomto
úspěšném zhodnocení mohou vinaři dodávat na trh svá vína pod známkou Svatomartinské. Láhve
musí být také označeny společnými záklopkami či šroubovými uzávěry se značkou
"Svatomartinské". Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět pouze vína raných odrůd: bílé víno:
Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský; červené víno: Modrý Portugal a
Svatovavřinecké a růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Abyste si
však mohli vychutnat přirozenou svěžest mladého vína, měli byste jej spotřebovat nejpozději do
jara, poté víno může ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest.
K degustaci nám hrála cimbálová muzika Dubina a mnozí si pochutnali i na pečené huse se zelím
a knedlíky.
V neděli se konala v kostele sv. Martina slavnostní mše, po které jsme na náměstíčku přivítali
studenty z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Letos, tak jako v letech minulých, se jim podařilo
roztančit malé i velké diváky.

Lampionový průvod Tlumačovem

Sychravý podzimní večer, 16. listopadu 2016, neodradil několik tlumačovských dětí s rodiči od
procházky Tlumačovem s rozsvíceným lampionem. Lampionový průvod se uskutečnil v podvečer
státního svátku – 17. listopadu – Boje za svobodu a demokracii.
Účastníci se v 17 hodin shromáždili u KIS Tlumačov a poté se vydali z náměstí Komenského, ulicí
Dolní, Machovskou, Sokolskou, Dr. Ignáce Horníčka a Masarykovou zpět do budovy Kulturního a
informačního střediska. Malá zastávka byla u pomníku T. G. Masaryka, kde jsme rozsvítili svíčku.
V KISku se mohly děti, při sledování pohádky „Pat a Mat ve filmu“, zahřát teplým čajem a dát si i
něco dobrého na zub.

Slavnostní vyhlášení MOPED CUP 2016
Vyvrcholením závodní sezóny MOPED CUP je vyhlášení celé soutěže. V organizaci slavnostního
vyhlášení se jednotlivé spolky a týmy každoročně střídají a letos tento úkol padl na náš tým,
Moped team Tlumačov. Při večerním programu se oceňovali závodníci v těchto kategoriích. Moped
originál, Moped speciál a nově i kategorie Veterán a Ženy.
Slavnostní večer proběhl v sobotu 26.11.2016 na sokolovně v Kvasicích. Celé události
předcházely dlouhé přípravy s tiskem pamětních diplomů pro 123 závodníků, výroba trofejí pro
vítěze, zajištění občerstvení, oslovení našich sponzorů a plánování průběhu slavnostního večera.
Od prvních okamžiků vše probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře. Vyhlašování jsme zpestřili
vzpomínkovými videi z jednotlivých závodů sezóny 2016 a hravými soutěžemi, které prohloubily
přátelské vztahy mezi soutěžícími jezdci a týmy.
Vrcholem večera se již tradičně stala Soutěž týmů, která je obdobou poháru konstruktérů,
kterou známe i ze závodů MOTO GP a F1. V letošním roce se jí poprvé zúčastnilo pět týmů. Náš
domácí tým se při první účasti ve své historii umístil s úspěchem na třetím místě.
Závěrem chceme moc poděkovat našim sponzorům za praktické ceny pro závodníky a obci
Tlumačov za obrovskou podporu našeho týmu. Věříme, že podpora tohoto malého motoristického
sportu pro širokou veřejnost v naší obci zakoření a bude si nacházet stále své příznivce. A proto
znovu vyzýváme všechny motorové nadšence, ať vytáhnou z garáže starého mopeda Stadion a
přidají se k nám. Nejlepším začátkem může být zahajovací závod sezóny 2017, Moped rallye
Tlumačov.
Za moped team Tlumačov
Petr Vystrčil

Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 26. listopadu 2016, den před první adventní nedělí, se v naší obci konal „Adventní
jarmark s rozsvícením vánočního stromu“.

Samotnému rozsvícení předcházel bohatý program: od 14 hodin byl na náměstíčku v plném
proudu adventní jarmark. Od 15 hodin začal „Koncert plný vánočních melodií“ v podání hudební
skupiny RK Band z Hranic. V průběhu koncertu zaznělo průvodní slovo Renáty Nelešovské, vedoucí
KIS Tlumačov a vánoční a novoroční přání starosty obce, pana Petra Horky. Dále následoval
kulturní program dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy se svým vánočním pásmem, který
společně se svými vyučujícími secvičili u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu. Pásmem
básniček a písniček s vánoční tématikou otevřeli adventní čas, který má jistě každý rád. Program na
pódiu pokračoval až do příjezdu svatého Mikuláše s jeho družinou. Mikuláš vypustil s dětmi
balónky s vánočními přáníčky a rozsvítil náš, tlumačovský, vánoční strom.
Od 14 do 17 hodin byl také zpřístupněn k prohlídce kostel sv. Martina.
Mnohé děti využily nabídky Zemského hřebčince Tlumačov a projely se v kočáře, který přivezl i
odvezl Mikuláše.
Pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení u hasičů a v Restauraci Schodky.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, místním
hasičům a všem dobrovolníkům, kteří s touto akcí pomáhali.

Počasí v listopadu
Už od začátku listopadu je pravé podzimní sychravé počasí. Teoloty přes den jen kolem 8°, občas
dešťové přeháňky. Ranní teploty kolem nuly i mírně pod nulou. 15. listopadu přes noc déšť se
sněhem, noční teplota -5°, přes den +2°. Od 20. listopadu se oteplilo, přes den sluníčko a teplota až
15°, ale jen do 25.11. Pak se až do konce měsíce znovu vrátilo sychravé počasí s mírnými nočními
mrazíky a s denními teplotami do +5°.

Prosinec
Mikulášský den otevřených dveří
V sobotu 3. prosince pořádal DDM Slumíčko , středisko Tlumačov za finanční podpory obce
Tlumačov Mikulášský den otevřených dveří. Proběhla zde prezentace činnosti kroužků, kde se děti
předvedly svým rodičům a ostatním návštěvníkům. Zapojit se a vyzkoušet si různé aktivity si pak
mohli všichni přítomní. Probíhala zde také výstava výrobků dětí i dospělých z kroužku Kreativ,
Tvořínek a Keramika. Dále mohli návštěvníci shlédnout úspěchy kroužků Aerobik za rok 2016
v podobě pohárů a diplomů. Přišel také Mikuláš s celou svou družinou a rozdávali sladké odměny
všem, kdo řekl nějakou básničku nebo písničku.
Přes 200 přítomných návštěvníků si tento Mikulášský den velmi užilo, program byl pestrý a čas
všem velmi rychle uběhl.

Mikuláš se svou družinou
V pondělí dne 5. prosince 2016 navštívil předem objednané děti Mikuláš se svou družinou.
Vzhledem k velkému zájmu, chodily letos po Tlumačovu dvě skupiny „Mikulášské družiny“.
Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům.
Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské
příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a
brambory dětem zlobivým.
Zatímco svatý Mikuláš vzbuzoval v dětech posvátnou úctu a anděl klid a pohodu, čert měl na
starosti nahnat uličníkům něco strachu. Mikuláš se nejprve zeptal rodičů, jak bylo jejich dítko
hodné, jestli je pořádné a jestlipak se ve škole dobře učí. Podle toho rozdával společně s andělem
sladkosti. Naopak čertovi musely děti slít, že se polepší a svůj slib potvrdit otiskem prstu v pekelné
knize. Na pochůzce se vybralo celkem 3. 655 Kč. Tyto peníze budou použity k zakoupení nových
kostýmů nebo sladkostí na akci „Pohádkový park“, který se koná v září.

Všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas dětem, patří velké Díky.

Dobrovolná sbírka
V dnešní době jsou často pořádány sbírky na podporu organizací, které pomáhají. Naše škola se
rozhodla připojit k jedné z nich. Sbírka poputuje na konto organizace „Zdravotní klaun“, které je
určen 4. adventní koncert, vysílaný v neděli 18.12.2016 na ČT1.
V pátek 9.12.2016 se začalo s finanční sbírkou u dětí a u zaměstnanců školy. Vybralo se celkem
5 500 Kč.
18. prosince v úplném závěru vysílání 4. adventního koncertu se na obrazovce televize objevila i
tlumačovská škola se svým finančním příspěvkem. 19. 12. byla tato částka odeslána na konto
organitace „Zdravotní klaun“.
Obrovské poděkování tedy patří všem žáků, rodičům a zaměstnancům školy, kteří jakoukoliv
částkou přispěli ke sbírce.

Podzimní sběr papíru
V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou SITA naše škola a mateřská školka na podzim
uskutečnila další sběr papíru. Na základě průzkumu mezi žáky a vyučujícími se škola rozhodla část
výtěžku použít na úpravu nádražního podchodu. Ředitel školy projednal tento návrh s panem
starostou.
Probíhá také jednání obce a ČD. Termín realizace - dle budoucí domluvy pravděpodobně jaro
2017. Částka, která bude použita z výtěžku podzimního sběru, se bude odvíjet od vložených
příspěvků dalších zúčastněných - obce Tlumačov a ČD.
Celkový výtěžek sběru papíru ZŠ a MŠ Tlumačov činil 48.300,-. Část výtěžku se rozdělila do
odměn pro děti, které pomáhaly při sběru. Další část se rozdělila mezi prvních pět tříd, které
sesbíraly nejvíce papíru.

Nádražní ulicí po novém chodníku
V prosinci byla zástupci obce Tlumačov převzata do užívání a zároveň MÚ Otrokovice,
odborem dopravně-správním, zkolaudována nově opravená část chodníku v ulici Nádražní o
celkové délce 302 m. Jednalo se o jednu z plánovaných investičních akcí obce v roce 2016.
Rekonstrukci chodníku v úseku mezi ul. Dolní a železniční stanicí Tlumačov, realizovala firma
Porr a.s. Praha, odštěpný závod Morava, která byla vybrána a schválena Radou obce Tlumačov na

základě vyhlášeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní, Tlumačov“. Celková cena realizovaného díla, včetně
projektové dokumentace pro ohlášení stavby, správního poplatku a geodetického zaměření, činila
1.004.031,- Kč s DPH. Veškeré náklady na tuto stavbu byly plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov
schváleného pro rok 2016.
Rekonstrukce chodníku přispěje ke zlepšení komfortu při pohybu chodců v centru obce a
usnadní chůzi zejména starším občanům na této frekventované komunikaci.

Schálení rozpočtu na rok 2017 a Studie dopravy
Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 15. řádném zasedání dne 14.12.2016 schválilo mimo jiné
i dva zásadní dokumenty - Rozpočet obce na rok 2017 a Studii dopravy v obci Tlumačov.
Rozpočet obce Tlumačov na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný s příjmovou a výdajovou
částkou ve výši 43 800 000, Kč. Ve výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty finance na plánované
investiční akce pro rok 2017, jejichž realizace se bude odvíjet od aktuálního stavu financí a také s
ohledem na možnosti čerpání dotačních titulů. Právě v souvislosti s dotačními tituly zastupitelstvo
schválilo zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební
úpravy objektu č.p.65, náměstí Komenského, Tlumačov“ (bývalá budova KZ vedle KIS) z programu
IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ dle vyhlášené 57. výzvy
MMR ČR.
Dalším důležitým dokumentem, který zastupitelstvo na svém letošním posledním jednání
schválilo, je Studie dopravy v obci Tlumačov. Tento koncepční dokument byl zpracován s ohledem
na vývoj dopravy v obci včetně návrhu řešení budování nových nebo úprav stávajících místních
komunikací, pozemních komunikací a parkování v obci Tlumačov. Obecní úřad bude v souladu s
tímto dokumentem postupovat při zadávání projekčních prací stavebních úprav, rekonstrukcí nebo
zřizování nových pozemních komunikací.

Počasí v prosinci
Už od začátku prosince byly noční teploty pod bodem mrazu, 1. prosince napadlo do rána i
trochu sněhu, ale ten během dne roztál. Denní teploty se pohybovaly mírně nad nulou, polojasno,
občas i sluníčko. Od 13. prosince ranní teploty až -8°, mrazivo i přes den. Ještě na Štědrý den to
vypadalo, že letos bude konečně aspoň zima, odpoledne dokonce i sněžilo, ale začalo se oteplovat
a už večer byly +3°. Další dny až +8°, oblačno a občas i pršelo. 30. a 31. prosince ranní teploty zase
hluboko pod nulou až -8°, mlha a stromy obalené silnou jinovatkou. Sníh v Tlumačově sice nebyl,
ale přesto to vypadalo jak v opravdové zimě.

OBEC TLUMAČOV

SAMOSPRÁVA OBCE TLUMAČOV
Obec Tlumačov je samostatně spravována Zastupitelstvem obce Tlumačov. Dalšími orgány obce
jsou rada obce, starosta a obecní úřad. Zastupitelstvo obce má 15 členů, rada obce má 5 členů.
Zastupitelstvo obce Tlumačov v roce 2016:
Petr Horka starosta obce Pro Tlumačov
Mgr. Rajmund Huráň místostarosta obce PROSPERITA 2014
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal člen rady obce PROSPERITA 2014
Blanka Konečná člen rady obce PROSPERITA 2014
Mgr. František Kel člen rady obce Pro Tlumačov
Mgr. Lenka Odložilíková Pro Tlumačov
Ing. Jan Rýdel (do 29.8.2016) Pro Tlumačov
Ing. Štefan Hrtús (od 7. 9. 2016) Pro Tlumačov
MUDr. František Kel Pro Tlumačov
Mgr. Aleš Kouřil PROSPERITA 2014

Alena Hozová PROSPERITA 2014
Ing. Antonín Jonášek předseda kontrolního výboru KDU-ČSL
Ing. Rostislav Talaš KDU-ČSL
Marie Vejmělková ČSSD
Alois Petřík ČSSD
Růžena Vaňharová předseda finančního výboru Sdružení nestraníků
Dne 29.8.2016 z důvodu neslučitelnosti funkcí rezignoval na mandát zastupitele Ing. Jan Rýdel,
který byl jmenován 1.9.2016 tajemníkem Obecního úřadu Tlumačov. Na základě zániku mandátu
Ing. Rýdla vznikl dnem 30. 8. 2016 za volební stranu „Pro Tlumačov – sdružení nezávislých
kandidátů“ mandát na funkci člena Zastupitelstva obce Tlumačov prvnímu náhradníkovi za tuto
volební stranu panu Ing. Štefanu Hrtúsovi, kterému Rada obce Tlumačov vydala Osvědčení rady
obce o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov. Ing. Štefan Hrtús složil slib člena
zastupitelstva na 13. jednání ZO Tlumačov dne 7. 9. 2016.
Obec Tlumačov má zřízeny jako poradními orgány Zastupitelstva obce Tlumačov finanční a
kontrolní výbor.
Finanční výbor pracoval ve složení:
Růžena Vaňharová – předseda výboru
Ing. Jan Rýdel, od 1. 9. 2016 nastoupila Mgr. Jana Šicová
MUDr. František Kel
Ing. Pavla Hlaváčová
Ing. Roman Huráň

Kontrolní výbor pracoval ve složení:

Ing. Antonín Jonášek - předseda
Václav Vymětalík
Ing. Štefan Hrtús
Klára Janská
Pavel Popovský

Rada obce Tlumačov má zřízeny jako své poradní a iniciační orgány následující komise:
Komise zemědělská a životního prostředí: Ing. Rostislav Talaš, předseda
Komise školská, mládeže a sportu: Mgr. Aleš Kouřil, předseda
Komise sociální a bytová: Mgr. Eva Janálová, předseda
Komise stavební, dopravní a rozvoje obce: Lenka Řeháková, předseda

Školská rada
Jako zástupci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov pracovali ve školské
radě do 26. 10. 2016 Mgr. Aleš Kouřil (předseda školské rady) a Ing. Jan Rýdel. V říjnu 2016 skončilo
volební období školské rady a proběhly volby nové školské rady. Dne 9. 11. 2016 byli zvoleni
Zastupitelstvem obce Tlumačov jako noví zástupci zřizovatele Ing. Štefan Hrtús a Mgr. Aleš Kouřil,
který byl zvolen dne 15. 12. 2016 na jednání školské rady předsedou.

Oddělení ekonomické
Ekonomický úsek
Pro rok 2016 bylo vypracováno šest rozpočtových změn. Ekonomický úsek zpracovává údaje o
ročním hospodaření do závěrečného účtu obce. Sestavuje účetní závěrku, kterou tvoří Rozvaha,
Výkaz zisku a ztrát a Příloha. Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok
2016 zajišťuje ve spolupráci se soukromou auditorkou Ing. Milenou Lakomou.

Fakturace a účtárna
Přijaté faktury

790

12 661 006,02 Kč

Vystavené faktury

138

812 162,91 Kč

Dotace z rozpočtu obce, veřejnoprávní smlouvy
Ekonomický úsek vypracovává Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a
následně provádí kontrolu předloženého vyúčtování poskytnutých dotací.
V roce 2016 bylo přijato deset žádostí od poskytovatelů sociálních služeb, osm žádostí od
neziskových organizací, čtyři žádosti od organizací nebo spolků pracující s mládeží, tři žádosti
investiční a jedna žádost neinvestičního charakteru.

Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2016
Dotace na výkon státní správy

687 200,00 Kč

Dotace na VPP

715 290,00 Kč

Dotace na volby do zastupitelstva
Dotace SFDI - Rekonstrukce chodníků podél I/55

48 000,00 Kč
1 844 495,26 Kč

Úsek personální a mzdový
Během roku 2016 bylo zpracováno 930 výplat či odměn za vykonanou práci. Dále bylo uzavřeno
59 dohod o provedení práce a pracovní činnosti s 45 pracovníky. Jednalo se o činnost ve sboru pro
občanské záležitosti, na kulturních akcích, zajištění topení v bytových domech, zpracování zápisů
do kronik obce, letní brigády na údržbě zeleně, výuku anglického jazyka, cvičení jógy s dětmi a
práce s odpady na Skalách.
V roce 2016 byly ukončeny 2 pracovní poměry (jeden z důvodu dlouhodobé nemoci a jeden na
oddělení údržby – pracovní poměr na dobu určitou).
Na podzim byl přijat do trvalého pracovního poměru jeden zaměstnanec. Celkový stav
zaměstnanců v trvalém pracovním poměru ke konci roku byl 19 + 1 uvolněný zastupitel – starosta
obce.

Veřejně prospěšné práce
V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR bylo v roce 2016 postupně v
období od ledna do listopadu zaměstnáno celkem 9 osob provádějících veřejně prospěšné práce. K
pokrytí mzdových nákladů byla poskytnuta měsíčně dotace na mzdové prostředky – jednalo se o
finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie.

Oddělení stavební a majetku
Přidělení čísel popisných a evidenčních
V rámci samosprávní činnosti obce úsek výstavby zpracovává, eviduje a přiděluje čísla popisná
novým stavebním objektům, které jsou v obci. V roce 2016 bylo přiděleno 5 čísel popisných.
Evidenční číslo nebylo přiděleno.

Přehled počtu evidovaných budov dle katastru nemovitostí
Budovy s číslem popisným

838

Budovy s číslem evidenčním

5

Rozestavěné budovy

6

Budovy bez čísla popisného a čísla evidenčního

285

Bytový fond
V oblasti zajištění bytových domů v majetku obce je prováděna kontrola způsobu užívání bytů a
jsou zabezpečovány služby spojené s bydlením a provozem domu. Je prováděno roční zúčtování
služeb, které jsou placeny v měsíčních zálohách.
V bytovém fondu obce je evidováno celkem 40 bytů.

Poplatky za komunální odpad
V návaznosti na správu poplatkové povinnosti vykonává úsek majetku i činnosti, které vyplývají
z další obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o registraci, výběr poplatků,
evidenci poplatníků, kontrolu prováděných úhrad, upomínání dlužných úhrad až po spolupráci s
exekutorskými úřady pro vymáhání nezaplacených poplatků.
Počet obyvatel

2.483

vybráno Kč

Trvale hlášených osob k poplatku

2.316

1.257.722

Cizinci

19

10.450

Rekreace

74

40.700

Dluhy za minulá období
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí
Osvobození od poplatku za komunální odpad dle OZV
Celkem vybráno za KO v roce 2016

Poplatky za psy

- 6.350
13

3.662

144
1.311.560

V rámci působnosti vykonává úsek majetku i veškeré činnosti vyplývající z obecně závazné
vyhlášky obce Tlumačov o místním poplatku ze psů. Jedná se o evidenci chovaných psů a jejich
majitelů, výdej známek pro psy, kontrolu a evidenci provedených úhrad poplatků, upomínání
dlužných úhrad včetně správních řízení za porušení této vyhlášky.
Celkem vybráno za psy (sazba 200,- Kč)
85.287
Nezaplaceno
Známky na psy

434

4
46

920

Oddělení sociálně – správní
Mezi agendy státní správy patří zejména vedení matriky, evidence obyvatel. Mezi agendy
vykonávané v samosprávné působnosti patří hlavně obřadnictví, resp. obřady vítání malých
občánků – dětí, svatební obřady a podobně.

Úsek sociální
Na úseku sociálním byly vykonávány v roce 2016 následující činnosti:
- vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu
- sociálně právní ochrana dětí
- pomoc při podávání žádostí do domovů důchodců našim seniorům
- pomoc při vyřizování příspěvků na péči, změnu výše příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu
starším a osamělým občanům
- evidence žádostí do DPS – v současné době je evidováno 13 žádostí o umístění v DPS, v roce 2016
byl uvolněn 1 byt, do kterého byla přijata žadatelka dle pořadníku, obsazeny jsou všechny byty v
DPS.

Úsek evidenčně správní

Matrika
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2016
Z toho počet cizinců přihlášených v obci k 31.12.2016
Z celkového počtu obyvatel – počet mužů

2.483
24
1.248

- počet žen

1.235

Průměrný věk obyvatelstva

42 let

Průměrný věk mužů

41 let

Průměrný věk žen

43 let

Počet narozených dětí

21 (12děvčat, 9 chlapců)

Počet zemřelých občanů

25

V roce 2016 se přihlásilo k trvalému pobytu

59 občanů

V roce 2016 se odhlásilo z trvalého pobytu

61 občanů

V rámci obce se přehlásilo

44 občanů

V roce 2016 bylo v Tlumačově uzavřeno 8 sňatků, 7 v obřadní síni, 1 na náměstíčku.
Žádný sňatek nebyl církevní, všechny byly občanské.

Významná životní jubilea – 90 let a více v roce 2016 oslavili:
90 let Jarmila Gazdová, ulice Nádražní
90 let Zdenka Zapletalová, ulice Zábraní
90 let Jarmila Lhotáková, ulice Skály
91 let Věra Polášková, ulice Dolní
91 let Milada Fialková, ulice Masarykova
91 let Vlasta Heverová, ulice Švermova
92 let Jiřina Valová, ulice Metlov
92 let Libuše Buršíková, ulice Nivy
93 let Miloslav Fialka, ulice Masarykova
93 let Karel Strýc, ulice Machovská
98 let Zdeněk Ředina, ulice Mánesova
Diamantovou svatbu 60 let společného manželství oslavili:
manželé Irena a Lubomír Janišovi, Masarykova ulice

Sbor pro občanské záležitosti
V obřadní síni i mimo se uskutečnily následující obřady:
6 x – obřad vítání dětí do života, při nichž bylo přivítáno 17 dětí
1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
1 x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
7 x – svatba
1 x – svatba mimo obřadní síň
U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 56 občanů osobní návštěva
prostřednictvím členů zastupitelstva a matrikářky.
328 spoluobčanům bylo zasláno písemné blahopřání k narozeninám.Diamantovou svatbu oslavil
jeden manželský pár, u něhož byla provedena návštěva s osobní gratulací za účasti starosty a
matrikářky.

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb
Úsek životního prostředí
V roce 2016 bylo obecním úřadem jako dotčeným orgánem státní správy vedeno 8 řízení o
vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Všechna řízení byla ukončena souhlasným
rozhodnutím o povolení.
V roce 2016 oznámily 2 podniky zdroj znečišťování ovzduší na území obce Tlumačov. V průběhu
roku byla prováděna optická kontrola komínových spalin.

Údržba a služby
V roce 2016 bylo provedeno sečení cca 760 ha veřejně přístupných travnatých ploch včetně
vyhrabávání listí a úklidu odpadků na všech veřejných plochách v obci. Kromě sečení trvalých
travních ploch, zajišťuje úsek údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů.
Veškerá biologická hmota vzniklá při provádění údržby je v souladu s vyhláškou likvidována v
komunitní kompostárně obce Tlumačov. Vzniklá zemina je zpětně využívaná na zlepšení půdní
struktury na pozemcích v katastru obce. Dřevní hmota je přednostně využívána pro vytápění
technického areálu obce a následné přebytky, pokud vzniknou, jsou nabízeny k odprodeji.
Zbytková dřevní hmota je likvidována štěpkováním s následným využitím jako mulčovací materiál
nebo je ukládána do kompostovacích hromad. Od roku 2016 je prováděna kompletní údržba
porostů biokoridou v severovýchodní části katastru obce.

Výsadba stromů byla realizována v rámci nařízené náhradní výsadby za odkácené dřeviny.
Úsek údržby a služeb má ve své správě i dětská hřiště na pozemcích obce. Kromě pravidelné
údržby jsou operativně řešeny podněty občanů na opravu hřišť. Obec Tlumačov vlastní a spravuje 3
dětská hřiště.
Oddělení údržby a služeb zajišťuje údržbu a správu veřejného osvětlení obce, údržbu a opravy
místních a polních komunikací včetně všech chodníků a další operativní činnosti vyplývající z chodu
a potřeb obecního úřadu (odchyt volně pobíhajících psů na území obce, spolupráce s kulturním a
informačním střediskem na přípravě kulturních akcí, údržba budov ve vlastnictví obce, letní a zimní
údržba komunikací, instalace vánoční výzdoby obce apod.). Oddělení údržby provádělo práce při
rekonstrukci obřadní síně obecního úřadu a při úpravách budovy č.p. 65.

3.6.3 Odpadové hospodářství
Na území obce se v současné době nachází celkem 8 stanovišť (sběrných hnízd) na třídění
odpadů. Na těchto stanovištích je možno odkládat papír, plasty, bílé a barevné sklo, elektroodpad,
textil a obuv.
Sběrný dvůr obce Tlumačov
Na správním území obce Tlumačov byl v uplynulém roce 2016 provozován sběrný dvůr v areálu
technického dvora na ulici Zábraní. Zde mohli občané odložit všechny druhy odpadů včetně
nebezpečného odpadu.
V roce 2016 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 415,809 tun odpadu:
Plastové obaly PET – LAHVE

17,519 t

Sklo barevné

13,916 t

Sklo bílé

8,675 t

Beton

75,58 t

Cihly

31,18 t

N – odpad
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad (svoz)
Objemný komunální odpad (sběrný dvůr)
Kovy

9,78 t
67,96 t
536 t
361,21 t
73,74 t
112,579 t

Nápojový karton

0,441 t

Zpětný odběr odpadu
ELEKTROWIN zpětný odběr (chladící zařízení)
velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)
malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.)
ASEKOL zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů
malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)
EKOLAMP zpětný odběr (zářivky a výbojky)
EKOBAT zpětný odběr malých baterií
PNEUSERVIS zpětný odběr pneumatik (likvidace)

1,13 t
2,659 t
2,24 t
163 ks
1,2 t
112 ks
80 ks
1250 ks

Kulturní a informační středisko Tlumačov

Kulturní a informační středisko během roku 2016 nabízelo občanům Tlumačova i okolních obcí
širokou škálu kulturního vyžití. Informační centrum nabízelo služby – veřejný internet, kopírování,
tisk, fax, kroužkovou vazbu dokumentů, laminování dokumentů, prodej propagačních materiálů
Tlumačova i okolních obcí, pronájmy prostor i drobného hmotného majetku. V oblasti vzdělávání
se hlavně osvědčily besedy – přednášky v rámci knihovny. Sály v přízemí budovy byly využívány
mimo přednášky a besedy i k výstavám.
V roce 2016 proběhly tradiční kulturní akce jako „Tlumačovský košt pálenek“, „Martinské hody“,
stavění a kácení májky, „Noční pohádkový park“ pro děti, „Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu“, atd. Jednou jsme vyjeli do Slováckého divadla do Uherského Hradiště. Hojně jsou
navštěvována vystoupení skupiny Návraty. V měsíci červnu zorganizovalo již tradičně KIS ve
spolupráci s DDM Sluníčko velkou kulturní akci – „Odpoledne pro celou rodinu“. V měsíci srpnu
jsme spolupořádali s místními fotbalisty již podruhé „Pivní slavnosti“.
V září se naši senioři zúčastnili v Kvasicích sedmého ročníku „Her seniorů Mikroregionu Jižní
Haná“. Klub seniorů Tlumačov úspěšně rozvíjí svoji činnost, která svou náplní oslovila i osamělé
důchodce, zejména ženy. Senioři se nově scházejí v prostorách Klubu obce Zábraní.
Základní umělecká škola Otrokovice pokračuje v prostorách KIS s výukou hry na hudební
nástroje i zpěvu. Počet dětí od minulého roku zůstává stejný.

Ve spolupráci se školní komisí se na podzim rozběhly dva kurzy. A to cvičení dětské jógy (zatím v
prostorách DPS) a výuka anglického jazyka v prostorách KIS.
Během roku byla vydána 4 čísla Tlumačovských novinek. Redakční rada měla 8 jednání. Snahou
redakční rady je udržet kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění a životě v
obci. Všechna čísla TN vyšla v rozsahu 16 stran. TN vycházely v celkovém nákladu 550 ks.
KIS často spolupracuje se správcem web stránek obce.
O tlumačovské kroje se stará kulturní pracovnice. V roce 2016 byly kroje půjčovány občanům
Tlumačova k prezentaci obce. Za pomoci občanky Tlumačova byly kroje kompletně opraveny.
Historie Tlumačova je nepřetržitě zaznamenávána do kroniky kronikářkou obce. Jsou
archivovány i fotografie z dění v obci a novinové články o Tlumačově.
Mimo hlavní činnosti KIS proběhlo v roce 2016 malování I. patra budovy KIS. V jarních měsících
začala velká rekonstrukce budovy č.p. 65, vedle KIS. V rámci těchto oprav byla zbourána plynová
kotelna, která sloužila k vytápění „staré“ budovy (č.p. 65).

Knihovna
V roce 2016 byl stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 - 6 784 ks knih.
Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2016 bylo 173 registrovaných čtenářů, z toho 43
dětí. Knihovnu v roce 2016 navštívilo celkem 1 280 občanů, z toho 30 využilo veřejný internet a 163
návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu.
Webové stránky knihovny navštívilo 542 jednotlivců. Celkem bylo zapůjčeno 2 045 knih pro
dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 146.
Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 126. Celkem tedy 2 317 titulů z naší knihovny. Třikrát ročně je
knižní fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína.
Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými.
V roce 2016 bylo zakoupeno celkem 188 nových knih. Seznam se nachází na webových stránkách
knihovny. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost přes naši
knihovnu si ji objednat z knihovny ve Zlíně.
Knihovnu průběžně navštívili žáci z prvního i druhého stupně. V dubnu nesměla chybět již
tradiční „Noc s Andersenem“. Na konci školního roku jsme pasovali děti z první třídy na Malé
čtenáře. Cestovatel Jiří Mára nám tentokrát vyprávěl o Španělsku a Portugalsku, pro osmou a
devátou třídu jsme připravili besedu Květy Koutňákové o historii Proskovců.
Nechyběl noční pohádkový park a lampionový průvod s promítáním pohádky.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obec je zřizovatelem zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov, která provádí
požární zásahy a záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných situacích v
naší obci. V současné době má tato dobrovolná jednotka 13 aktivních a plně připravených členů. V
letošním roce vyjížděla zásahová jednotka celkem k jedenácti zásahům. K těm nejnáročnějším
zásahům patřily požáry ke konci roku, kdy v září likvidovali spolu s profesionálními hasiči rozsáhlý
požár seníku v areálu bývalého družstva a v prosinci pak požár haly na zpracování autovraků.
V průběhu roku jsou členové jednotky školeni a provádí také praktickou přípravu podle plánu
odborné přípravy jednotky. V rámci požární preventivní činnosti provedli členové jednotky v roce
2016 kontrolu nadzemních hydrantů a čerpacích míst ze zdrojů požární vody v obci.
V prvních měsících roku 2016 proběhlo školení řidičů, velitelů, strojníků a školení s názvem
Ochrana obyvatelstva pro předurčené jednotky. V březnu strojníci společně připravili techniku na
letní období roku. V dubnu dohlíželi na hladký průběh soutěže v Aerobiku, dále uspořádali sběr
železa a na konci měsíce pomáhali stavět májku. V květnu byli naši hasiči požádáni o technickou
pomoc při motoristické soutěži Moped rallye a koncem měsíce pak pomáhali skácet májku. Na
začátku měsíce června se podíleli na akci s názvem Odpoledne pro celou rodinu, která se protáhla
až do pozdních nočních hodin. V polovině června se zúčastnili noční hasičské soutěže v Mokré, kde
obsadili 11. místo a to navzdory tomu, že věkový průměr družstva činil 40,3 let a s touto cifrou byli
nejstarším soutěžícím družstvem. V září byly na programu akce pořádané pro děti - Pohádkový
park a Den otevřených dveří s představením tlumačovského hasičského sboru místním školkám a
základní škole. U dětí měly tyto akce pozitivní ohlas. Doufejme, že si některé z dětí najdou cestu na
hasičskou zbrojnici a stanou se z nich v budoucnu noví členové hasičského sboru – budou určitě
vítány! V říjnu si dali opět sraz strojníci a uvedli techniku na zimní provoz. Závady, které se vyskytly
během roku, byly úspěšně odstraněny. V listopadu členové SDH pomáhali navodit vánoční
atmosféru u rozsvícení stromku nejen kvalitní svařákem, ale i předvánoční pohodou.
K 31. 12. 2016 má členská základna SDH Tlumačov celkem 31 členů,z toho je 8 žen a 23 mužů.

Přehled výjezdů JSDHO Tlumačov v roce 2016
07.02.2016 Kvasice, požár fóliovníku
20.03.2016 Tlumačov, požár lesního porostu a trávy
22.04.2016 Tlumačov – Skály, únik nebezpečných látek do ovzduší
30.04.2016 Tlumačov, požár trávy
17.06.2016 Tlumačov, požár v hale RD
05.07.2016 Otrokovice – Štěrkoviště, požár u garáží
19.07.2016 Tlumačov, požár acetylénové láhve

29.08.2016 Kvasice, požár rozvodny
10.09.2016 Tlumačov, požár seníku ve statku
15.12.2016 Tlumačov, požár pracovního stroje a vraků automobilů

Zpráva o činnosti Klubu seniorů Tlumačov za rok 2016.
Rok 2016 byl 5. rokem naší činnosti. Uskutečnilo se 25 schůzek v Klubu na Zábraní – každé druhé
pondělí v měsíci od 14.00 hod a 1 schůzka na moštárně u zahrádkářů Tlumačov,která byla spojena s
opékáním.
Počet našich členů se pohybuje kolem 40, na schůzky nás přijde vždy více než 30.Náplň schůzek
je různá.Hodně nás baví hrát bowling,občas šipky,hodně zpíváme a povídáme.Také se zde
domlouváme na různé akce a aktivity.Letos jsme si za přispění obce pořídili i stejná trička s názvem
klubu a logem obce Tlumačova.Děkujeme obci a budeme se snažit ji vždy dobře
reprezentovat.Nejvíce se to projevilo na seniorských hrách mikroregionu Jižní Haná,které proběhly
letos v září v Kvasicích.Jedno z našich družstev získalo dokonce II.místo.
Letos jsme uspořádali 4 autobusové zájezdy, na které nám také přispívá obec. Navštívili jsme
oblast severní Moravy, zámek Lešná, jeskyně v Teplicích, muzeum v Novém Jičíně/.Oblíbené jsou i
termální lázně-letos to byl Velký Meder na Slovensku a Mosonmagyárorvár v Maďarsku.Už
tradičně pořádáme předvánoční zájezd do Uherského Hradiště.Letos jsme si zajistili prohlídku
basiliky na Velehradě i s průvodcem,návštěvu vánočních trhů v Uherském Hradišti a výlet jsme
zakončili ve vinném sklípku v Polešovicích, kde proběhla ochutnávka vín a příjemné posezení.
Pořádáme i menší zájezdy.Letos jsme byli v Luhačovicích,v Kroměříži na výstavě kamelií a
dožínkách,v Kvasicích na oslavách MDŽ a tradiční pouti,na koštu marmelád v Záhlinicích,společně
jezdíme do zlínského divadla.Naši zástupci se zúčastnili turnaje seniorů v pétanque Senior Cup
2016 pořádaným Zlínským krajem v Luhačovicích.Komise Zlínského kraje ocenila v anketě Senioři
sobě a jiným i vedoucí klubu seniorů v Tlumačově. Zlínský kraj nás letos proškolil v tématu Násilí
očima seniorů.
Rádi se zúčastňujeme akcí pořádaných obcí – stavění máje, košt slivovice a pomazánek,
přednášky o bylinkách a mastičkách, výstava v KIS,aktivně jsme se podíleli na vánočním jarmarku.
Máme rádi i různé besedy-např.s hasiči a dopraváky, se spisovatelkou o historii regionu, s
kosmetičkou o tom, jak řešit svůj vzhled. A plány máme samozřejmě i na rok 2017.
Ladislava Šoltysová – Vedoucí Klubu seniorů Tlumačov

Základní škola Tlumačov – školní rok 2015 – 2016
Celková kapacita školy a jejich součástí
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 194 žáků při plánované kapacitě 600 žáků.
Aktuální stav signalizuje příchod období, kdy musíme počítat s mírným poklesem počtu žáků
vzhledem ke skutečnosti, že do 1.r. nastoupilo pouze 14 dětí. I na naší škole jsme se již, bohužel,
setkali se skutečností, že někteří rodiče vzhledem ke složitým vztahovým potížím v některých
třídách hledají pro své děti řešení v alternativě přestupu na jinou školu.
Ve školním roce 2015-2016 se se stabilizoval počet strávníků ŠJ ZŠ. ŠJ je kapacitně plánována pro
přípravu 300 - 350 jídel. Bohužel opět mírně pokles počet „cizích strávníků“. ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r.
připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov : 55-60 dětí + obslužný personál 5-6 osob. Ve
stejném režimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko – 25 - 30 dětí, které odebírají
celodenní stravu + 5-6 dospělých. Celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje denně 80 90 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ, 10 – 13 obědů pro zaměstnance MŠ, 20-25
obědů pro zaměstnance školy, 160 – 170 obědů pro žáky školy, 20 - 25 obědů pro cizí strávníky
(pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci ) Škola plně využívá systém evidence a
objednávání obědů (služba platby převodem na účet školy a je využívána zhruba 50% platících
rodičů stravujících se žáků, popř. dětí, zaměstnanců a dalších strávníků).

Školská rada
Školská rada pracovala v uplynulém období třetím rokem svého funkčního období ve složení:
předseda - Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele, členové: Ing. Jan RÝDEL za zřizovatele, pí. Zaoralová
Jitka a Konečná Blanka za rodičovskou veřejnost, Mgr. Odložilíková Lenka a RNDr. Zakopalová
Martina za pedagogické pracovníky školy
V průběhu školního roku školská rada projednala a schválila několik dílčích změn školních
dokumentů, mezi které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy, v
nezanedbatelném rozsahu se zabývala návrhem rozpočtu školy na období roku 2016, projednala
plnění rozpočtu p.o. 2015 a iniciovala dílčí aktivity ve prospěch školy (např. výraznější ekonomická
podpora zřizovatelem).

Mimoškolní sdružení občanů
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Tlumačově (SRPDŠ) ve školním roce 2015 – 2016
pracoval v mírně pozměněném složení a činnost i řídila předsedkyně Mgr. 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).

Personální zajištění školy kolektivem obslužného personálu
Na provozním úseku se ukázalo jako prospěšné řešení - snížení rozsahu týdenní pracovní doby
pana školníka na polovinu (vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu), což se pozitivně
promítlo do objemu prostředků na platy NPP. Na druhou stranu tímto opatřením došlo k
nezanedbatelné zátěži ředitele školy, který se rozhodujícím způsobem podílí na drobných opravách
a údržbě. V průběhu školního roku došlo ke stabilizaci počtu cizích strávníků a k navýšení výkonů
ve školní jídelně. Nezanedbatelné zlepšení rozpočtu MP přineslo zvýšení rozsahu přípravy
celodenních stravování pro MŠ, která se provozně navýšila o jednu třídu. Druhým momentem bylo
rozšíření poskytovaných stravovacích služeb přípravou svačinek pro žáky školy. Škola duch
zdravého stravování se dlouhodobě doplňuje i zapojením do projektu „Ovoce do škol“ v rámci
kterého dostávají žáci I.st. pravidelně ovoce a zeleninu jako doplněk denního jídelníčku.

Udělené pochvaly a ocenění práce žáků v průběhu šk.r. 2015/2016
V průběhu školního 2015/2016 roku bylo v rámci hodnocení jednotlivých pololetí uděleno 94
dílčích pochval třídního učitele za vzorné a svědomité plnění školních povinností, vzornou
reprezentaci školy v soutěžích, za plnění úkolů nad rámec školních povinností a další aktivity
podporující výchovně vzdělávací práci školy a její výsledky. Za období uplynulého školního roku
byly ředitelem školy uděleny čtyři významnější pochvaly na vysvědčení (tentokrát byla polovina
pochval udělena i na I.st. – vždy se jednalo o ocenění dlouhodobější kvalitní práce). V návaznosti na
předchozí dobré zkušenosti bylo 9 nejlepších žáků jednotlivých tříd oceněno starostou obce při
příležitosti zakončení školního roku. Kritériem pro ocenění starostou obce zůstává žákův komplexní
přístup ke školní práci. Slavnostní přijetí oceněných žáků starostou obce proběhlo na půdě
obecního úřadu v prostorách obřadní síně. Žáci spolu s oceněním jejich kvalitní práce obdrželi i
drobné dárky na památku pro ně tak významného okamžiku.
Na druhou stranu bylo uděleno několika žákům napomenutí nebo důtky jak třídního učitele, tak
i ředitele školy. Nejvýraznějším motivem řešených výchovných problémů stále zůstává nedobrý
stav vztahů mezi spolužáky.

Základní údaje o hospodaření školy – příspěvkové organizace
Základní škola od 1.1.2003 hospodaří formou příspěvkové organizace. Prostředky na provozní
náklady poskytuje škole zřizovatel zálohově (měsíčně) na základě schváleného rozpočtu.
Prostředky na platy drtivé většiny pracovníků školy poskytuje příspěvkové organizaci MŠMT ČR
prostřednictvím závazných rozpisů realizovaných z úrovně KÚ Zlínského kraje. Spolu s prostředky
na platy poskytuje „kraj“ škole i prostředky, ze kterých jsou hrazeny odvody, tvorba FKSP, zákonné
pojištění Kooperativa, výuka plavání žáků 2. a 3.r. a částečně náklady na nákup školních potřeb,
učebních pomůcek a učebnic. V rámci školního roku 2015/2016 byl objem poskytnutých finančních
prostředků z obou úrovní opět mírně zvýšený, což způsobilo jednak normativní navýšení
pedagogických pracovníků a zejména tarifní nárůst platů pracovníků ve školství od 1.11. 2015 .

Ve školním roce 2015/2016 se potvrdila úvaha ředitele školy o nutnosti postupné obměny IT
vybavení sloužící výuce. Přestože projekční technika zatím funguje bez zásadnějších oprav, bylo
potřeba začít vyměňovat lampy, které jsou sice spotřebním materiálem, ale bohužel dnes stojí
řádově několik tisíc korun. Horší je situace s výukovými NTB, které dnes jen stěží překonají
průměrnou dobu životnosti 5 let. Těchto notebooků jsme již vyměnili zhruba třetinu a zbylých 8
bude třeba vyměnit v nejbližší době. Naštěstí si zřizovatel školy uváděný stav uvědomuje a má
zájem nejen o udržování, ale i o další rozvoj školy v duchu běžných vzdělávacích trendů škol
městských.

Závěrečné shrnutí

Školní rok 2015/2016 se dá pracovně označit jako rok bilanční, hodnotící. V souladu s tím
proběhla na naší škole komplexní inspekce, která ve svých závěrech potvrdila, že dosahovaná
úroveň vzdělávání je na naší škole na velmi dobré úrovni. Jako pozitivní inspekce hodnotila
podmínky k realizaci vzdělávacího programu „Škola zdravého životního stylu“ a rovný přístup ke
vzdělávání všech jeho účastníků. Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání jejich žáků a
spolupracuje se svými partnery při obohacování vzdělávací nabídky. Škola využívá ekonomické a
materiální podmínky efektivně, hospodárně a účelně. Řídící činnost byla ČŠI rovněž hodnocena
jako aktivní a podnětná. Shrnuto a podtrženo, všichni pracovníci školy měli po delší době velmi
příjemný pocit, že „zvenčí“ přichází odborný názor, že práci vykonáváme velmi svědomitě,
zodpovědně a na vysoké profesionální úrovni. Škola se stále výrazněji profiluje vlastními akcemi,
které nám vycházejí a určitě se stávají inspirací do dalších let (sportovní aktivity – cyklokurz,
lyžařský kurz, školní projekty, soutěže, místní přebory apod.). Jednou z takových aktivit byla i
vánoční školní akademie, která se našim žákům a jejich učitelům moc povedla.
V závěru bych chtěl vyjádřit velké uznání a poděkování všem spolupracovníkům, rodičům,
žákům a dalším důležitým lidem, kteří v průběhu roku vynakládali nemalé úsilí k naplnění
vzdělávacích cílů v příjemné atmosféře a v pěkném prostředí naší školy.
Mgr.Podlas Robert, ředitel školy

Mateřská škola Tlumačov, příspěvková organizace
Mateřská škola se nachází v centru městečka Tlumačova v prostorách budovy Základní školy
Tlumačov. U mateřské školy se rozprostírá velká prostorná zahrada s novým dětským mobiliářem,
která nabízí dětem široké možnosti pohybového vyžití.

Naše mateřská škola je od školního roku 2015/16 trojtřídní, kapacita školy byla navýšena z
důvodu velkého počtu dětí, které se do MŠ hlásily. Dvě třídy se nachází v levém bočním křídle
budovy ZŠ Tlumačov, děti mají k dispozici velké prostory plně vybavených tříd, dětský nábytek
uspořádaný tak, aby vytvořil jednotlivá dětská centra, ve kterých si děti mohou hravou formou
plně rozvíjet a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění úkolů podle tematických plánů
třídního vzdělávacího programu školy v souladu s myšlenkami školního vzdělávacího programu.
Nová třída MŠ byla zřízena v prostorách bývalé družiny mládeže v Základní škole Tlumačov, je
dobře přístupná ze stávající mateřské školy. Přístup je zajištěn přes spojovací dveře mezi MŠ a ZŠ
Tlumačov.Nová třída je vybavena esteticky laděným nábytkem a dostatečným množstvím hraček,
přímo ze třídy je průchod na umývárnu a dětské WC a do třídy se vchází buď ze šatny dětí, nebo z
chodby ZŠ. Kapacita třídy je stanovena na 18 dětí. Vybavení hračkami a pomůckami k výchovně
vzdělávací práci je také velmi dobré ve stávajících dvou třídách Hvězdiček a Sluníček, děti mají k
dispozici dostatečné množství pomůcek sloužících k získávání nových znalostí a dovedností.
Mateřská škola v Tlumačově má tři třídy, do kterých jsou děti rozděleny podle věku:
1. Třída MŠ – „Hvězdičky“ (děti 3 - 4 leté) – 28 dětí (plný stav na třídu)
2. Třída MŠ – „Sluníčka“ (děti 5 - 7 leté) – 28 dětí (plný stav na třídu)
3. Třída MŠ – „Berušky“ (děti 2,5 - 3 leté) – 18 dětí (plný stav na třídu)
Mateřská škola v Tlumačově má zpracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program s názvem „Je
nám dobře na světě, na té naší planetě“, ve kterém mají vytýčeny tři dlouhodobé cíle:
-

učit děti vnímat svět kolem sebe a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke zdravému
životnímu stylu
podporovat u dítěte povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí v
návaznosti na environmentální výchovu
rozvíjet intelekt, řeč (správnou výslovnost) a poznávací procesy na základě interakce s okolím a
svou vlastní prožitou zkušeností

Tyto cíle jsou rozpracovány do krátkodobých ročních úseků tak, aby vedly v konečné fázi k
naplňování záměrů koncepční práce a osvojení očekávaných kompetencí.
Denní řád je v mateřské škole dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí a
individuálně se upravuje pro děti v adaptační fázi. Při veškerých aktivitách je kladen důraz na
aktivní přístup dětí, tvořivost, možnost experimentování a střídání činností řízených a spontánních.

Mateřská škola Klubíčko
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov je speciální soukromé předškolní zařízení, které se zabývá
výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Poskytuje kvalitní alternativu
předškolního vzdělávání pro děti s různými druhy handicapu. Zaměřena je především na péči o děti
s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a mentálním postižením v
kombinaci s dalšími handicapy.

Hlavním úkolem školy je všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, dosažení co nejvyšší míry
jeho soběstačnosti a připravenosti pro školu i pro život. Samozřejmostí je respektování
individuality každého dítěte, jeho potřeb, schopností a možností.
Ve škole s dětmi pracují odborní pedagogové se zaměřením na speciální pedagogiku
(psychopedie, komunikační techniky, logopedie, surdopedie, somatopedie, poruchy učení a
chování aj.). Kvalita pedagogické práce je na vysoké odborné úrovni. Při vzdělávání dětí uplatňují
pedagogové dokonale promyšlené přístupy, sledují moderní vzdělávací trendy, zvažují jejich
vhodnost pro děti této školy a vybrané zavádějí je do praxe.
Kapacita školy je 30 dětí a je plně obsazena.
Počet tříd: 3
Pedagogický personál: 9 pedagogických pracovníků s odborným zaměřením.

Zpráva o činnosti zahrádkářů za rok 2016
Stav členské základny: 78
Zrušilo členství: 2 Přistoupili: 4
Máme 51 žen, 27 mužů, průměrný věk je 68 let.
Devítičlenný výbor pracoval ve složení Miroslav Šoltys, Jiřina Vrtalová, Marie Nováková, Irena
Masařová, Jiří Špaček, Vratislav Dufek, Marie Strouhalová, Dagmar Meisenbichlerová a Jaroslav
Němec, scházel se 1x měsíčně první pondělí v měsíci v 18 hodin v pálenici. Na tyto schůzky se může
dostavit kdokoli z členské základny se svými návrhy na obohacení naší činnosti. Vítáme každý
podnětný návrh.
Správce nemovitostí Jaromír Novák ve spolupráci s Jirkou Špačkem se stará o naši pálenici.
Vratislav Dufek o sečení trávy a Jaroslav Němec o stav stromků.
Vedoucí pálenice byl Miroslav Šoltys, po jeho onemocnění práci přebrala Lidka Řezníková.
Páleničáři Svatopluk Laciga a Ludmila Řezníková také odvedli kus práce pro naši organizaci.
O hladký průběh moštování se zasloužili Irena Masařová, Marie Nováková, Vladimír a Jiřina
Vrtalovi.
V revizní komisi pracuje paní Helena Zaoralová a Lea Špačková a Staňka Karlíková.
Pálenice:
Úroda ovoce letos nebyla velká. Začátkem srpna jsme provedli verifikaci zařízení pálenice ve
spolupráci s Celní správou Zlín. Byly vyčištěny zásobníky nad velkým kotlem a celá lihová cesta.
Zajistili jsme evidenci plateb a množství předané pálenky na počítači. Pálení bylo zahájeno v září a
ukončeno v prosinci. Každý kalendářní měsíc byl prováděn výkaz vypáleného množství pálenky a

následné přiznání spotřební daně z výroby lihu. V průběhu pálení Celní správa Zlín provedla
kontrolu vypáleného množství. Po nahlášení ukončení pálení bylo výrobní zařízení pálenice
zapečetěno.
Počet přihlášek : 330
Vypáleno l : 7 633 l
Vypáleno l AA : 4 380 l
Voda na ředění za : 4 108,- Kč
Byl zpracován a realizován projekt na zlepšení zásobování vodou pro provoz pálenice, moštárny
a zavlažování přilehlého ovocného sadu rekonstrukcí stávající studny, na kterou jsme dostali dotaci
od obecního úřadu.
Dále byla provedena generální oprava dvou sběrných nádob za kotlem č. 1 a následně chladiče.
Dokončili jsme přestavbu školící místnosti. Instalovali nový pracovní stůl s úložným prostorem,
pracovní deskou a dřezem pro sadbu zeleniny, květin, okrasných dřevin a ovocných stromků.
Dostali jsme na ni dotaci obecního úřadu.
Provedli jsme rekonstrukci osvětlení prostoru výroby pálenky použitím technologie led.
Moštárna:
Moštovalo se od 24. srpna do poloviny října. Moštování bylo ovlivněno malou úrodou ovoce v
letošním roce.
Poslední lednovou sobotu se v Klubu obce Zábraní uskutečnil tradiční Tlumačovský košt pálenek,
tentokráte doplněný o košt pomazánek.
Při zápisu se sešlo 38 vzorků pálenek. Košt byl zahájen krátce po 14 hodině a v 18 hodin už byly
známy výsledky. Nejlepší pálenkou pro rok 2016byla pálenka paní Ireny Masařové, která si odnesla
zlatý pohár (180 bodů), stříbrnou příčku obsadil p. Darebník Josef ze Zlína (179 bodů), bronzový
pohár putuje k Zdeňku Brázdilovi (171 bodů). Večer zpestřila i menší soutěž o ceny. Všem
výhercům gratulujeme a sponzorům děkujeme.
V lednu jsme provedli revizi movitého i nemovitého majetku, zhodnotili jsme práci za uplynulý
rok a připravili plán na rok 2016.
18. března jsme na výroční schůzi plán práce schválili, poseděli a povykládali si o dalších našich
akcích.
Duben jsme věnovali ošetřování - řezu, přihnojování a postřiku ovocných stromků.
Provedli jsme jarní úklid pozemků a budovy pálenice, probíhalo pravidelné sečení trávy po celý
rok.
Doktor Václavík z Machové nám doplnil znalosti přednáškou o pěstování, hnojení a postřicích
ovocných stromů a keřů. Přednáška byla uspořádána v předjaří ve spolupráci s KIS Tlumačov.

Před pálenici jsme do skruží vysadili afrikány, které nám darovali Talašovi.
V červnu jsme provedli generální úklid pálenice a připravili jsme místnost na společnou akci s
táborákem. Brigády se zúčastnilo 14 členů. Táboráku koncem června se zúčastnilo 30 členů a
všichni shledali, že je dobré občas se společně sejít a popovídat si.
Proběhlo školení páleničářů a začala se připravovat nová sezóna pálení.
V průběhu léta jsme byli vlivem sucha nuceni zalévat jak stromky v ovocném sadu, tak i další
keře a okrasné květiny.
Na podzim jsme uspořádali zahrádkářskou výstavu. Vystavovalo 30 vystavovatelů, ZŠ Tlumačov
1.až 7. třída a děti MŠ Klubíčko. Se svými exponáty nám přispěli zahrádkáři z Machové, zahradnictví
Talaš a p. Mamica – kaktusy. Počet návštěvníků -130 + 160 dětí a vyučujících. Zúčastnili jsme se
celookresní výstavy Zlínského kraje v Machové, kde jsme získali pohár za nejlepší celkovou
expozici. Někteří z nás navštívili zahrádkářskou výstavu v Míškovicích.
Školící místnost byla vybavena pracovním stolem s dřezem a přívodem teplé a studené vody za
finančního přispění obecního úřadu.
S rokem 2016 jsme se rozloučili začátkem prosince „Vánočním posezením“ v Klubu obce
Zábraní.

Zpráva o činnosti S.K.Tlumačov za rok 2016
Jarních odvet mistrovských soutěží sezóny 2015/2016 se účastnila 4 mužstva fotbalového oddílu
S.K. Tlumačov:
1. Mladší žáci hrající Okresní soutěž sk. A. se v konečné tabulce umístili na 1. místě z celkového
počtu 8 účastníků s bilancí 18 vítězství, 1 remízy a pouhých 2 proher. Po podzimní části nové sezóny
se družstvo umístilo na 6. místě. Trenéři: Oldřich Hrdina, Jiří Kvasnička
2. Starší žáci hrající Okresní přebor se v konečné tabulce umístili na vynikajícím 3. místě z
celkového počtu 10 účastníků. Po polovině nové sezóny jsou starší žáci druzí o jediný bod za
vedoucími Ludkovicemi. Trenér: Oldřich Hrdina, vedoucí mužstva Stanislav Jeřábek
3. Omlazený dorost zakončil sezónu 2015/2016 na 10. místě z 12 účastníků. V nové sezóně jsou
výsledky dorostenců podstatně lepší, kluci jsou po podzimní části druzí tři body za suverénními
Malenovicemi. Trenér: Stanislav Jeřábek
4. Muži zakončili v pořadí druhou sezónu v krajské I.B třídě sk. B. na vynikajícím 4. místě z
celkového počtu 14 účastníků. Trenér: Jiří Jugas, vedoucí mužstva: Lada Mouková, asistent trenéra:
František Kel. V první polovině nové sezóny se na výkonech mužstva negativně projevil odchod
některých zkušených hráčů. Družstvo mužů bylo po odehraných 14 podzimních kolech na 8. místě.
Po roční pauze se od podzimu 2016 účastní mistrovských soutěží i družstvo přípravky pod
vedením Pavla Karlíka.

V roce 2016 bylo samozřejmě aktivní i mužstvo starých pánů pod vedením Františka Kela.
Za finanční pomoci obce Tlumačov a dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR se
nám v druhé polovině roku 2016 podařilo na ulici Sportovní vybudovat multifukční hřiště.
V roce 2016 jsme uspořádali oslavy výročí 85ti let kopané v obci Tlumačov.
Z další mimosportovní činnosti oddílu musíme zmínit naše pořadatelství již tradiční fotbalové
zábavy a druhého ročníku Tlumačovských pivních slavností.

Zapsala kronikářka obce Tlumačov
Sylva Němcová
Březen 2017

