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ROČNÍK XXV. ČERVEN 2016 CENA 5 Kč

Slovo starosty
Červnové vydání čtvrtletníku Tlumačov-

ských novinek je tady a já bych Vás chtěl 
v jeho úvodu informovat o připravovaných 
a probíhajících investičních akcích letošní-
ho roku, na jejichž realizaci bylo pro rok 
2016 z rozpočtu obce vyčleněno přes 12 mi-
lionů korun. 

V závěru roku 2015 byla dokončena pro-
jektová dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí na rekonstrukci chodníků podél 
státních silnic II. a III. tříd v ulicích Kvasic-
ká, Machovská a Mánesova. Součástí tohoto 
projektu je i doplnění nových částí chodní-
ků, které zvýší bezpečnost při pohybu chod-
ců podél uvedených komunikací. V současné 
době probíhá u stavebního úřadu v Otroko-
vicích územní řízení s tím, že následně bu-
dou pokračovat práce na projektové doku-
mentaci pro stavební řízení a následná inže-
nýrská činnost. Dílčí části projektu budou do 
budoucna připraveny k podání žádostí o do-
taci z předpokládaných výzev Státního fon-
du dopravní infrastruktury a Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

Dále byla na konci loňského roku dokon-
čena projektová dokumentace na „Víceúče-
lový sportovní areál v ul. Sportovní“. V rám-
ci tohoto sportovního komplexu má být vy-
budováno multifunkční hřiště o rozměrech 
44 x 22 m s umělým povrchem vhodné pro 
kolektivní míčové hry (fotbal, nohejbal, há-
zená, basketbal, volejbal, apod.). Multifunkč-
ní hřiště bude po svém obvodu vybaveno 
dřevěným hrazením, neboli mantinelem do 
výšky 1m, a záchytnou sítí do celkové výšky 
3m. Nebude zde chybět ani umělé osvětle-
ní. Kromě tohoto hlavního sportoviště bude 
v areálu umístěné tenisové a beach volejba-
lové hřiště. Obě sportoviště budou mít tak-
též svá záchytná oplocení. Jednotlivá hřiště 
budou mezi sebou a stávající asfaltovou plo-
chou propojena zpevněnými plochami. Sou-
částí projektu jsou i sadové úpravy. V lednu 
byla na hlavní - „multifunkční hřiště“ podána 
žádost o dotaci na Ministerstvo školství mlá-
deže a tělovýchovy ČR prostřednictvím fot-
balového oddílu S. K. Tlumačov z. s.. V pří-
padě kladného vyřízení žádosti v tomto roce 
se obec Tlumačov zavázala na základě usne-
sením zastupitelstva doplatit rozdíl mezi sku-
tečnými náklady stavby a přidělenou dota-
cí z MŠMT ČR. Hřiště na tenis a beach vo-
lejbal bude s ohledem na aktuální finanční 
možnosti obce budováno postupně z vlast-
ních prostředků.

Počátkem ledna byla opětovně podána žá-
dost o dotaci na Státní fond dopravní infra-
struktury ČR na rekonstrukci chodníků po-
dél silnice I/55. V uplynulých dvou letech 
jsme neuspěli ani v jednom z vypsaných 
kol. Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím 
schválilo uskutečnit v závěru loňského roku 
rekonstrukci nejrizikovějších úseků chodní-
ků v ul. Masarykova z vlastních prostředků. 
V letošním roce bude snaha dokončit rekon-
strukci dvou zbývajících delších úseků chod-
níků v ulici Dolní, která je předmětem naší 
žádosti o dotaci na SFDI.

V současné době se projekčně připravuje 
akce „Zateplení bytového domu č. p. 630“, 
kde budeme žádat o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Součas-
ně se zateplením bytového domu proběhne 
rekonstrukce kotelny, tj. výměna stávajících 
plynových kotlů za úspornější kondenzační 
kotel vč. měření a regulace a úprava rozvo-
dů topení v celém suterénu. 

Dále se projekčně připravuje akce „Zatep-
lení kulturního klubu na ul. Zábraní“, která 
obsahuje mimo zateplení i výměnu výplní ot-
vorů – oken a rekonstrukci stávajícího sociál-
ního zařízení na úroveň současných potřeb. 
Samotná realizace obou staveb je plánována 
v druhé polovině tohoto roku.

Na doporučení komise výstavby, dopra-
vy a rozvoje obce, byly zahájeny práce na 
zpracování projektové dokumentace pro 
ohlášení stavebních úprav na akci „Rekon-
strukce chodníku v ulici Nádražní“. S rea-
lizací stavebních úprav se počítá ve druhé 
polovině roku 2016. Akce bude financová-
na z vlastních prostředků, které jsou aloko-
vány ve schváleném rozpočtu. Dále bylo za-
dáno zpracování projektové dokumentace na 
„Komplexní rekonstrukci chodníku a míst-
ní komunikace v ul. Sokolská“. Provedení 
této investice je plánováno s ohledem na fi-
nanční možnosti obce v dalších rozpočto-
vých obdobích.

Rozpracovaná je i projekční příprava na 
„Rekonstrukci budovy SKZ č. p. 65 Tlu-
mačov“. Tento objekt má sice z historické-
ho hlediska obce svoji hodnotu, avšak jeho 
technický stav není z hlediska užívání pří-
liš vhodný. Po několika jednáních s odbor-
níky a členy stavební komise bylo rozhod-
nuto o postupné celkové opravě a rekon-
strukci objektu. Předmětem opravy budovy 
bude zejména sanace vlhkého zdiva spočí-
vající v provedení kompletní vodorovné izo-

lace proti vodě, oprava podlah, omítek, pro-
vedení minerálního podhledu stropu včetně 
jeho zateplení, kompletní rekonstrukce elek-
troinstalace, ústředního topení a sociálního 
zařízení. Součástí rekonstrukce je i dostavba 
části objektu v místě atria, kde bude vybu-
dován mj. vstup pro imobilní občany.V ob-
jektu bude zároveň nově vybudována tech-
nická místnost k umístění kotle pro vytápění 
a ohřev teplé užitkové vody s tím, že stávají-
cí objekt kotelny bude odstraněn. Celkovou 
rekonstrukcí objektu SKZ nedojde k zásad-
ním změnám v původní dispozici. Po opra-
vě bude budova sloužit k volnočasovým ak-
tivitám dětí, mládeže a dospělých. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo na 
svém dubnovém zasedání finanční příspěvek 
na obnovu fasády kostela pro římskokatolic-
kou farnost. V letošním roce je naplánova-
ná oprava fasády věže kostela včetně kamen-
ných prvků kolem oken a říms s celkovými 
náklady 1,2 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je 
firma Rapos s. r. o. Holešov. Obec Tluma-
čov přispěla na tuto akci částkou 300 tis. Kč. 

V průběhu měsíce června až srpna pro-
běhne rekonstrukce obřadní síně v budově 
obecního úřadu. Předmětem akce bude kom-
pletní rekonstrukce elektroinstalace, omítek, 
podlahových konstrukcí, sociálního zařízení 
s následným provedením sádrokartonových 
podhledů, klimatizace, nových vstupních 
dveří, malířských prací, dodávkou a montá-
ží židlí a nábytku interiéru.

Protože se nezadržitelně blíží konec škol-
ního roku, období prázdnin a dovolených, 
přeji dětem hezké prožití prázdnin, hodně 
sluníčka, vody a krásných zážitků a nám do-
spělým příjemnou dovolenou.

Petr Horka, starosta obce
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Z radnice Z radnice

Vážení čtenáři Tlumačovských novinek, 
jak si jistě vzpomínáte, v předvánočním - pro-
sincovém - čísle TN jsem na tomto místě psal 
o tom, co mně osobně a mnohým tlumačov-
ským občanům udělalo v naší obci radost 
a co nás společně v nedávné době potěšilo. 
Dnes bych chtěl krátce a stručně upozornit 
na problémy, se kterými se ve svém každo-
denním životě v našem Tlumačově setkává-
me, které netěší jen mne osobně, ale často 
zlobí i spoustu mých i vašich spoluobčanů, 
kteří stále častěji na níže uvedené problémy 
upozorňují a ptají se, jak je bude „obec“ ře-
šit. Poznatky v následujících řádcích mají 
mít v této chvíli pouze charakter preventiv-
ního upozornění na problémy, které vychá-
zejí z vašich připomínek a námětů. Považu-
ji za důležité a potřebné na níže uvedené ne-
jen upozornit, ale i se společně zamyslet, jak 
věci napravit a přispět svým dílem k tomu, 
aby se nám v našem městečku dobře a spo-
kojeně žilo. Jsem věčný optimista a věřím, 
že v Tlumačově žijí lidé - občané - zodpo-
vědní, rozumní a se smyslem pro vzájemné 
porozumění.

Mezi nejožehavější problémy, na které je 
permanentně občany poukazováno patří: 

- Parkování vozidel v obci – je dlouhodo-
bým problémem vzhledem k obecnému ná-
růstu motorových vozidel a potřebě je zapar-
kovat, tato skutečnost však nic nemění na 
tom, že pro parkování vozidel platí obecně 
platná pravidla o provozu na silnicích, kte-
rá všichni řidiči znají a je jejich povinností 
je dodržovat, v případě nedodržování a po-
rušování OZV (poznámka: OZV- obecně zá-
vazné vyhlášky obce, jsou trvale k prostudo-
vání na www stránkách obce Tlumačov) jde 
o neznalost těchto vyhlášek nebo jejich vě-
domé porušování. Povinností obecního úřa-
du je dohlížet na dodržování těchto OZV ob-
čany a občané připomínkují poměrně znač-
nou toleranci obce k nedodržování OZV. Co 
je tedy problémem – parkování vozidel na 
trávě na obecních pozemcích, parkování na 
chodnících - zvláště na nově nákladně zre-
konstruovaných, doplněné ještě velmi často 
únikem provozních kapalin, které zde zane-
chávají trvalé stopy, parkování na místních 
komunikacích tak, že dalším účastníkům sil-
ničního provozu to způsobuje komplikace ve 
výjezdu, rozhledu a výhledu v křižovatkách, 
v otáčení a vyjíždění dopravních prostředků 
údržby, časté neparkování na vlastních vjez-
dech k nemovitostem, ale mimo ně na trávě 
nebo na průjezdné komunikaci – zde je tře-
ba říci, že vjezdy a nájezdy k nemovitostem 
byly v minulosti zbudovány právě proto, aby 
zde vlastníci nemovitostí prioritně pohodlně 
parkovali, odstavování vozidel na místních 
komunikacích v protisměru, atd. Je potře-
ba také uvést, že jsou v obci místa a ulice, 
kde je parkování pro obyvatele složité a je-
jich možnosti omezené. Situací se zabýva-
la Rada obce a diskuse na toto téma byly ve-

Co se mi v tom našem Tlumačově nelíbí ...
deny i v Zastupitelstvu obce. Problematikou 
se zabývají a dále budou zabývat komise sta-
vební a komise zemědělská a životního pro-
středí, aby navrhly vhodná řešení a náměty 
ke zpracování odborné studie řešení dopravy 
v klidu v obci a po předpokládaném zpraco-
vání avizované studie, a případné veřejné dis-
kusi, její postupnou realizaci. Nicméně pra-
vidla silničního provozu a OZV obce je tře-
ba všeobecně ctít a dodržovat!

- Nedodržování pravidel v ukládání odpadů 
v tzv. sběrných místech – v místech v obci, 
kde se soustřeďuje sběr drobného odpadu 
mimo sběrný dvůr – tzv. sběrná místa do-
chází velmi často k nezodpovědnému jed-
nání občanů a vytváření skládkování odpa-
dů, které patří k vyvezení do sběrného dvo-
ra. Malé kontejnery plní funkci třídění drob-
ného odpadu – skla, papíru a plastů, zvláště 
pet lahví – nikoliv místo shromažďování dal-
ších odpadů. Občané často upozorňují na ne-
disciplinovanost těch, kteří zahlcují nevhod-
ným odpadem sběrné místo, zvláště v přípa-
dě naplněnosti zmíněných kontejnerů a ne-
jsou schopni vlastní vyprodukovaný odpad 
odvést do nedalekého sběrného dvora k li-
kvidaci. V tomto případě jde pouze o naši 
nekázeň a nezodpovědnost v likvidaci a tří-
dění odpadů. Je mnoho občanů v naší obci, 
kteří vyprodukovaný odpad umí zodpovědně 
zlikvidovat a ví naprosto přesně, co je mož-
né uložit do kontejnerů ve sběrných místech 
a co je již třeba vyvést, vytřídit a zlikvidovat 
ve sběrném dvoře, ale jsou bohužel i tací, 
kteří si sběrná místa pletou se sběrným dvo-
rem a vyhazují zde různorodý odpad nejen 
do kontejnerů, ale často i mimo ně a kolem 
kontejnerů prakticky vše, co se právě rozhod-
li vyhodit a sběrné místo jim k tomu skvěle 
posloužilo (při vyvážení kontejnerů se pra-
covníci často diví, co všechno z odpadů se 
objeví i v kontejnerech mezi „tříděnými plas-
ty či papírem“). Nezbývá než neustále ape-
lovat a připomínat, abychom dodržovali zá-
sady skládkování ve sběrných místech a to, 
co sem již nepatří, zodpovědně vyváželi do 
sběrného dvora. Ze zkušenosti to vypadá 
tak, že naučit některé z nás správně skládko-
vat a vyvážet odpad je skoro nadlidský úkol. 
Ale buďme optimisté, ono to postupně pů-
jde a naučíme se to!

- Časté dotazy občanů směřují ke slibova-
né realizaci víceúčelového sportovního areá-
lu pro širokou veřejnost. Přiznám se, a vůbec 
mě to netěší, že Tlumačov je jednou z mála 
obcí - městeček, kde se podobný areál dopo-
sud nepodařilo vybudovat. Poptávka obča-
nů po aktivním sportování a volnočasových 
aktivitách je zde dlouhodobě velká, neboť 
provozování sportovních aktivit na amatér-
ské úrovni je dnes životním stylem a potře-
bou mnohých z nás. Mnoho Tlumačáků to 
bohužel dlouhodobě řeší tak, že za oblíbe-
nými aktivitami vyráží mimo obec. Dobrou 

zprávou v této chvíli je, že je zpracován pro-
jekt na realizaci tohoto víceúčelového spor-
toviště v ulici Sportovní, vedle fotbalového 
hřiště, na travnatých plochách v okolí asfal-
tového parkoviště, a v průběhu května bylo 
již zahájeno společné územní a stavební ří-
zení, což je pro možnou budoucí realizaci 
nadějné. Součástí toho sportoviště by mělo 
být víceúčelové hřiště, tenisové hřiště a hřiš-
tě na plážový volejbal. 

- Problémem, na který občané také čas-
to upozorňují, je vysoká průjezdnost kami-
onů obcí a s tím spojená zvýšená hlučností, 
otřesy a prašnost. Kamiony a jejich průjezd-
nost obcí je problém dlouhodobý a jistě trá-
pí mnohé občany. Naši obec těsně míjí dál-
nice a logicky jsme mnozí předpokládali, že 
kamionová doprava bude odkloněna právě 
na dálnici a v obci dojde k výraznému sní-
žení průjezdnosti kamionů. Chvíli to vypa-
dalo, že tomu tak bude. S rozšířením pla-
cených úseků pro kamiony na dálnici v ně-
kterých souběžných úsecích došlo k návra-
tu těžké dopravy na nezpoplatněné úseky 
krajských silnic, a to je i případ náš. Řeše-
ní tohoto stavu je pro obce poměrně složité. 
Podobné problémy mají i sousední obce či 
města, např. Břest, Hulín nebo Kvasice, kte-
ré dlouhodobě bojují s nárůstem kamiono-
vé dopravy stejně jako Tlumačov, a ve svých 
snahách omezit průjezdnost kamionů v mi-
nulosti postupně neúspěšně oslovily různé 
instituce. V minulých dnech přišla na obec 
Tlumačov ministerstvem životního prostře-
dí zpracovaná Střednědobá strategie Progra-
mu zlepšení kvality ovzduší zóna Střední Mo-
rava. V této strategii, která se týká několika 
obcí zlínského kraje, se v určených obcích 
plánuje zákaz vjezdu kamionů objíždějících 
placené úseky. Snad nezůstane jen u doku-
mentu a dojde v blízké budoucnosti i k prak-
tické realizaci. Zklidnění dopravy by prospě-
lo nejen zlepšení kvality ovzduší, ale i sníže-
ní hlučnosti, otřesů a především posílení bez-
pečnosti v okolí páteřní silniční komunikace 
procházející obcí.

Vážení občané, ve svém příspěvku jsem 
uvedl jen některé problémy, které nás v na-
šem běžném životě oslovují a často i zlobí. 
Samozřejmě jsem nepostihl všechny, pro-
stor byl omezený. Musím ale konstatovat, 
že toho, co mě u nás v obci netěší a neby-
lo zde popsáno, už není tolik. Věřím, že do 
budoucna se vrátím ve svých komentářích 
především k tématům, která nám všem dě-
lají jen úsměv na rtech, těší nás a můžeme 
se jimi chlubit. A takových témat v posled-
ní době kolem nás v Tlumačově stále přibý-
vá, a to je moc dobře. Těším se, jak vás před 
Vánocemi na tomto místě budu informovat 
o těch nejvýraznějších úspěších, kterých se 
podařilo dosáhnout v roce 2016.

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Od května minulého roku pracuje při Obec-
ním úřadě komise stavební dopravy a rozvo-
je. Jejími členy jsou: Vladimír Skopalík, Ing. 
Josef Šico, Ing. Miroslav Marčík, Pavel Bráz-
dil a předsedkyně komise Lenka Řeháková.

Všichni členové komise jsou technici a mají 
zkušenosti v oboru stavebnictví, dopravy 
a s tím související obory. Radou obce byla ko-
mise zřízena jako iniciativní a poradní orgán.

Členové komise se nejdříve seznamova-
li se záměry akcí pro rok 2015. Zapojili se 
do řešení možnosti rozšíření mateřské ško-
ly o další třídu. 

Doporučili Radě Obce vypracování studie 
k dopravní situaci v obci. Nejenom z pohledu 
komunikací a chodníků, ale také s ohledem 
na řešení parkování automobilů.

Zpracování projektové dokumentace bylo 
zařazeno do rozpočtu letošního roku. 

Dalším samostatným doporučením bylo 
zařazení objektu čp. 65 do plánu oprav pro 
rok 2016 a to na základě opakované prohlíd-
ky domu. Členové komise připravili návrh 
a doporučení postupu oprav včetně odha-
du předpokládaných finančních prostředků. 
Tato oprava byla do rozpočtu letošního roku 
zařazena. Využití prostor po jejich opravě je 
jednoznačně dáno podle výsledku zájmu ob-
čanů z ankety, kterou provedla komise soci-
ální a bytová na využití pro volnočasové ak-
tivity. Např. cvičení jógy pro děti a dospělé, 
modelářský kroužek, rehabilitační cvičení, 
herny pro děti apod. 

Komise stavební, dopravy a rozvoje
V současné době se členové komise aktiv-

ně podílejí na přípravě akcí z rozpočtu 2016.
Všichni, kdo v komisi pracují, se snaží spo-

luprací s vedením obce ke zlepšení vzhledu 
obce a rozšíření potřebných zařízení pro ob-
čany. 

V budoucnu bychom chtěli v této práci 
pokračovat a zaměřit se na zmapování těch 
míst v obci, která jsou skládkami nepotřeb-
ných materiálů - např. stavebních, zbytky ze-
leně a stromů, oplocení apod. 

Také parkování na veřejných travnatých 
plochách ničí nejen vzhled, ale i práci těch, 
kdo se o ně starají.

Samostatnou kapitolou je péče občanů 
o vlastní majetek. V každé ulici najdeme chát-
rající nebo neobydlené domy, které mohou 
svým špatným technickým stavem ohrožo-
vat své okolí. Důvody, proč se o ně vlastníci 
nestarají, jsou různé - věk vlastníků, finanční 
možnosti, upřednostnění jiných priorit, soud-
ní majetkové spory aj. 

V případě havarijního stavu objektů bude-
me spolupracovat se stavebním technikem pa-
nem Veselským a příslušným stavebním úřa-
dem, aby došlo k odstranění nebezpečných 
a ohrožujících závad. 

Jak jsem v úvodu uvedla, komise je or-
gán iniciativní a poradní. Doufáme, že ten-
to krátký výčet naší práce dostatečně dopl-
ňuje a popisuje tento záměr pro spolupráci 
s vedením obce. 

Lenka Řeháková, květen 2016

Uprostřed obce Tlumačov stojí významná 
kulturní památka chráněná Národním pa-
mátkovým úřadem. Jde o farní kostel sv. Mar-
tina, který vzhledem ke svému stáří a z pa-
mátkového pohledu patří k nejvýznamnějším 
chrámům v našem regionu. Proto si zaslou-
ží, abychom o něj s úctou pečovali.

Po ročních administrativních přípravách, 
jednáních s památkovými úřady a zpracová-
ní projektové dokumentace konečně začína-
jí práce na rekonstrukci fasády. Protože jde 
o objekt památkově chráněný, přípravy byly 
náročnější, časově delší a především finanč-
ně nákladnější. 

Z důvodu vysokých nákladů, které Římsko-
katolická farnost v Tlumačově není schopna 
pokrýt z vlastních i jiných zdrojů, budou prá-
ce rozděleny na 2 roky. 

V letošním roce je naplánována oprava fa-
sády věže, kterou bude dle výběrového říze-
ní realizovat firma RAPOS spol. s r. o. Ho-
lešov. Celkové stavební náklady na její opra-
vu budou 1,152.224 Kč. Z toho samotná fasá-
da činí 632 397 Kč, restaurování kamenných 
prvků na oknech věže 265 800 Kč a oprava 
kamenných říms 254 027 Kč. Na pokrytí le-
tošních nákladů jsme žádali o dotaci na Mi-

Byla zahájena rekonstrukce fasády kostela sv. Martina
nisterstvo kultury ČR, které přislíbilo 118 
000 Kč, na Zlínský kraj, jehož vyjádření před-
pokládáme v měsíci květnu, obec Tlumačov, 
která schválila v rozpočtu na rok 2016 finanč-
ní pomoc ve výši 300 000 Kč a arcibiskup-
ství 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 ob-
vodového zdiva objektu kostela je plánováno 
v příštím roce 2017. 

Cítíte-li vůči našemu kostelu vztah nebo 
i určité zavázání, můžete přispět dle svých 
možností v rámci pravidelné nedělní sbírky 
při bohoslužbě nebo zasláním příspěvku na 
farní účet: 169752339/0300. Za každý byť se-
bemenší dar přijměte upřímné poděkování. 

Bližší údaje o dění ve farnosti či kontakty 
najdete na vývěsce kostela nebo na 
http://www. farnost-tlumacov.cz.

S přáním dobra a pokoje 
P. Mgr. Michal Šálek, 

duchovní správce farnosti

Informace k opravě fasády věže kostela
V první fázi prací na fasádě byla odstraněna 
nesoudržná omítka, pak zpevněna omítka za-
chovaná. Následně byla provedena nová vá-
penná omítka a vápenný štuk. Finální úpra-
va spočívá v natření věže bílou barvou. Sou-
časně probíhají restaurátorské práce na ka-
menném ostění, které provádí ing. Hradilo-
vá, a kamenných římsách, které provádí fir-
ma Level 02. Farníci opravili, očistili a na-
třeli dřevěné okenice. Všechny práce probí-
hají za souhlasu zástupců památkového úřa-
du a pod jejich bedlivým dohledem. Poděko-
vání patří pracovníkům firmy RAPOS, kteří 
rovněž vyčistili okapy od holubího trusu. Ho-
lubi, kterým se zalíbilo na věži našeho koste-
la, působí velký problém, protože trusem za-
nášejí okapy, znečišťují fasádu, nové schodiš-
tě i bezprostřední okolí kostela. 

Těší nás, že obecnímu úřadu, některým 
firmám sídlícím v Tlumačově i jednotlivcům 
není lhostejný vzhled našeho kostela, který je 
po tečovickém kostele pravděpodobně dru-
hým nejstarším na zlínsku, a finančně pod-
le svých možností přispěli na jeho opravu. 
Všem upřímně děkujeme. 

 Za farníky O. Odložilová

Pro některé věc zcela neznámá, pro 
jiné nejsou informace o zaniklé úzkoroz-
chodné železnici v Tlumačově, která ved-
la z bývalé cementárny do Kurovického 
lomu, ničím novým. Každopádně, pokud 
vás toto téma zajímá, určitě navštivte in-
ternetové stránky http://www.uzkokolej-
ka.rydel.cz/, které se tomuto tématu vě-
nují. Najdete zde informace o historii tra-
ti, o provozovaných lokomotivách, o tra-
se úzkokolejky a řadu dalších zajímavostí 
a fotografií. Na uvedených stránkách na-
leznete i několik málo informací o cuk-
rovarnické železnici, která vedla z ná-
draží Tlumačov do bývalého cukrovaru 
v Kvasicích.

Pokud máte i vy doma nějaké zajímavé 
fotografie nebo materiály na téma úzko-
rozchodné železnice v Tlumačově, ozvě-
te se prosím autorovi na adresu 
janrydel@volny.cz.
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 25. 5. 2016 pro-
jednala:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 23. 3. 2016 pro-
jednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 20. 4. 2016 
projednalo:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 27. 4. 2016 pro-
jednala:

 schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na buňku č. 8. a 9. V domě služeb čp. 
799 slečně Tereze Šivelové, Kvasice, za úče-
lem provozování kadeřnictví do 31. 12. 2016
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

na byt č. 1, U Trojice č. p. 862 s panem Mi-
chalem Blažkem ke dni 31. 8. 2016
 schválila MO KDU-ČSL Tlumačov 

bezplatné zapůjčení travnaté plochy na nám. 
Komenského a bezplatné zapůjčení a dopra-
vu hmotného majetku Obce Tlumačov na 
akci „Škola končí, prázdniny začínají“ dne 
24. 6. 2016
 schválila výjimku pro počet dětí ve tří-

dách stávající MŠ Tlumačov, p. o. pro školní 
rok 2016/2017, tj. 28 dětí na třídu
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky uchazečů na akci malého rozsahu 
„Rekonstrukce obřadní síně – dodávka žid-
lí„ a schválila jako dodavatele židlí fyzickou 
osobu Trend nábytek s.r.o. Bystřice pod Ho-
stýnem v celkové ceně 160.800 Kč bez DPH
 vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Rekonstrukce obřadní síně – dodávka 
nábytku interiéru“ a schvaluje jako dodava-
tele nábytku fyzickou osobu Roman Buršík, 
Tlumačov, z důvodu splnění podmínek za-
dávacího řízení a podání nejvýhodnější na-
bídky v celkové ceně 131.994 Kč bez DPH
 schválila náhradní místo určené pro 

konání slavnostních obřadů v budově KIS, 
nám. Komenského 170 
 schválila spolku S. K. Tlumačov z. s. 

z rozpočtu obce neinvestiční finanční trans-
fer ve výši 10.000 Kč na výrobu sportovních 
mini dresů a schválila Smlouvu o poskytnutí 
veřejné finanční podpory č. 12/2016

 schválila Smlouvu o vykonání přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2016 mezi 
obcí a auditorkou Ing. M. Lakomou ze Zlína
 schválila účetní uzávěrku MŠ Tluma-

čov p. o. sestavenou k 31. 12. 2015, schvá-
lila zúčtování hospodářského výsledku ve 
výši 21.850,41 Kč a jeho přidělení do re-
zervního fondu
 schválila předloženou účetní uzávěrku 

ZŠ Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 12. 2015 
a schválila zúčtování hospodářského výsled-
ku ve výši 194.865,62 Kč a jeho přidělení do 
rezervního fondu organizace
 schválila dotaci a Veřejnoprávní smlou-

vu o poskytnutí individuální dotace z rozpoč-
tu obce na 2.000 Kč pro Centrum pro zdra-
votně postižené Zlínského kraje, o.p.s., úče-
lově jako doplněk zdrojů na provoz
 schválila dotaci a Veřejnoprávní smlou-

vu o poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu obce na 6.000 Kč pro Oblastní spolek 
ČČK Zlín, účelově na úhradu nákladů na pro-
voz osobního vozu ošetřovatelkám, náhradu 
mzdy, odvody a provoz ošetřovatelské péče
 schválila dotaci a Veřejnoprávní smlou-

vu na 13.000 Kč pro Charitu sv. Anežky Ot-
rokovice, účelově na azylový dům pro muže 
a ženy bez přístřeší, sociální poradenství a so-
ciálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
 schválila dotaci a Veřejnoprávní smlou-

vu na 22.600 Kč pro Senior Otrokovice p. 
o., účelově na denní stacionář, domov pro 
seniory, pečovatelskou službu a odlehčova-
cí službu
 schválila dotaci a Veřejnoprávní smlou-

vu na 5.000 Kč pro STROP o.p.s. Zlín, účelo-
vě na poskytování sociálních služeb osobám 
ohroženým sociálním vyloučením
 schválila dotaci a Veřejnoprávní smlou-

vu na 8.000 Kč pro Středisko rané péče EDU-
CO Zlín z. s. , účelově na úhradu části ná-
jemného a videotrénink v rodinách
 schválila od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 

na dobu určitou pronájem buňky č. 3 v Domě 
služeb č. p. 799 M. Kamencové, Kvasice, za 
účelem využití - kancelář k nabízení finanč-
ních služeb
 schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na byt č. 4., J. Žižky 630, Tlumačov, paní 
M. Minářové do 30. 6. 2016
 schválila ukončení smlouvy o nájmu 

nebytových prostor v objektu KIS Tlumačov, 
č. p. 65 s panem J. Klose, Tlumačov
 schválila ukončení smlouvy o nájmu 

nebytových prostor v objektu KIS Tlumačov, 
č. p. 65 s Historickým spolkem Tlumačov
 schválila Smlouvu o nájmu na užívání 

objektu č. p. 761 s org. AVZO TSČ ČR ZO 
Automotoklub Tlumačov, a to místnosti ga-

 schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2016 
rozpočtu obce v předloženém rozsahu, 
s tím, že celkové příjmy po této změně činí 
43.534.000,00 Kč a výdaje po změně činí 
43.534.000,00 Kč¨
 schválilo dotaci ve výši 300.000 Kč 

a veřejnoprávní smlouvu na opravu fasá-
dy věže kostela včetně restaurování kamen-
ných prvků pro Římskokatolickou farnost 
Tlumačov
 schválilo dotaci ve výši 70.000 Kč a ve-

řejnoprávní smlouvu na rekonstrukci studny 
potřebnou pro zásobování vodou moštárny 
a pálenice pro ZO Českého zahrádkářského 
svazu Tlumačov
 schválilo dotaci 86.000 Kč a veřejno-

právní smlouvu pro Naději Otrokovice, úče-
lově určenou na denní stacionář a sociálně 
terapeutické dílny
 schválilo na základě žádosti na činnost 

pro děti a mládež v DDM Sluníčko, odlouče-
né pracoviště Tlumačov, neinvestiční transfer 
v celkové výši 82.000 Kč pro tuto organizaci, 
dále schválilo Smlouvu o poskytnutí veřejné 
finanční podpory č. 1/2016 z rozpočtu obce 
 schválilo na základě žádosti spolku 

S. K. Tlumačov z. s. na činnost mládeže ne-
investiční finanční transfer v celkové výši 
122.000 Kč a schválilo Smlouvu o poskytnu-

 schválila na základě předložených „Žá-
dostí na poskytnutí příspěvku na činnost“ ne-
investiční finanční transfery z rozpočtu obce 
Tlumačov na rok 2016 včetně Smluv o po-
skytnutí veřejné finanční podpory těmto or-
ganizacím a spolkům: 

1/ Občanskému sdružení SDH Tlumačov 
celkem 15.000 Kč, č. smlouvy 3/2016

2/ TJ Voltiž Tlumačov celkem 10.000 Kč, 
č. smlouvy 4/2016

3/ Český svaz chovatelů poštovních ho-
lubů celkem 5.000 Kč, č. smlouvy 5/2016

4/ Českému zahrádkářskému svazu Tlu-
mačov celkem 22.000 Kč, č. smlouvy 6/2016

5/ Haně Janoštíkové (hudební skupina Ná-
vraty) celkem 7.000Kč, č. smlouvy 7/2016

6/ spolku Moped Team Tlumačov z.s. cel-
kem 20.000 Kč, č. smlouvy 8/2016 7/ Ladi-
slavě Šoltysové (tlumačovačovští senioři) cel-
kem 5.000 Kč, č. smlouvy 9/2016

8/ Českému svazu včelařů, ZO Zlín-Male-
novice celkem 3.000 Kč, č. smlouvy 10/2016

9/ Věře Řezaninové (Agility Tlumačov) 
celkem 5.000 Kč, č. smlouvy 11/2016
 schválila Moped Teamu Tlumačov z. 

s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 
obce: lavičky, stoly, stan, stolky, židle, koše 
a jeho bezplatnou dopravu na závod Moped 
rallye Tlumačov dne 21. 5. 2016
 schválila paní V. Řezaninové bezplat-

né zapůjčení hmotného majetku obce včet-
ně dopravy a bezplatný pronájem ploch p. č. 
1607/1 a 1605/1 na závod agility „O pohár 
Tlumačova“ dne 11. 6. 2016

ráže za účelem skladových prostor, s tím, 
že obec provede jednorázovou úhradu ná-
jemného na dobu do 31. 5. 2026 (10 let) ve 
výši max. 70.000 Kč, formou provedení sta-
vebních oprav garáže a přístupového chod-
níku na východní straně a soklu na západní 
straně objektu
 souhlasila s využitím obecních pozem-

ků v k. ú. Tlumačov pro uspořádání 2. roč-
níku jednodenního závodu mopedů „Moped 
rallye Tlumačov“ pořádaný Moped Team Tlu-
mačov z. s. dne 21. 5. 2016
 schválila uzavření Smlouvy o umístě-

ní a provozování kontejnerů na oděvy, obuv 
a textil včetně přijetí daru 4 ks tříkolek s pa-
nem D. Badurou, Ostrava
 schválila MŠ Tlumačov p. o. převede-

ní finančních prostředků z rezervního fon-
du ve výši 12.500 Kč do fondu investičního 
za účelem financování opravy rozvodů tep-
lé vody v MŠ
 schválila uzavření Příkazní smlouvy na 

zpracování a podání žádosti o dotaci k pro-
jektu Rekonstrukce chodníků podél silnice 
I/55 v obci Tlumačov, ul. Dolní z příslušné-
ho programu IROP s RRA východní Mora-
vy se sídlem ve Zlíně
 schválila vnitřní směrnici „Vnitřní pla-

tový předpis“ v předloženém znění

tí veřejné finanční podpory č. 2/2016 z roz-
počtu obce
 schválilo odprodej pozemku KN p. č. 

829/38 – orná půda o výměře 35 m2 paní M. 
Zbořilové, Tlumačov, za podmínek stanove-
ných v záměru viz usnesení Z8/10/02/16 ze 
dne 24. 2. 2016
 vzalo na vědomí informaci o zjištění 

zájmu na zapůjčení kompostérů na základě 
dotazníkového šetření a schválilo zajištění 
všech náležitostí k podání žádosti o dotaci
 vzalo na vědomí vyhlášený dotační pro-

gram MV GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky 
SDH v obci pro rok 2017“ a schválilo zajiště-
ní všech náležitostí k podání žádosti o dotaci 
na rekonstrukci spočívající ve výměně 3 ks 
vstupních garážových vrat a instalaci vzdu-
chotechnického zařízení na odsávání spalin
 vzalo na vědomí vyhlášenou 16. Výzvu 

MMR ČR v rámci programu IROP „ Energe-
tické úspory v bytových domech – zateplová-
ní“ a schválilo zajištění všech náležitostí smě-
řujících k podání žádosti o dotaci na realiza-
ci akce „Zateplení BD č. p. 630, Tlumačov“

 bylo seznámena se záměry dovybave-
ní školky paní Bc. L. Stodůlkovou, ředitel-
kou MŠ Klubíčko Tlumačov, s.r.o. a schváli-
lo provedení instalace rozvodů pro IP kame-
rový systém v objektu MŠ
 schválila vnitřní směrnici „Zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu“ v před-
loženém znění
 schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na část pozemku p. č. 2453/3 ostatní plo-
cha o výměře 70m2 manželům R. a J. Dočka-
lovým, Tlumačov
 schválila účelovou dotaci a Veřejno-

právní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce Tlumačov v celkové 
výši 2.000 Kč pro Domov pro seniory Lu-
hačovice, p.o.
 schválila předložený Pořadník č. 

18/2016 na obsazení obecních bytů dle Zá-
sad hospodaření s bytovým fondem v majet-
ku Obce Tlumačov ze dne 21. 9. 2011
 schválila MŠ Tlumačov, p .o. přijetí fi-

nančního daru v hodnotě 1.000 Kč jako pří-
spěvku na autobusovou dopravu při výletě 
dětí MŠ v červnu 2016

Především třídit. Po obci máme 8 sběrných 
hnízd, kde lze odložit PET láhve, tříděný pa-
pír, sklo bílé a barevné. U některých i oble-
čení a drobný elektroodpad - dle kontejnerů.

Ve sběrném dvoře je možno odložit třídě-
ný odpad: PET láhve a jiné plasty, pneumati-
ky, beton - malé množství, cihly - malé množ-
ství, stavební suť - malé množství, střešní taš-
ky -malé množství, keramické výrobky, papír 
a lepenku, nápojový karton - tetrapack, sklo 
bílé, barevné a tabulové, kovy a železo, bio-
logicky rozložitelný odpad - listí, tráva, větve, 
zemina a použitý stolní olej, objemný a směs-
ný komunální odpad (nábytek, válendy, aj.)

Pak ještě můžete odevzdat nebezpečný od-
pad: motorové, hydraulické a převodové ole-
je, stavební materiály obsahující azbest a de-
het, rozpouštědla, zářivky a úsporné žárov-
ky, barvy a lepidla, baterie a akumulátory.

Dále ve sběrném dvoře můžete odložit: 
elektroniku - televize, rádia, PC monitory, 
DVD, faxy, telefony, atd., velké spotřebi-
če – ledničky, pračky, sporáky, myčky, topi-
dla, a jiné malé spotřebiče - žehličky, vysava-
če, mikrovlnné trouby, vrtačky, brusky, atd.

Plast by měl být zbaven hrubých nečistot 

Co dělat s odpady?
(hlína, omítka, barva, zbytky jídla aj. PET 
láhve sešlápnout a zašroubovat, jinak jsou 
kontejnery neustále přeplněny! U plastové 
dětské autosedačky je nutno sejmout pol-
strování, atd.

Do bioodpadu tráva - nepatří větve. Je 
to neustálý problém u kontejnerů rozmístě-
ných po obci. Zaměstnanci obce to pak musí 
pracně třídit.

Léčiva a hořlaviny I třídy (benzín) nebere-
me! Staré léky odevzdejte v lékárně.

U komunálního odpadu v popelnicích lze 
podstatně snížit objem vytříděním plastu, pa-
píru, plechovek a směsných obalů.

Papír tříděný by neměl obsahovat plast 
(kancelářské složky, polystyrén, bublinko-
vou folii a jiné materiály).

Kontejnery na oblečení - vhazovat jen 
čisté!

Dále přetrvává problém odkládání komu-
nálního a jiného odpadu u sběrných hnízd. 
Toto následně roztahají kočky a psi. Vzniká 
nepořádek a zápach např. Sokolská ulice. Při-
tom 3x týdně je sběrný dvůr otevřen!

 
pracovník sběrného dvora - Leoš Gazda

Vážení spoluobčané, mimořádné vydání 
Tlumačovských novinek na podzim loňské-
ho roku, se zabývalo problematikou proti-
povodňových opatření od roku 1997 až po 
současnost.

„370 341 Morava, Tlumačov-ochranná 
hráz“ je oficiální název stavby, která řeší pro-
tipovodňovou ochranu naší obce. V tomto 
článku bych Vás chtěl informovat o stavu pří-
prav této veřejně prospěšné stavby.

Nejprve základní fakta. Dne 3. 6. 2015 vy-
dal Městský úřad Otrokovice, odbor staveb-
ní úřad územní rozhodnutí na tuto stavbu. 
Dne 16. 6. 2015 podal proti vydanému územ-
nímu rozhodnutí účastník řízení a tehdy ješ-
tě zastupitel obce pan Karel Skopal, písemné 
odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kra-
je, odboru územního plánování a stavebního 
řádu. Jeho odvolání bylo v listopadu 2015 za-
mítnuto a potvrdila se tak platnost vydané-
ho územního rozhodnutí s tím, že pan Karel 

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov
Skopal na základě těchto skutečností rezig-
noval na mandát zastupitele obce. 

Z výše uvedených důvodů byl nucen in-
vestor stavby, kterým je Povodí Moravy s.p., 
podat žádost o dotaci na pořízení projekto-
vé dokumentace pro stavební řízení u Minis-
terstva zemědělství ČR až v březnu letošního 
roku. Po kladném vyřízení žádosti o přiděle-
ní dotace proběhne výběrové řízení na zho-
tovitele dokumentace, její zpracování a ná-
sledně samotné stavební řízení.

Tyto postupné kroky nenaruší ani v sou-
časné době podaná žaloba pana Karla Sko-
pala ke správnímu soudu proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Zlínského kraje o potvrze-
ní platnosti územního rozhodnutí.

Vedení obce Tlumačov bude i nadále vy-
víjet maximální úsilí na přípravě této priorit-
ní stavby a věří, že ji nenaruší ani výše uve-
dená skutečnost.

Petr Horka, starosta obce

Nové předplatné na sezonu 2016/2017 je prá-
vě v prodeji a diváci mohou opět vybírat z jeho 
několika typů podle svých časových možnos-
tí. Majitelé předplatného uvidí tituly s více než 
40% slevou oproti jiným divákům. Kromě vý-
hodné ceny mohou předplatitelé čerpat mno-
ho dalších bonusů: kromě stálého místa v hle-
dišti podle jejich přání a pevných termínů 

Městské divadlo Zlín 
vstupuje do nové dekády – 71. sezony

mají přednostní právo rezervace na všechna 
představení včetně vybraných hostů, program 
na dva měsíce dopředu a divadelní zpravodaj 
Tady a teď jim bude doručován do schránky 
zdarma a také mohou využít oblíbené služby 
hlídání dětí zdarma u odpoledních předplati-
telských skupin. Více informací včetně nových 
titulů najdete na www.divadlozlin.cz.
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Z radnice Ze života obce

Odborná porota.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

Sestava: Hledá se Nemo.                                                                             Foto: DDM Sluníčko. 
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7 DDM Sluníčko

Komise zemědělská a životního prostře-
dí si dala na začátku svého funkčního obdo-
bí za cíl zvelebit obec, což zahrnuje mnoho 
různých činností a hlavně důkladné seznáme-
ní se se všemi zákoutími Tlumačova a okolí. 

Za tímto účelem se v loňském roce kona-
ly dvě výjezdní zasedání, kterých se účast-
nili nejen členové komise, ale také starosta 
Petr Horka, zástupce rady obce RNDr. Ing. 
Vojtěch Drbal a vedoucí oddělení životního 
prostředí, údržby a služeb obce Milan Žák. 
Předseda komise Ing. Rostislav Talaš prove-
dl účastníky místy, které už novou údržbou 
nebo kompletní změnou prošly, a také místy, 
jež teprve na obnovu čekají. Prohlídky se ko-
naly v červnu a na začátku září 2015 a obsáh-
ly např. ulice Sokolská, Mánesova nebo Spo-
jovací či Komenského náměstí, ale i starou 
skládku zemědělského vápna, cestu k podni-
ku Dura Line, remízky nad Terezovem, bio-
koridor, obecní sad a mnohé další. 

U biokoridoru došlo k významné změ-
ně – od letošního roku se o jeho údržbu sta-
rá obec. 

Co se podařilo? 
Komise zemědělská a životního prostře-

dí se může pochlubit následujícím výčtem 
úspěšných akcí. Podařilo se vyčistit obecní 
sad od náletových dřevin, který se nachází na 
schodkách v zatáčce u cesty na Machovou. 

Z bezpečnostních důvodů byly pokáceny 
staré túje na hřbitově, u nichž už hrozilo, že 
se vyvrátí, a některé i poškozovaly svými ko-
řeny pomníky. Mladé dubové porosty v Oře-
chu prošly odbornou probírkou hlavně od ja-
voru jasanolistého. Tato invazní dřevina vy-
tlačuje tradiční druhy stromů nejen z Oře-
chu, ale z celého katastru obce. Bylo vyčiště-
no nad dálnicí kolem panelové cesty do lomu 
od náletového porostu. V celé obci se usku-
tečnil zdravotní a výchovný řez líp, v parku 
Komenského byly pokáceny nemocné břízy, 

Pomalu měníme vzhled naší obce
u osady Skály pak přestárlé třešně, v Dolní 
ulici nemocné borovice a ve Spojovací ulici 
staré jabloně. 

Jarní zkrášlení 
Letos na jaře se uskutečnil ořez okrasných 

keřů a ovocných stromků. Povodí Moravy vy-
čistilo koryto říčky Mojeny. Před domem slu-
žeb byly nahrazeny suché okrasné višně za 
nové. Naproti hřebčince u autobusové zastáv-
ky vznikl záhon pro levandule a cibuloviny. 

Minulé jaro zkrášlily ulici Spojovací slivo-
ně, z nichž některé zřejmě kvůli vysokým let-
ním teplotám uschly. Ty na podzim nahradi-
ly nové stromy. Vzhledem k těmto okolnos-
tem doporučuje komise vždy zvážit jarní vý-
sadbu a raději ji směrovat na podzim. V le-
tošním roce komise ještě plánuje náhradní 
výsadbu uschlých třešní kolem Skal, náhrad-
ní výsadbu slivoní v obecním sadu a v obci 
náhradní výsadbu sakur, okrasných a ovoc-
ných stromů a keřů. 

Velký dík za obrovský kus odvedené práce 
patří všem pracovníkům údržby a také vedení 
obce. Ing. Rostislav Talaš, předseda Komise 

zemědělská a životního prostředí

Vzhled cesty podél fy Dura Line po jarním řezu                                                     Foto: R. Talaš. 

Obecní sad vyčištěný od náletových dřevin.                                                             Foto: R. Talaš. 

Na základě množících se dotazů rodičů, 
kteří se svými dětmi navštěvují veřejné dět-
ské hřiště v ul. U Trojice realizované v roce 
2015, bych rád touto cestou vysvětlil absen-
ci a problematiku umístění veřejného písko-
viště v rámci tohoto hřiště.

V současnosti existují v obci Tlumačov 3 
dětská hřiště s herními prvky, a to v ul. So-
kolská, ul. Sportovní a ul. U Trojice, dále pak 
travnaté hřiště na minikopanou v ul. Zábraní 
a víceúčelová asfaltová hřiště v ul. Sokolská 
a ul. Sportovní. Všechny tyto veřejná hřiště 
jsou ve správě obce. 

Dětské hřiště 
v ul. U Trojice 
a pískoviště

Pouze na jediném z dětských hřišť v ul. So-
kolská bylo součástí jeho realizace i veřejné 
pískoviště. Rozhodnutí o zřízení pouze toho-
to pískoviště bylo a je zcela logické. Jedna-
lo se o stránku ekonomickou a zejména pak 
o stránku hygienickou.

Obecně jsou hřiště s veřejnými pískovišti 
pod drobnohledem krajských hygienických 
stanic v jednotlivých regionech, které je evi-
dují v celostátní databázi. V souladu s pří-
slušnými hygienickými normami provádí 
pracovníci hygienických stanic a zdravotních 
ústavů na pískovištích namátkové a další kon-
troly, včetně provádění laboratorních rozbo-
rů písku týkající se jeho mikrobiologického 
a parazitologického znečištění.

Údržba veřejného pískoviště, která spadá 
do povinností obce, znamená podle hygienic-
kých předpisů pravidelnou výměnu písku 1x 
ročně, 2x ročně jeho překopání a v neposled-
ní řadě zabezpečení pískoviště ochrannou 

a prodyšnou sítí proti možnému znečiště-
ní výkaly volně se pohybujících psů a koček. 

Dále se obecně mezi pravidelnou údrž-
bu dětských hřišť řadí i pravidelné kontroly 
a prohlídky funkčnosti herních prvků, revi-
ze, nátěry konstrukcí, sečení a úprava okolí, 
výměna sítí, atd.

Ačkoliv se zaměstnanci obce snaží v rámci 
svých pracovních povinností a někdy i mimo 
ně, tj. mimo pracovní dobu, zabezpečit pís-
koviště dle hygienických požadavků, přesto 
se stává pravidlem, že zejména zakrytí písko-
viště ochrannou a prodyšnou sítí není posled-
ním návštěvníkem hřiště provedeno a může 
tak dojít ke znečištění písku.

V souhrnu jsou vynaložené roční finanč-
ní prostředky na zajištění provozuschopnosti 
stávajících dětských hřišť a pískoviště v obci 
nezanedbatelné.

Michal Veselský, 
vedoucí odd.výstavby a majetku Radost z medaile.          Foto: DDM Sluníčko. 

Sestava: Osud v rukou strážných andělů.        Foto: DDM Sluníčko. 

V sobou 9. dubna 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 technic-
ká. Soutěžit přijelo 20 klubů z celé Moravy. 

Do poroty zasedli i v tomto roce MS v ae-
robiku Mgr. David Holzer a Hanka Kynycho-
vá, 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 kate-
goriích. V doprovodném programu vystoupi-
la TS Trick z Hulína, která byla opět velkým 
zpestřením soutěže. Soutěžní sestavy byly vel-
mi zajímavé a nápadité. Soutěžící předváděli 
úžasné výkony plné úsměvů a emocí. Atmo-
sféra byla v hale skvělá, vše klapalo a to také 
díky policii Otrokovice, městské policii Ot-
rokovice a tlumačovským hasičům, kteří do-
hlíželi na zdárný průběh soutěže. Velké po-
děkování patří taktéž našemu skvělému mo-
derátorovi Ziggy Horváthovi, který dodává 

Soutěž v aerobiku „O pohár starosty obce Tlumačov“
soutěži ten správný šmrnc a glanc. V tomto 
roce ho doplňovala kolegyně Evička Králová. 

Porota měla velmi těžké rozhodování. Sou-
těžní sestavy jsou vždy vypracovány do sebe-
menších detailů od kostýmů, líčení, hudby 
až po sestavení choreografií. Podle porotců 
úroveň soutěže velmi stoupá a byla posunu-
ta zase o stupínek výše. Díky velké podpoře 
sponzorů jsme mohli odměnit všechny týmy 
krásnými cenami, i když neskončily na mís-
tech nejvyšších. Vítězové pak obdrželi navíc 
medaile a krásné poháry. Cena sympatie, kte-
rou 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. roč-
níku soutěže, který se bude konat 8. dubna 
2017 ve Sportovní hale v Otrokovicích. Tě-
šíme se na vás. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie do 7 let – Estetika
1. místo DDM Sluníčko Otrokovice – Ae-
robik team Tlumačov, 2. místo 1. AC Uher-
ský Brod. 3. Místo K.I.S. Intensive Hodonín

Kategorie do 7 let – Technika
1. místo Aerobic N. K. Kyjov

Kategorie 8 – 10 let – Estetika
1. místo DDM Sluníčko Otrokovice – Ae-

robik team Tlumačov, 2. místo K.I.S. In-
tensive Hodonín, 3. místo Aerobik Coufa-
lovi Olomouc

Kategorie 8 - 10 let - Technika
1. místo Akropolis Uherské Hradiště, 2. mís-
to AK Domeček Valašské Meziříčí, 3. místo-
Aerobik Kostelec

Kategorie 11 – 13 let – Estetika
1. místo DDM Sluníčko Otrokovice – Ae-
robik team Tlumačov, 2. místo DDM Ve-
selí nad Moravou, 3. místo K.I.S. Intensi-
ve Hodonín

Kategorie 11 – 13 let – Technika
1. místo AKPR Prostějov, 2. místo AK Do-
meček Valašské Meziříčí, 3. místo 1. AC 
Uherský Brod

Kategorie 14 a více let – Estetika
1. místo Aerobik Kunovice, 2. místo DDM 
Sluníčko Otrokovice – Aerobik team Tluma-
čov, 3. místo Aerobik Coufalovi Olomouc

Kategorie 14 a více let – technika
1. místo Aerobic N.K. Kyjov, 2. Místo AKPR 
Prostějov, 3. místo DDM Pastelka Uher-
ský Ostroh

Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko
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KIS Tlumačov KIS Tlumačov

Zpěvačky ze ZUŠ Otrokovice.                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Děti s Olafem.                                                                                              Foto: KIS Tlumačov. 

 Malá kočka.               Foto: KIS Tlumačov. 

Atrakce pro děti.                 Foto: KIS Tlumačov. 

Kácení májky.                                                                                             Foto: KIS Tlumačov. 

Vystoupení klaunů při kácení májky.                                                                Foto: KIS Tlumačov. 

Noc s Andersenem.                                                                                      Foto: KIS Tlumačov. 
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Březen, jak je známo, je vyhlášený měsí-
cem knihy. Do naší knihovny v tomto měsí-
ci zavítaly děti ze třetí, čtvrté, šesté a osmé 
třídy základní školy.

Děti se seznámily s chodem knihovny, zna-
čením knížek, zařazováním knížek podle au-
torů a vyhledáváním knih podle žánrů a ba-
revného odlišení. Pomohly paní knihovni-
ci lepit štítky na knihu podle příjmení auto-
ra, vyplňovaly testy související s pohádkami, 
a plnily úkoly, které jim zadala paní učitelka. 

Březen v knihovně
Knihovna tak získala i spoustu nových čte-
nářů, kteří měli v tomto měsíci možnost re-
gistrace zdarma. 

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 ve-
čer. Patnáct dětí se sešlo v KIS Tlumačov, 
kde je přivítala knihovnice Petra Šimoníko-
vá společně s Renátou Nelešovskou (vedou-
cí KIS). Letos jsme tady měli spoustu „no-

váčků“, kteří nevěděli, co je čeká. Když jsme 
vyšli na procházku, každý se snažil typovat, 
kam to vlastně jdeme. Nikoho nenapadlo, že 
půjdeme do místního hřebčince, kde nás už 
očekávali zaměstnanci, kteří nám umožni-
li prohlídku stájí s koňmi a nakonec nás po-
vozili v kočáře. Připadali jsme si jako v po-
hádce. Mockrát děkujeme za krásný zážitek.

Cestou zpátky jsme se zastavili na hřišti 
u Sokolovny, kde jsme se trochu pohoupali, 
potočili na kolotoči a po chvíli, kdy už nám 
začala být opravdu zima, rychle pospíchali 
do naší vyhřáté knihovny.

Po „ubytování se“ a nachystání si postýlek 
jsme se vrhli na naše oblíbené výrobky. Ten-
tokrát jsme vyráběli motýly z ruliček od toa-
letního papíru a rybičky ze starých CD. Jak 
se nám to povedlo, se můžete podívat ve fo-
togalerii. Po večeři už se každý těšil na slíbe-
nou promítanou pohádku „Žraločí příběh“, 
u které jsme mlsali zmrzlinu. Po skončení 
pohádky jsme se přesunuli do spacáků a ješ-
tě chvíli si četli a prohlíželi knihy. 

Ráno v šest hodin se už některým dětem 
otevřela očka a za chvíli se šepot v knihovně 
ozýval ze všech stran. Byl čas na snídani, na 
koláče, které nám maminky napekly. Za to 
jim moc děkujeme, všichni jsme si moc po-
chutnali. Než si pro děti přišli rodiče, stačili 
jsme si ještě zahrát několik her a v devět ho-
din ráno to v knihovně utichlo.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Poslední den v měsíci dubnu, postavili míst-
ní chlapi a chlapci na náměstíčku, před hasič-
skou zbrojnicí, naši tlumačovskou májku. Zvo-
lené místo je vlastně „staronové“. Před pár 
lety jsme na tomto místě zapomenutou tradi-
ci obnovovali.

Za měsíc, v sobotu 28. dubna 2016, staros-
ta Tlumačova pan Petr Horka společně s mís-
tostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm, máj-
ku skáceli.

Stavění i kácení májky proběhlo ve vel-
mi přátelské atmosféře všech, kteří na obě 
akce přišli. 

Samotný akt kácení byl doplněn programem 
pro děti. Ty si zasoutěžily a pobavily se při vy-
stoupení klauna Huberta a klaunky Olinky.

Všichni jsme byli rádi, že se nakonec kona-
lo opravdové kácení májky. Po letošních udá-
lostech v okolních obcích (Nová Dědina, Kva-
sice) jsme měli trochu obavy, že jaksi nebude 
co „řezat“. Ale povedlo se, vandalové naši máj-
ku tentokrát nechali bez povšimnutí a vedení 
obce mohla zaříznout pilu...

Organizace s tím spojená fungovala na jed-
ničku: ozvučení měl pevně v rukou hudeb-
ní mistr Daniel Šenkyřík, pivo bravurně točil 
Jenda Holub za asistence slečny Nikoly Šimo-
níkové a výborné grilované klobásky připravo-
val Milan Žák. Poděkování patří úplně všem, 
kteří s májovou tradicí pomáhali a také všem, 
kteří tyto společenské akce navštívili. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Májka letos vydržela

Již čtvrtým rokem se konala v obecním par-
ku 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 Kultur-
ní 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 Bra-
try Chabičovskými. Děti si mohly zatančit, 
zacvičit, zasoutěžit a zazpívat s postavami 
z pohádky „Ledové království“ s Annou, El-
sou a Olafem. 

Program dále pokračoval vystoupením 
všech skupin tlumačovského aerobiku pod 

Odpoledne pro celou rodinu
vedením Hany Hlobilové. Cvičení bylo pro-
kládáno zpěvem žákyň ze Základní umělec-
ké školy Otrokovice pod vedením p. učitelky 
Jany Lukášové. Děti měly také možnost zapo-
jit 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 zná-
mé skladby zněly parkem do pozdních noč-
ních hodin.

Bohaté občerstvení zajišťovali místní hasiči. 
V horkém dnu přišlo vhod nejen něco tekuté-
ho a studeného. Návštěvníci si také moc po-
chvalovali velké stany, které je chránily před 
sluneční výhní. Obec Tlumačov je letos poří-
dila na tuto akci i jí podobné.

Pořadatelé děkují všem pomocníkům a vy-
stupujícím, kteří se zúčastnili a zapojili do so-
botní akce, kterou pořádalo KIS Tlumačov ve 
spolupráci s DDM Sluníčko. Děkujeme ma-
minkám ze SRPŠ a rodičům z AT Tlumačov 
za pomoc u atrakcí. Zemskému hřebčinci Tlu-
mačov za zapůjčení koňského povozu, který 
děti vozil po Tlumačově. Ranči Tlumačov za 
projížďku na jejich konících, Lanáčku Otroko-
vice, který nám zapůjčil 3D šneka, místním tlu-
mačovským hasičům za připravené atrakce pro 
děti a umožnění k nahlédnutí do jejich techni-
ky. Děkujeme také p. Sadilovi z Fryštáku, kte-
rý děti učil žonglérskému umění a p. Bubelovi 
za vystoupení kroužku Judo. Poděkování pat-
ří také všem aerobikovým skupinám, které se 
zde prezentovaly. Bylo to krásné slunečné od-
poledne, plné pohody a úsměvů.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov 
a Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 

pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko
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KIS, SDH Tlumačov Ze života obce

Dětská jóga.                                                                                                 Foto: KIS Tlumačov. 

Dětská jóga.                 Foto: KIS Tlumačov. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
Naši jubilanti duben – červen 2016
Jaroslav Achyles, Irena Janišová, Jarosla-
va Kelová, Květoslava Dvořáková, Vlasta 
Šindelková, Milada Galuščáková, Miroslav 
Hlavinka, Marie Svačinová, Hubert Kvarda
Libuše Horková, Věra Adamovičová, Mari-
an Káčer, Alena Hozová, Jiří Pácl, Vlasta 
Nesvadbová, Pavel Zaoral, Horymír Vrablík 
a Zdenka Perútková.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Svatby:
Martin Svoboda - Ilona Václavíková, Petr 
Kunčar – Marcela Pilová, František Sklenář 
– Lenka Kurtinová, Petr Pavlík – Petra Tala-
šová, Martin Hložek – Petra Maryczaková,
David Hronek – Petra Martináková
Novomanželům blahopřejeme.

Narozené děti
Matyáš Vaculík, Marcus Viktorín, Vilém Bu-
reš, Simona Skácelová, Veronika Hluštíková 
a Jakub Vrána.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem pře-
jeme hodně zdraví a štěstí!

Úmrtí
Miloš Buršík, Růžena Potěšilová, Jaroslav 
Polášek, Jana Polášková, František Strašák, 
Miroslav Motal, Stanislava Jonášková, Ivana 
Chludová a Květa Zapletalová.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ladislava Vránová, matrikářka

V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňová-
ny významné životní události občanů Tlumačo-
va. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás 
osobně týkají zveřejnit, obraťte se na matriku 
osobně nebo telefonicky na tel. číslo 577 444 219
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Tlumačovští stolní tenisté.                                                                                          Foto: R. Huráň. 

Začátkem listopadu 2015 se uskutečnila 
historicky první lekce dětské jógy v Tlumačo-
vě. Mám velmi blízko k dětem a aktivně cvi-
čím 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 13cti dětmi, které se účast-
ní mých lekcí.

V květnu 2015 jsem v Praze absolvovala 
kurz Metodiky cvičení dětské jógy. Na zá-
kladě jeho úspěšného absolvování v podo-
bě písemné i praktické zkoušky jsem získa-

První rok dětské jógy v Tlumačově

la osvědčení jako cvičitelka dětské jógy. Na 
podzim jsem oslovila paní Renátu Nelešov-
skou a požádala ji v rámci činnosti KIS o spo-
lupráci. Velmi vstřícně se zachovaly také za-
městnankyně DPS, které nám krásně připra-
vily 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 momen-
tálně rovná 13. 

Na dětské józe je podstatné to, že v ní ni-
kdo s nikým nesoutěží, liší se od té dospě-
lácké, a to třeba tím, že s dětmi nemeditu-
ji, nezabýváme se žádnou filozofií, ale pou-
ze si hrajeme.

Naše hodiny začínají vždy milým přiví-
táním, následuje rozcvička, motivace k jed-
notlivým průpravným cvičením, jógová hra, 
dechová cvičení a na závěr pravidelně zařa-
zuji krátkou relaxaci. A tak jsme se postup-
ně v jednotlivých lekcích stávali např. malí-
ři, pekaři, návštěvníky ZOO, cirkusu nebo 
středověkého hradu. Navštívili jsme ves-
mír, Čínu, Brazílii a projeli jsme celé povo-
dí 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 pomoh-
li a podporovali mě. 

Nejvíce však děkuji dětem, s nimiž jsem 
mohla trávit čtvrteční odpoledne. Děkuji, 
že přišly, cvičily a usmívaly se. 

Blanka Konečná

Skupina tlumačovských amatérských hrá-
čů stolního tenisu, jak sami říkají s profesio-
nálním přístupem k tréninku a ke hře, v zim-
ních a jarních měsících absolvovala úspěšně 
několik amatérských turnajů. V minulém čís-
le TN jsme čtenáře informovali o výsledcích 
místní Tlumačovské ligy za rok 2015 a také 
jsme uvedli, že naši hráči reprezentují Tluma-
čov na tradičních turnajích ve stolním tenise 
v regionu a sbírají zde skvělá umístění v ka-
tegorii mužů i žáků. 

Zde vám nabízíme malý přehled úspěchů 
našich borců v roce 2016:

Aktivní a úspěšní tlumačovští stolní tenisté
Turnaj ve Kvasicích 23. 1. 2016: v mužích: 2. 
místo J. Krčma, 3. místo T. Krčma, v žácích: 
2. místo J. Hrtus
Turnaj v Záhlinicích: v mužích: 3. místo J. 
Krčma, v žácích: 1. místo Krčma L., 2. mís-
to Krčma O.
Turnaj v Loukově 16. 4. 2016: v mužích: 2. 
místo J. Krčma, 4. místo J. Mareš 
Turnaj v Hulíně: v mužích: 1. místo J. Krčma, 
2. místo L. Mareš, 3. místo J. Mareš
Turnaj v Tlumačově 25. 3. 2016: v mužích: 
1. místo J. Krčma, 2. místo L. Jaroš, 3. mís-
to J. Mareš

Mimo soutěžních aktivit se početná skupi-
na tlumačovských stolních tenistů jela 11. 5. 
2016 podívat na skutečné profesionály na fi-
nále extraligy ČR stolního tenisu do Havlíč-
kova Brodu. K vidění byl stolní tenis té nej-
vyšší úrovně v podání českých i asijských hrá-
čů, ale největším zážitkem bylo osobní setká-
ní s jedním z nejlepších českých hráčů minu-
lých let a hráčem evropské a světové extratří-
dy Petrem Korbelem. Toto setkání dokumen-
tuje i společné foto.                                            

Mgr. R. Huráň

Tlumačovští senioři.                                                                                         Foto: L. Šoltysová. 

Scházíme se opět 2x měsíčně v Klubu obce 
Zábraní. V novém roce nás trošku přibylo, 
už je nás více než 40.

Na našich schůzkách plánujeme všechny 
společné akce, hlavně výlety a zájezdy. Velmi 
oblíbenou se stala hra bowling, společné osla-
vy narozenin a svátků a samozřejmě i zpěv.

Navštěvujeme veřejné generálky v divadle 
ve Zlíně. Letos jsme shlédli hry INRI a BI-
ORÁN. Společně jsme byli na oslavě MDŽ 
v Kvasicích. Oslavu MDŽ a Velikonoc jsme 
si udělali i v klubu. Za naše ušetřené peníze 
jsme si dopřáli grilované sele a moc jsme si 
pochutnali.

V březnu jsme podnikli společný výlet vla-
kem do Kroměříže na výstavu kamélií. Měli 
jsme objednanou i průvodkyni a byli jsme 
velmi spokojeni.

Další společný výlet vlakem byl do Luha-
čovic. Sice nás nejelo mnoho, ale celý den 

Z činnosti seniorů
jsme si pěkně užili. Za pěkného počasí jsme 
navštívili několik pramenů, procházkou jsme 
došli až k přehradě, stihli jsme i občerstve-
ní a někteří i tanec. Plánujeme další podob-
né akce, např. ZOO Lešná.

Máme za sebou i první letošní společný zá-
jezd autobusem. Navštívili jsme zámek Leš-
ná, jeskyně v Teplicích a muzeum klobouků 
v Novém Jičíně. Všichni účastníci byli vel-
mi spokojeni.

Dostáváme i pozvánky na akce pořádané 
Zlínským krajem. Zatím to byla beseda s mi-
nistryní M. Marxovou nebo účast na turnaji 
Senior Cup 2016 v Luhačovicích. Vždy se zú-
častní zástupci klubu a ostatní pak informu-
jeme a předáváme získané materiály.

Aktivně se účastníme všech akcí, které po-
řádá obec, ať jsou to různé přednášky, stavění 
a kácení máje, beseda s hasiči a dopraváky.

za tlumačovské seniory Ladislava Šoltysová

Přednáška pro seniory.    Foto: KIS Tlumačov. 

V podělí 9. května 2016, se na pravidel-
né odpolední schůzce tlumačovských senio-
rů, uskutečnila beseda na téma: „Hasiči radí 
a novinky v dopravě“. Organizátorem bylo 
Kulturní a informační středisko Tlumačov.

Senioři jsou z pohledu profesionálních ha-
sičů ohroženou skupinou, a proto se Hasič-
ský záchranný sbor Zlínského kraje věnuje je-
jich přípravě na mimořádné události a běžná 
rizika. S těmi posluchače seznámil por. Ing. 
Adam Fuksa, který má preventivně výchov-
nou činnost v našem kraji na starosti. Senioři 
se mohli během hodinové přednášky dozvě-
dět, jak si zabezpečit domácnost proti vzni-
ku požáru, kde a jak správně nahlásit pále-
ní suchého rostlinného materiálu. Nechy-
běly ani informace ohledně volání na tísňo-
vé linky, správného chování v případě vzni-
ku požáru, atd.

Druhou část besedy vedl krajský koordi-
nátor Besip pro Zlínský kraj, pan Zdeněk 

Tlumačovští senioři se vzdělávali
Patík. Seniory provedl prezentací na téma: 
„Senior v dopravě“. Dříve narozeným obča-
nům naší obce byly panem Patíkem, mnohdy 
humorně a lidsky, vysvětleny všechny nejas-
nosti u témat - senior - chodec, senior - cyk-
lista a senior - řidič. Senioři se seznámili se 
změnami a novinkami v pravidlech silniční-
ho provozu, se zásadami bezpečného chová-
ní chodců, cyklistů, řidičů, ale i cestujících 

hromadnou dopravou či pohybu v silničním 
provozu s dětmi. Přednášející seniory upo-
zornil na nebezpečí, které seniorům hrozí 
za snížené viditelnosti a názorně je sezná-
mil s používáním reflexních prvků, které je 
nezbytné používat při pohybu na silnicích. 
Velká část přednášky byla věnována povin-
né výbavě jízdního kola a problematice se-
nior - cyklista. Vzhledem k velkému množ-
ství tlumačovských seniorů pohybujících se 
po obci na kole, bylo toto téma velmi důleži-
té. Po ukončení přednášky jim byly rozdány 
bezpečnostní reflexní pásky a nákupní tašky. 
Celá přednáška byla doplněna množstvím fo-
tografií a preventivními spoty.

Téma dopravní bezpečnosti je velmi širo-
ké a obsáhlé. Z tohoto důvodu plánují pra-
covnice KIS Tlumačov v podzimních měsí-
cích další besedu pro seniory na téma „No-
vinky v dopravě“, tentokráte se zaměříme na 
nové dopravní značky, novinky v dopravních 
předpisech a dopravní zajímavosti a úskalí 
v našem okolí.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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ZŠ a MŠ Tlumačov ZŠ Tlumačov

Žáci 9. třídy.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov.  Sváteční chvilka nejen pro maminku.                                                                   Foto: ZŠ Tlumačov. 

Tvoření rodičů s dětmi.     Foto: MŠ Tlumačov. 

Malí plaváčci.                                                                                               Foto: MŠ Tlumačov. 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – 1 žák
Střední škola obchodně technická Zlín, s. r. o. – 1 žák
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazy-
ková škola s právem státní zkoušky Kunovice – 3 žáci
Střední škola technická Přerov – 1 žák
Střední škola oděvní a služeb Vizovice – 1 žák
Střední škola knihovnická Brno – 1 žák
Obchodní akademie Kroměříž – 1 žák
Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – 2 žáci
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hra-
diště – 1 žák
Střední škola filmová, multimediální a počítačových 
technologií – 1 žák
Střední průmyslová škola Otrokovice – 2 žáci
Střední průmyslová škola Zlín – 1 žák
Gymnázium Otrokovice – 1 žák

Z 5. ročníku:
Gymnázium Otrokovice – 3 žáci
Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín – 1 žák
Gymnázium Holešov – 1 žák

Ve školním roce 2016/2017 budou naši žáci pokračovat na těchto školách

Dne 20. 4. 2016 jsme s 25ti nejstaršími dět-
mi z naší mateřské školy zahájili kurzy pla-
vecké výuky. Čekalo nás 10 lekcí výuky, až 
do 22. 6. 2016 jsme se učili základům plavá-
ní a plně užívali hrátek ve vodě.

Plavání probíhalo v kroměřížském krytém 
bazénu vždy každou středu od 10.30 – 11.15 
hod., pod dohledem zkušených instruktorů 
v malém bazénku s nejvyšší hloubkou 0,9 m. 
Teplota vzduchu se pohybovala kolem 30 – 
31 stupňů, taktéž voda je 30 stupňů teplá.
Co už umíme:

1. hodina – postupné seznamování s vodou 
+ volné hry s pomocí vodních pomůcek – pě-
nové podložky, pěnová zvířátka, balónky růz-
ných velikostí, aj.

2. hodina - postupné otužování ve vodě, po-
nořování obličeje pod vodu, hledání černé-
ho puku pod vodou, klouzání ze skluzavky 
do vody, splývání u okraje bazénu s ponoře-
ním obličeje s předpažením, volné hry s vod-
ními pomůckami dle výběru dětí

3. hodina – postupné otužování celého 
těla, plácání rukama a nohama ve vodě – 
v sedě, v leže, hledání míčků pod vodou – vy-
lovení, skákání z okrajů bazénů do vody, 
splývání

4. hodina – otužování celého těla, po-
stupné ovlažování rukou, celého obliče-
je, hry s míčky, nošení kelímku s vodou na 
hlavě – chůze ve vodě, vzájemné polévání 
vody na hlavu, proplouvání plastovými kru-
hy – pod vodou.

Plavání se všem dětem moc líbilo, jezdí 
do něj rády a vždy se už těší na příští hodi-
ny v plaveckém bazénu.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Plavání 
s mateřskou 
školou

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jsme se opět na 
prahu probouzejícího se jara společně sešli 
s našimi dětmi a jejich rodiči či babičkami na 
společném tvoření. Na šesti stanovištích ve 
všech třech třídách mateřské školy bylo pro 
všechny zúčastněné připraveno velké množ-
ství námětů pro společnou tvorbu drobných 
jarních dekorací.

Pod rukama dětí za asistence jejich nejbliž-
ších a učitelek vznikaly jarní přáníčka, kytič-
ky, ptáčci, čápi a kočičky, které jistě přispějí 
k výzdobě dětských pokojíčků či jiných kou-
tů domácích interiérů. Jarní tvoření probíha-
lo v příjemné, družné atmosféře a při dobrém 
kafíčku se také dobře povídalo. Škoda, že zrov-
na v tomto období zasáhly více než polovinu 
našich dětí nepříjemné nemoci a virózy, které 
znemožnily větší účast na společném tvoření.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Společné tvoření

Den Karla IV.                                                                                                Foto: ZŠ Tlumačov. 

Malí fotbalisté.               Foto: ZŠ Tlumačov. 

Na úterní odpoledne 17. května 2016 si 
žáci 1. -  4. třídy připravili slavnostní pro-
gram u příležitosti květnových svátků Dne 
matek a Dne rodiny.

Děti vystoupily s pásmem písniček a bás-
niček. Některé zahrály své oblíbené písně na 
hudební nástroj, slyšeli jsme hru na klávesy, 
kytaru a flétny. 

A na závěr čekalo maminky i milé pře-
kvapení v podobě dárečku, který pro ně 
děti vyrobily, aby jim poděkovaly za jejich 
lásku a péči. 

Žáčci vložili do přípravy vystoupení hod-
ně námahy a snahy, a tak věří, že své nejbliž-
ší potěšili a dali jim prožít příjemnou sváteč-
ní chvilku.                Mgr. Dana Malenovská

Sváteční chvilka 
nejen pro maminku

V pondělí 9. května 2016 jsme se zúčast-
nili akce „Dětská policie“. V reflexních ves-
tách a s půjčenými čepicemi dopravní policie 
jsme pomáhali při silniční kontrole.

Kontrolovali jsme řidičské průkazy a tech-
nické průkazy, zelené karty, stav vozidla, 
a jestli jsou řidiči připoutaní, netelefonují 
a mají zapnutá světla. Policistka provedla 
dechovou zkoušku a dokonce i jeden test na 
návykové látky. Když měli řidiči vše v pořád-
ku, dostali od nás odměnu. Pokud jsme na-
šli závadu, dostali od nás kartičku výstrahy 
se zamračeným Smajlíkem. Jedno auto bylo 
v tak špatném stavu, že po kontrole už paní 
neodjela. Přihlíželi jsme, jak paní policistka 
sleduje dalekohledem rychlost jedoucích aut. 
Potom jsme dostali dárek a jeli zpět do školy. 
Celá akce se nám moc líbila, paní policistky 
byly moc hodné. Byl to pro nás velký zážitek.

Mgr. Irena Desenská

Policie očima dětí
aneb dětská policie

Pondělí 2. května 2016 bylo ve škole věno-
váno poctě „největšímu Čechovi“ – českému 
králi a římskému císaři Karlu IV.

V letošním roce o něm uslyšíme ještě mno-
ho a měl by určitě radost, že si jeho dnešní 
potomci tak rozšíří znalosti o jeho životě. 
Dodnes se mu říká „otec vlasti“, vyzdvihují 
se jeho diplomatické, vladařské schopnosti 
a politici by si mohli vzít příklad z toho, jak 
se ze zpustošené země dá vybudovat nebý-
vale prosperující, bohatá a spokojená země. 
Mezi vládci své doby neměl Karel IV. kon-
kurenci. Dodnes navštěvujeme jeho nádher-
né středověké stavby. Co zůstane po nás?

Na snímcích ve fotogalerii na www.zs.tlu-
macov.cz jsou zachyceny jednotlivé činnos-
ti, kterými jsme si 700 let od narození Kar-
la IV. chtěli připomenout.

Mgr. Irena Desenská

Den Karla IV.

Nejstarší žáci školy prokázali dobré jmé-
no svého fotbalového klubu a sehráli kvalit-
ní turnaj okresního formátu.

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 jsme se zúčast-
nili další sportovní soutěže a to přímo okres-

Malá kopaná - okresní přebor 
ního kola soutěže v malé kopané žáků 8. a 9. 
ročníků v Napajedlích.

Družstvo pod vedením Ing. Michala Hri-
ce ve složení: David Jeřábek, Adam Bilík, 
Honza Hrtús, Martin Němec, Tadeáš Hric, 
David Pazdziora, Zdeněk Machovský, Ond-
ra Kajnar a Dan Kozumplík, odehrálo kva-
litní turnaj a umístilo se na konečném velmi 
pěkném 5. místě z 9 zúčastněných.

Soutěž byla rozlosována do dvou skupin. 
Naše družstvo sehrálo ve své skupině 4 utká-
ní a skončilo na 3. místě ve skupině.

ZŠ Tlumačov : ZŠ Dřevnická Zlín 2 : 0
ZŠ Kvítková Zlín : ZŠ Tlumačov 4 : 1
ZŠ Tlumačov : ZŠ Halenkovice 4 : 0
ZŠ Komenského II Zlín : ZŠ Tlumačov 4 : 0

 
Do semifinále postoupila první 2 družstva, 

takže na nás zůstal „pouze“ souboj o 5. – 6. 
místo, který kluci zvládli a umístili se na vel-
mi pěkném 5. místě. GRATULUJI! 

Robert Podlas, učitel Tv
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DDM Sluníčko Tlumačov Sport

Závod mopedů.                                                                               Foto: Moped Team Tlumačov. 

Sestava Charlie Chaplin na scénu.                                                             Foto: DDM Tlumačov. 

1. místo Michaela Marčíková kat. 7. - 9. třída.

DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlu-
mačov, pravidelně vyhlašuje pro děti a mlá-
dež dvě výtvarné soutěže v roce. Letošní jar-
ní soutěž byla na téma: „Ptačí říše“. Účast-
níci měli namalovat, nakreslit, vytvořit ko-
láž z různých materiálů nebo jinak výtvarně 
zpracovat, jak vypadají a bydlí ptáci. 

Do soutěže se zapojilo 183 účastníků z Tlu-
mačova, Kvasic, Otrokovic a dalších okol-
ních měst a vesnic. Pravidelně se zapojují zá-
kladní a mateřské školy z okolí a také výtvar-
né kroužky při DDM Sluníčko. V dubnu se 
konala uzávěrka a následovalo rozdělení vý-
kresů do kategorií. Desetičlenná porota vy-
brala 3 nejlepší výkresy v pěti kategoriích. 
Vzhledem k velkému počtu výkresů, to ne-
bylo pro ni vůbec jednoduché. 

Výtvarná soutěž„Ptačí říše“
Jak soutěž dopadla, si můžete přečíst pří-

mo na výstavě. Blahopřejeme vítězům a dě-
kujeme všem za účast v soutěži. Odměny 
pro vítěze byly zakoupeny z finanční podpo-
ry obce Tlumačov. Poháry, medaile, dáreč-
ky a sladký dáreček pro každého účastníka 
soutěže jsou připraveny v DDM. Každý ze 
tří nejlepších získal také na památku diplom 
s fotografií svého vítězného díla. 

Výstava všech prací, na kterou Vás srdeč-
ně zveme, probíhá od 25.května 2016 v pro-
storách KIS v Tlumačově. Na podzim čeká 
výtvarníky nová soutěž, tak budeme rádi, po-
kud se zúčastníte. 

Bc. Ludmila Daňková, 
pedagog volného času DDM Sluníčko, 

odloučené pracoviště Tlumačov

Aerobik team Tlumačov při DDM Sluníč-
ko Otrokovice letos nacvičil 5 soutěžních se-
stav, se kterými se účastnil několika soutěží 
a přehlídek po celé České republice. Letos 
opět přibylo několik nových členů hlavně 
v mladších skupinách, některé děti postou-
pily do vyšších skupin, takže jsme opět za-
čínali od začátku. Nová přátelství, nové kro-
ky, nové vazby. Jako trenérka vždy čekám, 
jak se dětem bude líbit hudba a návrhy, kte-
ré pro ně přes prázdniny připravuji. Vše klap-
lo, 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 zpí-
vat, 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 sesta-
vu podaří nacvičit, vzhledem k velmi nízké-

Zhodnocení úspěšné aerobikové sezóny 2015/2016
mu věku dětí, které neudrží tak dlouho po-
zornost. 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 vel-
ký problém z důvodu velké nemocnosti dětí, 
a obava, že se nestihneme zúčastnit někte-
rých závodů. Sestavu jsme dokončili až těs-
ně před tlumačovskými závody. Děvčata jsou 
velmi šikovná a svou píli a úsilí na závodech 
zhodnotila, podávala úžasné výkony, které 
porota ohodnocovala vysokými body a do-
stávala se na medailové pozice. 

Střední skupina nacvičila sestavu „Char-
lie Chaplin na scénu“ pod vedením trenérek 
Hany Hlobilové a Nikoly Filákové. 22 děv-

čat 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 velký-
mi favority a budou bojovat o medaile. Tato 
skupina získala v této sezóně nejvíce před-
ních umístění a pořádně si soutěže užívala. 

Nejstarší skupina v podání 19 děvčat na-
cvičila sestavu „Osud v rukou strážných an-
dělů“. Zde byla děvčata ve věkovém rozmezí 
14 – 19 let pod vedením trenérek Hany Hlo-
bilové 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 ka-
tegorii již nejsou povoleny chyby a vše musí 
být perfektní. Naše děvčata získávala vždy 
skvělá umístění a jen jednou jim unikla me-
dailová pozice. 

Poslední skupinou, která reprezentuje AT 
Tlumačov je skupina Megaveloši v počtu 
20 členů, kteří nacvičili sestavu „Hříšní lidé 
města pražského“. Tato partička skvělých li-
diček 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 ně-
které závody jsme museli vypravit až 3 auto-
busy. Projezdili jsme společně celou Českou 
republiku, poznali spoustu nových míst, zís-
kali spoustu nových zkušeností a přátel. Pro-
žili společně radost, ale i smutek. I když to 
bylo někdy náročné, stálo to za to. V letošní 
sezóně jsme získali 19 x 1.místo, 16 x 2.mís-
to, 3 x 3.místo, Cenu poroty, Cenu ředitele 
TJ Jiskra Otrokovice a Cenu poroty za kos-
tým. Děkujeme všem za podporu. Jak spon-
zorům, tak rodičům, kteří jsou velmi důleži-
tou součástí týmu a umí to s dětmi prožívat 
jak doma, tak na závodech. Těšíme se dal-
ší sezónu, přípravy jsou už v plném proudu. 

Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

MOPED TEAM TLUMAČOV uspořádal 
v sobotu 21. května 2016 závod mopedů, kte-
rý je součástí seriálu závodů mopedů Hrací 
Karty MOPED CUP. Celý seriál čítá osm zá-
vodů 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 zlep-
šení zázemí pro závodníky, pořadatele i divá-
ky. Závodní okruh jsme zachovali stejný na 
spojovací komunikaci za zemědělským druž-
stvem směrem na Skály.

Ráno přijeli závodníci a společně jsme 
udělali před zahájením závodů malý průjezd 
Tlumačovem. Od 10 hodin se začalo závo-
dit ve dvou kategoriích na mopedech Stadi-
on a nově v letošním roce i v kategorii pio-
nýr „FECHTL“. Závodního klání se účastni-
lo celkem 60 závodníků, kteří si poměřili vý-

2. ročník Moped rallye Tlumačov
kony svých strojů ve třech kategoriích. Nej-
obsazenější závodní kategorii Moped ORI-
GINÁL vyhrál domácí jezdec Petr Vystrčil 
z našeho týmu.

Pro letošní rok ještě plánujeme zorgani-
zovat „Ukončení sezóny“ spojené se závod-
ním kláním našich dětí a jako hlavní pořa-
datel seriálu závodů Hrací karty MOPED 
CUP pro rok 2016 i slavnostní vyhlášení 
celé této soutěže.

Na závěr chceme moc poděkovat všem fa-
nouškům, pořadatelům, sponzorům a hlavně 
obci Tlumačov za velkou podporu.

Další aktuální informace o aktivitách spol-
ku najdete na www.mttlumacov.cz a na face-
booku: https://www.facebook.com/mopedte-
amtlumacov/?fref=ts

za Moped Team Tlumačov 
Petr Vystrčil, předseda spolku

Jarních odvet mistrovských soutěží sezó-
ny 2014/2015 se účastnilo 5 mužstev fotba-
lového oddílu S. K. Tlumačov:

1. Přípravka hrající Okresní soutěž sk. A. 
se v konečné tabulce umístila na 4. místě 
z celkového počtu 12 účastníků. Trenéři: Mi-
chal Hric, Jiří Kvasnička, vedoucí mužstva 
Jitka Dvořáková. Z důvodu přechodu našich 
nejmladších nadějí do mužstva žáků nebylo 
družstvo přípravky pro sezonu 2015/16 při-
hlášeno do mistrovské soutěže. Nejmladší na-
děje však i od léta 2015 pilně pokračují v tré-
ninku pod vedením Pavla Karlíka.

2. Mladší žáci hrající Okresní soutěž sk. 
A. se v konečné tabulce umístili na 2. místě 
z celkového počtu 8 účastníků. Po podzim-
ní části sezóny se naši mladší hráči vyhříva-
li na zaslouženém 1. místě. Trenéři: Oldřich 
Hrdina, Jiří Kvasnička, vedoucí mužstva Sta-
nislav Jeřábek.

3. Starší žáci hrající Okresní soutěž sk. A. 
se v konečné tabulce umístili také na 2. mís-
tě z celkového počtu 6 účastníků. Od léta 
hrají starší žáci okresní přebor, kde jim po 
podzimní části patřilo solidní 4. místo. Tre-
nér: Oldřich Hrdina, vedoucí mužstva Sta-
nislav Jeřábek.

4. Dorost hrající Okresní přebor sk. A. 
skončil na 6. místě z 11 účastníků. Po pod-
zimní části byli dorostenci na průběžném 
9. místě ze 12 účastníků. Družstvo dorostu 
v loňském roce trénoval Zdeněk Holub a po 
něm se funkce trenéra ujal Stanislav Jeřábek.

5. Muži zakončili premiérovou sezónu 
v krajské I. B třídě sk. B. na vynikajícím 5. 
místě z celkového počtu 14 účastníků. V jar-
ních odvetách vedli mužstvo: Marek Vl-
ček, jako trenér, František Kel, jako asistent 
a Lada Mouková, jako vedoucí. Od léta od-
díl angažoval na pozici hlavního trenéra Ji-
řího Jugase, bývalého vynikajícího fotbalistu 
Zlína. Družstvo mužů bylo po odehraných 
14 podzimních kolech na solidním 6. místě.

V loňském roce bylo samozřejmě aktivní 
i mužstvo starých pánů pod vedením Fran-
tiška Kela.

Za f inanční pomoci obce Tlumačov 
a mnoha brigádnických hodin se našemu 
oddílu v létě loňského roku povedlo vybu-
dovat vytouženou umělou závlahu travna-
té hrací plochy, která hned prošla úspěšnou 
zatěžkávací zkouškou v tropických dnech 
loňského léta. 

V průběhu roku 2015 náš oddíl bez 
nejmenších problémů zvládl tzv. fotbalovou 

Zpráva o činnosti 
S. K. Tlumačov 
za rok 2015

revoluci, tj. povinný přechod na elektroniza-
ci veškeré fotbalové administrativy. 

Z další mimosportovní činnosti oddílu mu-
síme zmínit pořadatelství již tradiční fotba-
lové zábavy (9. ročník) a spolupořadatelství 
úplně nové společensko-kulturní akce, a to 
Tlumačovských pivních slavností. 

Oslavy 85ti let S. K. Tlumačov
S. K. Tlumačov byl založen v roce 1931. 

V letošním roce si tak připomínáme výro-
čí 85ti let kopané v obci Tlumačov. Srdečně 
zveme nejen všechny příznivce tlumačovské-
ho fotbalu na oslavy tohoto výročí, které bu-
dou probíhat po celou sobotu dne 2. červen-
ce 2016 na fotbalovém hřišti a přilehlé asfal-
tové ploše. V rámci oslav sehrají jednotlivá 

družstva přátelské zápasy s pozvanými klu-
by z okolních obcí. Sportovní část oslav vy-
vrcholí zápasem našich mužů se starou gar-
dou FC FASTAV ZLÍN. Kulturní a spole-
čenská část oslav bude navazovat bezpro-
středně večerní taneční zábavou na asfalto-
vé ploše, na které vystoupí holešovská sku-
pina EXPO-PENSION. 

Tlumačovské pivní slavnosti
Závěrem si dovolujeme pozvat všechny 

milovníky dobrého piva, jídla, hudby, zába-
vy a soutěží na druhý ročník Tlumačovských 
pivních slavností, které se uskuteční v sobotu 
30. července 2016 v prostorách parku v uli-
ci Sokolské. 

František Kel, člen VV S. K. Tlumačov
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Ze života obce

S příchodem jara chovatelům poštovních ho-
lubů začíná náročná příprava na novou závodní 
sezónu 2016. Tuto sezónu zahajují již v novém 
středisku, které se nachází v objektu cementár-
ny. Toto je jedno z nejpěknějších i pro naše po-
třeby nejpraktičtější z celé Zlínské oblasti, do 
které patří i Z.O. 0275 Tlumačov. Bez mimo-
řádné pomoci při zprovoznění tohoto střediska 
od obce Tlumačov bychom nebyli schopni něco 
takového vybudovat. Tímto bychom chtěli po-
děkovat pracovníkům obecního úřadu. Za kva-
litní práci, kterou odvedli a vstřícnou podporu 
pro naši činnost panu starostovi Petru Horkovi 
a místostarostovi panu Mgr. Rajmundu Huráňo-
vi, se kterými byla perfektní spolupráce a poro-
zumění. Při jednání na obecním úřadě mám po-
cit, že by mi něco chybělo? Jsou to snad kamen-
né tváře úřednic, nebo arogantní jednání úřed-
níků? Ne nechybí, odcházím, rád se vracím za 
usměvavými tvářemi a lidmi, kteří ví, o čem je 
řeč a v rámci možností mi vždy vyhoví, že by 
to bylo v lidech?

Sezónu jsme zahájili v polovině dubna sou-
kromými nácviky holubů, začátkem května byly 
tři nácviky v rámci O. S. CHPH Zlín. A začalo 
to naostro. Naše miláčky čeká patnáct závodů 
od tří set km do tisíce sto km a to vše v rámci 
Z. O. Tlumačov O. S. Zlín a MSCHP a do ce-
lostátního sdružení. Každý ze dvou set členů O. 
S. Zlín a třech tisíc členů MSCHP a z šesti tisíc 
členů z celé České republiky se bude snažit při-
pravit své holuby co nejlépe, ale každý nemů-
že vyhrát. Naši členové jsou O. S. Zlín v úspěš-
nosti v průměru, až na naši jedničku, kterou je 
pan Oharek Josef, který má již přes 50 let vy-
nikající výsledky. Se svými holuby reprezentuje 
Z. O. Tlumačov na O. V. C. V., tak i celou ČR 
na mezinárodních výstavách a soutěžích, na 
kterých je úspěšný. V roce 2015 reprezentoval 
ČR na výstavě v Bukurešti. Jako při každé čin-
nosti jsou i u nás problémy. Jedním z největších 
problémů jsou přemnožení dravci a taky časo-
vě je naše činnost velmi náročná, neboť starat 
se o živé tvory celoročně není nikdy jednodu-
ché, ale přesto bych chtěl doporučit tuto zába-
vu hlavně mladým lidem. Je přímo zázrak po-
zorovat vývin holouběte až po šampiona, který 
je schopen zdolat vzdálenosti tisíc sto km za tři-
náct hodin a doletět domů na pokraji vyčerpá-
ní. Zde se naučí člověk poznávat a vážit si pří-
rody, uvidí a ucítí lásku k domovu a pozná co 
je to vůle a síla v tak nepatrném stvoření. Cho-
vatel se musí také naučit zručnosti při výrobě 
onoho domova pro holuby. Všechna námaha 
a starosti jsou vykoupeny pohledem na přiléta-
jícího holuba ze závodu. Chtěl bych na závěr in-
formovat případné zájemce o chov poštovních 
holubů, že jsou vždy vítáni v našem středisku, 
kde jim bude poskytnuta rada i chovný materiál.

S chovatelským pozdravem „Ať Ti to letí!“
Bedřich Kolaja, předseda Z. O. 0275 Tlumačov

Chovatelská sezóna

Zlínský kraj


