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Mikuláš, Anděl a čert na rozsvícení vánočního stromu.                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Vážení spoluobčané,
ocitli jsme se po roce opět na prahu po-

sledního měsíce kalendářního roku. Prosi-
nec je typický pro hodnocení toho, co se 
nám podařilo v průběhu roku vykonat a zá-
roveň v něm plánujeme své další kroky do 
budoucna v osobním a pracovním životě. 
Pomalu končící rok 2016 byl náročný a hek-
tický i z pohledu dění v „našem“ Tlumačově.

 V průběhu roku jsme se snažili přípra-
vou a realizací některých investic zlepšit ži-
vot v naší obci. I když podrobný výčet a hod-
nocení jednotlivých investičních akcích bych 
provedl v příštím vydání Tlumačovských no-
vinek, uvedu alespoň základní fakta. V letoš-
ním roce se podařilo po mnoha neúspěšných 
letech realizovat v rámci projektu Víceúče-
lového sportovního areálu na ul. Sportov-
ní „multifunkční hřiště“ na malou kopanou, 
nohejbal, odbíjenou, tenis a házenou. Hřiš-
tě bylo vybudováno z dotačních prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a finanční spoluúčasti Obce Tlumačov. 
Realizace proběhla od srpna do října a vlast-
níkem a investorem sportoviště je fotbalový 
oddíl S. K. Tlumačov z. s. Od listopadu byl 
nastaven půlroční zkušební provoz s tím, že 
v květnu po kolaudaci najede multifunkční 
hřiště i s ohledem na roční období do plné-
ho provozu. Hřiště bude k využití fotbalové-
mu oddílu, místním spolkům, organizacím, 
jednotlivcům a široké veřejnosti. V rámci re-
konstrukce objektu SKZ č. p. 65 na náměstí 
Komenského, byla pozornost zaměřena ze-
jména na zpracování projektové dokumen-
tace pro stavební povolení a byly provede-
ny dílčí stavební práce na odizolování cihel-
ného zdiva a byla provedena výměna plasto-
vých oken objektu. Další zásadní práce na 
rekonstrukci jsou plánovány v dalším roz-
počtovém období v roce 2017. Budova bude 
po své rekonstrukci sloužit pro volnočasové 
aktivity dětí, mládeže a dospělých a bude ve 
správě Kulturního a informačního střediska 
Tlumačov. Dalšími investicemi tohoto roku 
byly rekonstrukce obřadní síně budovy OÚ, 
revitalizace bytového domu č. p. 630 na uli-
ci Jana Žižky, rekonstrukce chodníku v uli-
ci Nádražní a rekonstrukce chodníků podél 
silnice I/55 v ulici Dolní.

Dále bych Vás rád informoval o stavu pří-
prav nejdůležitější investice obce - protipo-
vodňové hráze Tlumačov, která nese oficiální 
název „Morava, Tlumačov-ochranná hráz“. 
Investor Povodí Moravy a.s. ukončil výbě-

rové řízení na zhotovitele projektové doku-
mentace pro stavební povolení a projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Se spo-
lečností SDRUŽENÍ MORAVA-TLUMA-
ČOV - Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 
271/13, 602 00 Brno byla podepsána smlou-
va. Ministerstvo zemědělství ČR smlouvu 
potvrdilo a vydalo rozhodnutí o dotaci na 
výše uvedené práce s účinnosti od 19. 11. 
2016. Cena díla – projektové dokumentace je 
1,344.310,- Kč vč. DPH. Dotace z MZe ČR 
na projektovou dokumentaci je 95% a spolu-
účast je 5% a s ohledem na její výši ponese 
tyto náklady Povodí Moravy a.s.. Zhotovitel 
se smluvně zavázal provést dílo od datumu 
nabytí účinnosti v těchto dílčích termínech: 
geodetické a průzkumné práce do 120 dnů, 
předání projektové dokumentace pro staveb-
ní povolení včetně dokladové části a podá-
ní žádosti o stavební povolení do 300 dnů, 
předání pravomocného stavebního povolení 
do 420 dnů, předání projektové dokumenta-
ce pro provádění stavby do 480 dnů. Potom 
budou následovat další kroky investora Po-
vodí Moravy a. s. ve věci výběrového řízení 
na zhotovitele stavby a následná realizace.

V průběhu celého roku jsme si mohli „od-
počinout“ při bohaté nabídce kulturně-spo-
lečenských a sportovních akcích, které orga-
nizovaly Obec Tlumačov, místní spolky a or-
ganizace a také jednotlivci. Velké poděková-
ní patří všem, kteří organizovali tyto, zejmé-
na na volný čas, náročné akce. Poslední spo-
lečnou akcí tohoto roku byl sobotní adventní 

jarmark, jehož součástí bylo i tradiční rozsví-
cení vánočního stromku. Po loňské úspěšné 
znovuobnovené premiéře na tlumačovském 
náměstíčku jsme se opět sešli v hojném po-
čtu, abychom se příjemně naladili na obdo-
bí, které je před námi, období adventu, vá-
nočních svátků a Silvestra. 

Proto mně na závěr mého článku dovolte 
s blížícím se závěrem roku vyslovit osobní 
přání. Přeji šťastné, veselé a radostné vánoč-
ní svátky Vám, Vašim rodinám, příbuzným 
a známým. Do nového roku 2017 Vám pře-
ji hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenos-
ti a hodně pracovních a osobních úspěchů.

Petr Horka, starosta



2

P r o s i n e c  2 0 1 6

3

w w w . t l u m a c o v . c z

Z radnice Ze života obce

Vážení čtenáři Tlumačovských novinek, po-
malu končí kalendářní rok 2016, který nám 
všem utekl „jako voda“ a v životě naší obce 
patřil k těm náročným a hektickým. Vše pod-
statné, co se během končícího roku v Tluma-
čově událo, a že toho nebylo málo, jste jistě 
mnozí průběžně bedlivě sledovali a aktuální 
informace z obce vám byly ve všech letošních 
číslech TN i na www stránkách obce pravi-
delně předávány. Vy všichni, kteří v naší obci 
žijete, vnímáte, komentujete a sledujete kaž-
dodenní dění v „dědině“ a máte, či si dlouho-
době vytváříte, svůj vlastní názor na to, zda 
se vám zde líbí a jste zde jako občané naše-
ho městečka v širokém slova smyslu spoko-
jeni nebo patříte ke kritikům, kteří by mno-
hé dělali jinak. Ať je vaše hodnocení jakéko-
liv, věřte, že vedení obce, zvolení zastupite-
lé, zaměstnanci obce i pracovníci příspěvko-
vých organizací zřizovaných obcí (ZŠ a MŠ) 
dělají celoročně - den co den - vše pro to, aby 
se nám všem v „našem Tlumačově“ společně 
spokojeně bydlelo a žilo. Proto bych si osob-
ně přál, abychom v roce 2017 měli k sobě 
jako lidé - občané, přátelé, kamarádi, souse-
di - hodně blízko, uměli se přátelsky pobavit 
a rozdávat kolem sebe úsměvy a dobrou ná-
ladu. Abychom našli mezi sebou porozumě-
ní, toleranci, respekt, dokázali si vážit jeden 
druhého a uměli se k sobě slušně chovat, 
i když naše názory se mohou v běžném živo-
tě často odlišovat.

Dále bych si přál, aby se obec Tlumačov 
dále po všech stránkách rozvíjela, dále se díky 
nemalým investicím vylepšovala a zdokonalo-
vala občanská vybavenost. Aby stále více ob-
čanů všech věkových skupin u nás našlo dal-
ší a nové příležitosti realizovat své zájmy, zá-
liby, koníčky a objevilo v obci dostatek pří-
ležitostí k využití svého volného času nejen 
v oblasti společenského a kulturního dění, 
ale i v oblasti sportu, práce s mládeží a ob-
čanských aktivit. Přál bych si také, aby všech-
ny spolky, uskupení, organizace i jednotliv-
ci, kteří se aktivně podílejí na organizování 
rozmanitých a organizačně náročných akcí 
v Tlumačově v různých ročních obdobích, ne-
ztráceli elán a chuť prezentovat se touto for-
mou na veřejnosti. Odměnou jim jistě bude 
stále stoupající návštěvnost široké veřejnos-
ti na akcích, které již mají svou letitou tradi-
ci, ale i na akcích, které vznikají nově a jsou 
vítaným zpestřením bohaté nabídky událos-
tí konaných v obci. Má skromná přání do 
příštího roku se týkají také toho, abychom si 
stále častěji uvědomovali, že naše spokojené 
žití také souvisí s prostředím, ve kterém žije-
me a zvláště pak s kvalitou životního prostře-
dí, které nás bezprostředně obklopuje a jsme 
jeho součástí. Snad se nám společně poda-
ří nejen pečovat a udržovat zeleň kolem nás 
„v dobré kondici“, ale i dbát na to abychom 
svým neuváženým jednáním přírodě i naše-
mu zdraví a majetkům neubližovali. Součas-
ně bych si přál, abychom všichni v naší obci 
dbali na zachovávání pravidel souvisejících 

Co bych si přál do roku 2017, aby se nám v Tlumačově dobře žilo….
s péčí o bezpečnost naši i našich dětí – aby-
chom v maximální míře využívali přechodů 
pro chodce, nepřecházeli a nepřebíhali mimo 
vyznačené přechody, nepohybovali se v kole-
jišti, nepodlézali stažené závory, chovali se, 
pohybovali se a jezdili dopravními prostředky 
po státních i obecních komunikacích a par-
kovali v obci v souladu s pravidly silničního 
provozu a s platnou obecně závaznou vyhláš-
kou obce. Také bych si přál, aby firmy, podni-
katelské subjekty i drobní podnikatelé, kteří 
působí a vyvíjejí svou činnost na území obce 
Tlumačov, byli po celý rok 2017 ve své čin-
nosti úspěšní a dařilo se jim v jejich podnika-
telských aktivitách. V neposlední řadě bych 
si přál, aby v naší obci přibývalo ve všech 
oblastech lidských činností úspěšných sub-
jektů – jednotlivců, skupin, sportovců, vyni-
kajících žáků, studentů, podnikatelů – pros-

tě lidí, kteří svými výsledky, pracovním na-
sazením, mimořádnými činy, pomocí dru-
hým a úspěchy dokáží skvěle reprezentovat 
a prezentovat svou obec. Přál bych si, aby se 
o takových lidech a jejich činech a úspěších 
obecně vědělo a aby se jim dostalo zaslouže-
ného společenského ocenění. Poslední přá-
ní, které k vám všem chci do nového roku 
vyslovit je ryze osobní – přál bych si, aby 
vám všem po celý rok 2017 sloužilo zdravíč-
ko, neopouštěla vás dobrá nálada a rodinná 
pohoda, a aby se vám splnila přání, se který-
mi budete vstupovat do nového roku. A úpl-
ně na závěr, přeji vám ŠŤASTNÉ A VESE-
LÉ VÁNOCE, odpočiňte si a ve svátečních 
dnech v kruhu svých nejbližších načerpejte 
tolik potřebnou energii.

Mgr. Rajmund Huráň, 
místostarosta

Obecní úřad se rozhodl zlepšit komfort ob-
čanů při platbě za služby na pokladně. Od 
nového roku 2017 zřídí elektronický plateb-
ní terminál. Tento moderní způsob platby 
umožní občanům nově hradit různé poplatky 
platební kartou, a to i bezkontaktním způso-
bem přímo na úřadě. S platební kartou může 
občan na úřadě zaplatit veškeré nutné poplat-

Platební terminál na úřadě
ky jako např. poplatek za komunální odpad, 
za psa, za hrobové místo, správní poplatky, 
služby provedené na ŽL, atd.

Vedení úřadu bere zavedení tohoto plateb-
ního terminálu jako krok dopředu a doufá, 
že si občané na tento moderní způsob plat-
by zvyknou.                         Lenka Dědková, 

vedoucí ekonomické oddělení

Přejeme Vám krásné a klidné Vánoce.
Všem občanům Tlumačova přejeme Vánoce prožité v klidu, radosti, štěstí a po-
hodě v kruhu svých blízkých. Přejeme Vám, aby pro Vás byly vánoční svátky 

plné milých překvapení a krásných setkání s přáteli a známými. 
Do nového roku přijměte srdečné přání pevného zdraví, štěstí, lásky, radosti, 

dobrých rozhodnutí a úspěchů ve všem, do čeho se pustíte.
Zaměstnanci obce Tlumačov

Kulturní a informační středisko Tlumačov 

vyhlašuje

FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA 
„TLUMAČOV VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH”

Od 1. října 2016 do 30. září 2017 můžete posílat fotografie obce Tlumačov 
ze všech čtyř ročních období. Tři nejlepší autoři obdrží věcné ceny.

Své fotky můžete posílat na emailovou adresu: vedoucikis@tlumacov.cz, Renata.Nelesov-
ska@seznam.cz nebo přinést osobně do KIS Tlumačov. Do předmětu uveďte “Fotosoutěž”, 
v emailu vyplňte také své celé jméno, příjmení a kontakt. Uzávěrka soutěže je 30. září 2017.

Odborná porota (nejméně 2 profesionální fotografové) vyhodnotí zaslané fotografie 
a rozhodne o vítězi. Zároveň budou všechny zaslané fotografie vystaveny v Kulturním 
a informačním středisku Tlumačov a také na webu Tlumačova. Bude vyhlášena i nejzda-
řilejší fotografie. Pravidla soutěže naleznete na www.tlumacov.cz

Budova „staré radnice“ byla nově posta-
vena na náměstí (dnes Komenského) roku 
1846, tzn. cca 5 let poté, co byl postaven sou-
sedící objekt školy (1841)/ dnešní KIS Tlu-
mačov/, a to z kvalitního kamene pocházejí-
cího z krasického kamenolomu – (základové 
zdivo). Lokalizace „staré radnice“ není ná-
hodná, nýbrž vznikla na místě centra obce 
s přilehlým náměstím a obklopen domovní 
zástavbou. Radnici předcházel starší objekt, 
jak je patrné z dochované mapy z roku 1770, 
kde půdorysně tvoří písmeno „L“ s patkou, 
s průčelím orientovaným směrem na náměs-
tí a připojenými hospodářskými budovami, 
které svou orientací zasahovaly hluboko do 
cesty u domu čp. 48. Jak předpokládám, ko-
lem roku 1802 přilehlé hospodářské budo-
vy byly zničeny požárem, načež vznikla stav-
ba ve tvaru písmene „T“ směrem do náměstí 
tak, jak ji ukazuje pozdější mapový snímek 
z roku 1830. Toto dispoziční řešení poško-
zené budovy bylo nevyhovující, a proto do-
šlo v r. 1846 k výstavbě nové radnice s od-
dělenou hospodářskou budovou, a to z dílu 
respektující šíři průběžné cesty, s průčelím 
do náměstí. Nová radnice byla v průčelí 70 
stop dlouhá s křídlem 80 stop a šíří 43 stop 
(přepočteno) půdorysně ve tvaru obrácené-
ho písmene „L“ a byla tvořena radniční míst-
ností s vchodem a průběžnou chodbou, spo-
jující náměstí a radniční dvůr, na kterém se 
nacházela nově postavená samostatně stojí-
cí stáj pro obecní býky. Napravo od chod-
by se vcházelo do obytné místnosti s oknem 
ke škole. Poslední, s vchodem ze strany ško-

Historie, stavební vývoj a dispozice „staré radnice“
ly, byla obecní šatlava – věznice s oknem 
do dvora a valenou klenbou. Jak lze před-
pokládat, někdy mezi rokem 1862 - 1864 
došlo v důsledku udělení radnici dne 16. 8. 
1862 koncese hostinské a výčepní (přene-
sena 28. 12. 1887 do nové radnice) k dal-
ším stavebním úpravám. Na scénu přichá-
zí osoba, které byla nová radniční hospo-
da dána do nájmu a kdy došlo i k následu-
jící přestavbě. Radniční místnost a chodba 
byla dílem opatřena příčkou, čímž vznikla 
kuchyň s oknem do dvora a zádveří s vcho-
dem do chodby, kuchyně a dvora a lze před-
pokládat i s vchodem do nově vybudované-
ho sklepa s oknem do dvora (viz stavební 
průzkum), který mohl sloužit k uskladně-
ní nejen viktuálií, jako je mléka, zeleniny, 
brambor, masa, ale i piva a vína, jak pro-
voz hospody vyžadoval. Z obytné místnos-
ti vedle věznice se vytvořil byt pro nájemce. 
K dalším radničním stavebním změnám do-
šlo v létech 1864 - 1873. Příčka, dělící chod-
bu od radniční místnosti, byla posunuta smě-
rem do místnosti a zvětšená plocha chodby 
začala sloužit jako výčep. Rovněž i prostor 
kuchyně byl rozdělen příčkou na dvě polo-
viny, kde ze zádveří a části kuchyně vznikla 
kuchyň s vchodem do výčepu, dvora a nově 
vzniklého bytu pro nájemce se dvěma okny 
směrem do dvora. Na křídle ze strany školy 
došlo k vybourání příčky mezi vězením a by-
tem a prostor byl nově přepažen dvěma příč-
kami, čímž vznikla průběžná chodba s vcho-
dem od školy, vedoucí do dvora, ze kterého 
se rovněž vcházelo i do plošně zmenšeného 

obecního vězení s valenou klenbou, opatře-
ného vchodem i z prostranství od školní bu-
dovy a oknem do dvora. V následujícím údo-
bí let 1873 - 1887 nastaly změny blízké dneš-
nímu stavu. Na dvoře vedle stáje pro býky 
směrem ke křídlu radnice byla za purkmist-
ra Kristinka v létech 1873 - 1876 postavena 
sýpka na ječmen a v prostoru mezi sýpkou 
a křídlem radnice vznikl průchod ze dvo-
ra do zahrady a obráceně. Dispozice prů-
čelí zůstala beze změn až na nové okno ve 
výčepu směrem na náměstí, umístěné nale-
vo od vchodu. Podstatná změna však nasta-
la v prostorách křídla objektu. Rozšiřuje se 
průběžná chodba, ze které vedou vchody do 
zmenšeného vězení s oknem ke škole a do 
nově zřízeného bytu strážníka s oknem do 
průjezdu. Malý prostor poslední místnosti 
sloužil k uschování hasičské stříkačky, za-
koupené Kristinkem na světové výstavě ve 
Vídni i jako kůlna, včetně dalších hasičských 
potřeb, jako jsou háky, džbery, žebře, žebří-
ky apod.                                     Josef Klose

Plánek budovy č. p. 65

SDH TLUMAČOV PŘEJE

 VŠEM SPOLUOBČANŮM

 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ

 VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 A DO NOVÉHO ROKU 2017

 HODNĚ ZDRAVÍ ŠTĚSTÍ

 A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI

Ať se v novém roce 

máte jako 

v nejkrásnějším snu,

najdete vše, 

co hledáte,

užijete si 

365 šťastných dnů.

 PF 2017 přejí zahrádkáři.
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Z radnice Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

RO Tlumačov na svém  zasedá-
ní dne 26. 10. 2016 projednala:

RO Tlumačov na svém  mimo-
řádném jednání dne 7. 9. 2016 
projednala:

RO na svém  zasedání dne        
21. 9. 2016 projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

 schválila prodloužení nájemních smluv 
nájemníkům dle jejich žádostí, za předpo-
kladu uhrazení veškerých závazků vůči obci 
a předložení dokladů o zaplacení, na dobu 
určitou do 31. 12. 2017
 schválila prodloužení nájemních smluv 

nájemníkům na základě jejich žádostí, za 
předpokladu uhrazení veškerých závazků 
vůči obci a předložení dokladů o zaplacení, 
na dobu určitou do 31. 3. 2017
 schválila žadatelům – podnikajícím 

osobám na Domě služeb prodloužení nájem-
ních smluv do 31. 12. 2017
 schválila zrušení vnitřní závazné směr-

nice OÚ Tlumačov s názvem Směrnice, kte-
rou se stanovují pracovní podmínky zaměst-
nankyň, zaměstnankyň matek
 schválila znění vnitřní směrnice „Za-

dávání veřejných zakázek malého rozsahu“
 schválila uzavření dodatku č. 1 k SOD 

ze dne 11. 8. 2016 se zpracovatelem změny 
č. 1 ÚP Tlumačov spol. Urbanistické stře-
disko Brno

ZO Tlumačov na svém jednání 
dne 9. 11. 2016 projednalo:

 schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 
na rok 2016 mezi SFDI a Obcí Tlumačov na 
akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice 
I/55 v obci Tlumačov“
 schválila na žádost ředitelky MŠ Klu-

bíčko Tlumačov, s.r.o. paní Bc. L. Stodůlko-
vé provedení opravy podlahy v altánu v ob-
jektu MŠ
 vzala na vědomí cenové nabídky ucha-

zečů na akci malého rozsahu „Úprava zdro-
je tepla a ÚT v objektu BD 630, ul. J. Žižky, 
Tlumačov, schválila jako vybraného zhotovi-
tele stavebních prací společnost EKOINVE-
STA s.r.o., Hranice, která splnila podmínky 
zadávacího řízení a podala nejvýhodnější na-
bídku v celkové ceně 343.604 Kč bez DPH

ZO Tlumačov na svém jednání 
dne 7. 9. 2016 projednalo:

 schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2016 
rozpočtu obce na rok 2016 – zvýšení pří-
jmů i výdajů o 2.476.000 Kč s tím, že cel-
kové příjmy obce pro rok 2016 po změ-
ně činí 46.150.00,00 Kč a výdaje činí 
46.150.000,00 Kč
 schválilo dotaci ve výši 124.251 Kč 

a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí indi-
viduální dotace mezi Obcí Tlumačov a S. K. 
Tlumačov na doplatek spolufinancování 
vlastního podílu celkových nákladů akce – 
„Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportov-
ní, Tlumačov“
 schválilo smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování distribuč-
ní soustavy se společností E.ON Distribu-
ce, a.s. České Budějovice pro stavby: Tlu-
mačov – Dudr-kabelová smyčka, Tlumačov 
– Chudárek-kabel NN, Tlumačov – Stuchlí-
k-přípojka NN
 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti IS na zřízení a provo-
zování přípojky vodovodu, která má být rea-
lizována v rámci stavby „Reko výrobní haly 
a administrativně sociální zázemí, ul. Ma-
chovská“, spočívající v uložení přípojky na 
pozemku KN p. č. 2611 v k. ú. Tlumačov se 
spol. DudrCompany s.r.o., Zlín
 schválilo výplatu měsíční odměny od 

7. 9. 2016 za výkon funkce člena Zastupitel-
stva obce Tlumačov Ing. Š. Hrtúsovi
 schválilo novou členku finančního vý-

boru Mgr. J. Šicovou ke dni 1. 9. 2016

 schválila aktualizované složení povod-
ňové komise obce Tlumačov
 schválila podání výpovědi smlouvy se 

spol. DFC systém a. s. Příbram
 schválila Směrnici pro provedení in-

ventarizace včetně příloh pro OÚ Tlumačov 
s účinností od 1. 10. 2016 a uložila OÚ dle 
této směrnice provádět inventarizaci
 schválila ukončení nájemní smlou-

vy dohodou na buňku č. 3. v objektu domu 
služeb se slečnou M. Kamencovou ke dni 
30. 9. 2016
 schválila znění Dodatku ke smlouvě 

P/0304054 a navýšení roční ceny „technické 
podpory“ s platností od 1. 1. 2017
 schválila příspěvkové organizaci ZŠ 

Tlumačov přijetí věcného daru účelově ne-
určeného v hodnotě 100.000 Kč od Spolku 
rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Tlumačov
 schválila ceník pro akce a činnosti or-

ganizované KIS - cvičení dětské jógy a oba-
lování knih a učebnic
 schválila Spisový a skartační řád s oka-

mžitou platností a uložila pracovníkům obce 
pracovat v souladu s tímto řádem
 schválila uzavření Přílohy č. 2 ke 

smlouvě o výpůjčce nádob z krajského pro-
jektu „Intenzifikace odděleného sběru a za-
jištění využití KO včetně obalové složky“ re-
alizovaného AOS EKOKOM, a. s., které byly 
zakoupeny spol. EKO-KOM, a. s. a následně 
bezplatně přenechány na základě výpůjčky 
k užívání obci - kontejnery na plast 1100 lit-
rů v počtu 8 ks

RO Tlumačov na svém  mimo-
řádném jednání dne 29. 9. 2016 
projednala:

 vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky uchazečů o veřejnou zakázku malého roz-
sahu “Dodávka a montáž oken a dveří v ob-
jektu č. p. 65, nám. Komenského, Tluma-
čov“, RO schválila pořadí cenových nabídek 
uchazečů a schválila vybraného dodavate-
le stavebních prací společnost V okno s.r.o. 
Skaštice, z důvodu splnění podmínek zadá-

vacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky 
v celkové ceně 258.259 Kč bez DPH
 vzala na vědomí podané cenové na-

bídky uchazečů o veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Revitalizace bytového domu Tlu-
mačov 630“, schválila pořadí cenových na-
bídek jednotlivých uchazečů a schválila vy-
braného zhotovitele stavebních prací společ-
nost BR stavby s.r.o., Určice, z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podání 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky v celko-
vé ceně 698.536 Kč bez DPH
 vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky uchazečů o veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Rekonstrukce chodníku v ul. Nádraž-
ní, Tlumačov“, schválila pořadí cenových na-
bídek jednotlivých uchazečů a schválila jako 
vybraného zhotovitele stavebních prací spo-
lečnost Porr a. s., Tlumačov-Skály, z důvodu 
splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
799.366 Kč bez DPH
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

dohodou s paní L. Graclíkovou na byt č. 20 
v DPS ke dni 30. 9. 2016
 schválila pořadník v DPS

 schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na nebytové prostory na DPS paní J. Juříko-
vé, Otrokovice, k provozování masáží a kos-
metického ošetření do 31. 12. 2017
 schválila Zásady hospodaření s byto-

vým fondem v majetku obce Tlumačov s plat-
ností od 1. 11. 2016
 schválila předložený Pořadník č. 

19/2016 na obsazení obecních bytů dle Zá-
sad ...
 schválila Plán inventur pro rok 2016 

a Příkaz k provedení inventarizace ZŠ A MŠ 
Tlumačov p. o. k 31. 12. 2016
 schválila Moped teamu Tlumačov z. 

s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku 
na akci „Slavnostní vyhlášení seriálu závo-
dů Moped cup“ dne 26. 11. 2016
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce Zábraní v termínu 16. 12. 2016 pro ZO 
ČZS na předvánoční posezení zahrádkářů
 schválila parkování automobilů na trav-

naté ploše u tělocvičny a podél cesty kolem 
KIS v sobotu 5. 11. 2016 pro účastníky sou-
těže v aerobiku jednotlivců
 schválila Metodický pokyn pro řešení 

mimořádných událostí ve správním obvodu 
obce Tlumačov
 schválila servisní smlouvu programo-

vého vybavení CODEXIS ONLINE se spol. 
ATLAS consulting, s.r.o., Ostrava
 schválila dodatek č. 6 ke Smlouvě o hy-

potečním úvěru mezi Komerční bankou a. 
s. a Obcí Tlumačov s úrokovou sazbou 1,46 

% p. a. a dobou platnosti od 25. 11. 2016 do 
24. 11. 2021
 doporučila zavedení platebního ter-

minálu, který umožňuje bezhotovostní plat-
by na pokladně OÚ od 1. 1. 2017
 schválila podání písemného vyjádře-

ní příslušné pobočce Státního pozemkové-
ho úřadu o přistoupení obce Tlumačov, jako 
účastníka řízení, k zahájení řízení o komplex-
ních pozemkových úpravách v k. ú. Kvasice
 schválila záměr výpůjčky části pozem-

ku KN p. č. 2453/1 – ostatní plocha o výmě-
ře cca 13 m2 za daných podmínek
 schválila Volební řád školské rady ZŠ 

Tlumačov p. o.
 schválila v souladu s vnitřním plato-

vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec 
Tlumačov, řediteli ZŠ Mgr. R. Podlasovi 
a ředitelce MŠ H. Janoštíkové mimořád-
nou odměnu
 revokovala snesení č. R4/19/08/16 ze 

dne 24. 8. 2016

 schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2016 
rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2016 – zvý-
šení příjmů o 139.000Kč a zvýšení výdajů 
o 139.000 Kč s tím, že celkové příjmy obce 
v roce 2016 po změně činí 46.289.000 Kč 
a výdaje 46.289.000 Kč
 schválilo Statut sociálního fondu obce 

Tlumačov s účinností od 9. 11. 2016
 schválilo smlouvu o uzavření smlouvy 

budoucí o zřízení věcného břemene na stav-
bu „Tlumačov, Kršák, přípojka NN“
 schválilo, dle zákona, pořízení změny 

Územního plánu Tlumačov ve vazbě k čás-
ti pozemkům p. č. 1556/13 a 1556/14 v k. ú. 
Tlumačov z ploch smíšených na plochy byd-
lení individuálního
 neschválilo, dle zákona, pořízení změ-

ny Územního plánu Tlumačov na základě žá-
dosti pana D. Hinka, Racková, zastoupené-
ho panem P. Hinkem, Tlumačov
 schválilo záměr směny části pozemku 

KN p. č. 2538/2 – ostatní plocha o výměře 
173 m2 za část pozemku potřebného pro za-
jištění veřejné dostupnosti a provádění údrž-
by na části místní komunikace v ul. Jiráskova
 schválilo smlouvu o zajištění přelož-

ky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
souvisejících stavby „Přeložka STL plyn. pří-
pojky pro objekt č. p. 170 při stavebních úpra-
vách č. p. 65 na náměstí Komenského“ se 
spol. GasNet, s.r.o., schválilo smlouvu o zří-
zení VB na zřízení a provozování distribuč-
ní soustavy této stavby spočívající v umístě-
ní STL plynovodní přípojky na pozemcích 
p. č. st 122 a p. č. 2443/1 se spol. GasNet, 
s.r.o. Ústí n. Labem

 schválilo do školské rady ZŠ p. o. Tlu-
mačov jako zástupce zřizovatele Mgr. A. 
Kouřila a Ing. Š. Hrtúse

RO Tlumačov na svém  zasedá-
ní dne 23. 11. 2016 projednala:

 schválila záměr výpůjčky části pozem-
ku KN p. č. 2453/1 - ostatní plocha o výmě-
ře cca 5 m2 za daných podmínek
 schválila výpůjčku části pozemku KN 

p. č. 2453/1 ostatní plocha o výměře 13m2 
panu M. Škrabalovi, za podmínek uvede-
ných v záměru viz. R15/21/10/16 ze dne 
26. 10. 2016
 schválila zrušení havarijní pojištění 

vozidla Škoda Roomster SPZ 3Z3 8343 od 
1. 1. 2017
 schválila výpůjčku pozemků KN p. 

č. 1607/2, 1607/4 a 1607/5 - ostatní plocha 
sportoviště se zapsaným spolkem S. K. Tlu-
mačov
 schválila uzavření dodatku č. 1 Smlou-

vy o spolupráci při zajištění zpětného odbě-
ru elektrozařízení prostř. stacionárních kon-
tejnerů firmy ASEKOL ze dne 22. 1. 2007 
na 1 ks kontejneru
 schválila MŠ Tlumačov, p. o., přijetí 

finančního účelově neurčeného daru ve výši 
1.000 Kč, který bude použit pro účely MŠ
 schválila ředitelce MŠ v souladu s vnitř-

ním platový předpisem mimořádnou finanč-
ní odměnu
 doporučila ZO na jeho jednání schválit 

dokument Studie dopravy v obci Tlumačov
 schválila předloženou Smlouvu o přijí-

mání platebních karet – platební terminál KB 
SmartPay mezi KB, a.s. a Cataps, s.r.o. Praha 
jako poskytovateli služeb a Obcí Tlumačov

Hlasování členů RO formou 
„PER ROLLAM“ dne 15. 9. 2016:

 schválila ČSZ ZO Tlumačov bezplatný 
pronájem Klubu obce na Zábraní ve dnech 
16. – 19. 9. 2016 pro účely pořádání Výsta-
vy ovoce a zeleniny 2016

v sobotu 4. února 2017 od 20 hodin na
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Obř. síň před rekonstrukcí.    Foto: OÚ Tlumačov. 

Nová obřadní síň.                                                                                         Foto: KIS Tlumačov. 

Začátek října patřil jako každý rok „Týd-
nu 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. Kaž-
dý dospělý návštěvník měl přichystáno men-
ší pohoštění v podobě bábovky a kávy. Děti 
od nás dostaly malou sladkost a omalován-
ky. Všichni měli možnost popovídat si s paní 
knihovnicí a vyslovit svá přání, které knihy 
by si v knihovně přáli. Byli bychom rádi, kdy-
by svá přání, co se týká knih vyslovili nejen 
v týdnu knihovny, ale po celý rok.

V tomto týdnu navštívily místní knihov-
nu i děti ze základní školy. Vystřídaly se té-
měř všechny ročníky ZŠ a také se zapoji-
ly do aktivity, kterou pro ně paní knihovni-
ce přichystala. Nejmladší děti si ověřily zna-
losti pohádek, podle obrázků poznávaly po-
stavy a věci s pohádkou spojené. Připomně-
li jsme si i děje některých pohádek. Starší 

Týden knihoven děti vyhledávaly na počítači vše o autorech 
jako je třeba Božena Němcová, Hans Chris-
tian Andersen, Bohumil Hrabal nebo Roald-
Dahl. O každém z autorů se dověděly spous-
tu zajímavých věcí a od každého z nich jsme 
si připomněli děj z jeho knihy. 

Děti z prvních a druhých tříd se zapojily 
do celostátní výtvarné soutěže v rámci pro-
jektu „Celé Česko čte dětem“ a namalovaly 
obrázky na téma „Příběh za oknem“.

V úterý se konala pro děti 8. a 9. třídy před-
náška spisovatelky paní Květy Koutňákové, 
která se týkala počátků průmyslové výroby 
v regionu, zejména cukrovarnictví spojené 
s rodinou Proskowetz v Kvasicích.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Obřadní síň tlumačovské radnice, která 
v dané podobě sloužila svému účelu více jak 
30 let, již vykazovala značné nedostatky. Ze-
jména se jednalo o nemoderní a zastaralé 
vybavení interiéru nábytkem, který pocházel 
z 80. let minulého století, zařízení toalety, 
nevyhovující elektroinstalace včetně osvětle-
ní a ozvučení. Na základě těchto důvodů se 
obec Tlumačov rozhodla investovat vlastní 
finanční prostředky na její celkovou rekon-
strukci. Stavební dispozice místností se v zá-
sadě nijak nezměnila. Při naplánované rekon-
strukci proběhly následující práce:

- byly vybourány nevyhovující hliníkové 
vstupní dveře a nahrazeny novými celoskle-
něnými se znakem obce

- bylo odstraněno současné dřevěné oblo-
žení stěn

- zvětšil se hlavní vstupní prostor do ob-
řadní síně

Obřadní síň tlumačovské radnice září novotou
- obřadní síň je nově ozvučena
- proběhla renovace a výměna podlaho-

vých krytin
- v obřadní síni je nainstalována klimati-

zace
Všechny prostory jsou vybaveny odlehče-

ným světlým nábytkem, který oživil celý in-
teriér, včetně nových křesel a lavic. Domi-
nantním prvkem je nový obřadní stůl se stát-
ním znakem.

V neposlední řadě byla provedena výmal-
ba a zavěšeny nové záclony.

Zrekonstruováno je také sociální zařízení 
pro hosty, kde došlo k výměně obkladů a dlaž-
by, osazeny zařizovací předměty (WC, umy-
vadlo), obložkové zárubně včetně dveří, a to 
vše bylo doladěno koupelnovými doplňky.

Celková rekonstrukce obřadní síně byla 
v těchto dnech dokončena. Prvními návštěv-
níky zrekonstruovaných, moderních a svět-
lých prostor byli naši nejmenší občánci a je-
jich nejbližší při slavnostním obřadu vítání 
občánků. Nyní čekáme na první svatebčany 
a také se těšíme na ty, kteří si přijdou obnovit 
slib manželství a oslavit tak zlatou, případně 
diamantovou svatbu. 

Na modernizaci obřadní síně vynaložila 
obec Tlumačov ze svého rozpočtu celkem 
960.000,- Kč. 

Ladislava Vránová a Michal Veselský, 
OÚ Tlumačov

- byly provedeny opravy omítek stěn ve 
všech místnostech

- proběhla komplexní výměna elektroinsta-
lace včetně osvětlení všech místností

- stropy v místnostech jsou sníženy sádro-
kartonovou konstrukcí

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
Naši jubilanti říjen – prosinec 2016
Jarmila Lhotáková, Zdeněk Filípek, Jarmila 
Klimentová, Štěpánka Crlová, Zdenka Dru-
láková, Zdeňka Gazdová, Vlasta Heverová, 
Eduard Vráblík, Josef Filip a Karel Strýc.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti
Martin Hronek, Adéla Macová, Eliška Len-
ka Pravdová.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem pře-
jeme hodně zdraví a štěstí!

Úmrtí
Ing. Josef Pečeňa, Zdenka Zapletalová, Eva 
Vavrušová, Josef Jurák, Karel Prach, prof. 
Lubomír Janiš, Václav Machovský, Soňa 
Machovská.
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

Letos v létě byla paní Ladislava Šoltysová no-
minována na ocenění v anketě „Senioři sobě 
i jiným“. Anketu vyhlásil Zlínský kraj – Mgr. 
Taťána Valentová Nersesjan, členka RZK pro 
oblast sociálních věcí, národnostních otázek 
a menšin, předsedkyně Komise Rady Zlínské-
ho kraje pro seniory.

Nominováni mohli být senioři (60+), kte-
ří aktivně pracují ve spolku a organizaci, 
kde působí nejméně 2 roky. Vedení obce vy-
užilo této příležitosti a navrhlo paní Šoltyso-
vou, aby se jí dostalo veřejného poděkování za 
její práci, která přináší prospěch nejen jí, ale 
i všem ostatním.

Dobrá věc se podařila a my všichni blaho-
přejeme paní Ladislavě Šoltysové, která byla 
v říjnu při příležitosti slavnostní Konference ke 
Dni seniorů ve Zlíně, oceněna za svou práci.

Položila jsme paní Šoltysové, při této vý-
znamné události, pár otázek:

Jste nejenom zakládající členkou, ale záro-
veň předsedkyní Klubu seniorů při Kulturním 
a informačním středisku Tlumačov. Kdy klub 
vznikl a jak dlouho funguje? Kolik seniorů do 
klubu dochází? Jaká je činnost klubu? Co pod-
nikáte? Aktivity pro seniory vymýšlíte vy nebo 
se jedná o kolektivní práci?

Návrh na založení KIS Tlumačov vznikl 
u příležitosti Her seniorů v roce 2011. Pros-
tě jsme cítili potřebu scházet se častěji, než 
jedenkrát ročně na Hrách seniorů Mikrore-
gionu Jižní Haná. Návrh byl podpořen teh-
dejším starostou panem Ing. Jonáškem i pra-
covnicemi KIS paní Nelešovskou a Šimoní-
kovou. Začali jsme využívat sál v KIS Tlu-
mačov a to každé druhé pondělí v měsíci. 
Na první schůzce nás bylo 16, postupně nás 
přibývalo až do dnešního počtu 40 a začali 
jsme se scházet v Klubu obce Zábraní. Letos 
už tedy fungujeme 5 let. Od počátku činnos-

Rozhovor s paní Ladislavou Šoltysovou
ti se společně domlouváme na náplni našich 
schůzek. Máme rádi různé besedy (se spiso-
vateli, bylinkáři, se zástupci policie, o historii 
Tlumačova, s vizážisty atd.). Na schůzkách 
se také domlouváme na výletech vlakem do 
blízkého okolí. Tak jsme společně navštívi-
li např. Přerov, Kroměříž, Napajedla, Male-
novice, Otrokovice, Zlín, Luhačovice, Hole-
šov, Uherské Hradiště, vždy s určitým cílem 
např. výstavy, exkurze, apod. Velký zájem 
je také o autobusové zájezdy, na ty nám fi-
nančně přispívá obec a jsme vděčni za tuto 
podporu. Takže společně 2x ročně jezdíme 
relaxovat do termálních lázní na Slovensku 
nebo v Maďarsku. Naše zájezdy jsou ale i po-
učné – hlavně na Moravě – muzea, skanze-
ny, historické památky, exkurze…

Oblíbený je i předvánoční zájezd na trhy 
v Uherském Hradišti a následné posezení ve 
vinném sklípku v Polešovicích.

Jakými každodenními radostmi a starostmi 
žijí senioři docházející do klubu?

V našem klubu jsou v převaze více ženy, 
ale do činnosti se zapojuje i několik mužů 
a manželských párů. Rádi společně oslavu-
jeme narozeniny, hrajeme bowling, šipky, 
zazpíváme si, nebo jen tak povídáme hlavně 
o těch radostech např. narození vnuků i prav-
nuků. Starosti nám dělají zdravotní problé-
my, kterých se už v našem věku těžko zba-
vujeme. Tak se aspoň navzájem podpoříme. 

Myslíte, že to, že se senioři setkávají jinak 
než běžným způsobem, změnilo jejich pohled 
na život a jejich náladu?

Na naše schůzky se vždy těšíme, účast je 
vysoká! I to svědčí o tom, že je nám spolu 
dobře. Pokud se týká dalších spol. akcí, kaž-
dý se účastní, o kterou má zájem a na kterou 
mu stačí fyzické síly, ale vždy ostatní alespoň 
informujeme, jak vše proběhlo.

Co u seniorů vidíte jako větší problém? Fi-
nance, osamělost, špatné vztahy v rodině, 
nebo je to úplně něco jiného? Považuje se za 
aktivního seniora?

Největší problém je ve zdravotním stavu. 
Pokud se zhorší, sníží se i aktivita. V našem 
klubu máme hodně aktivních seniorů, bez je-
jich přičinění, nápadů a pracovitosti by klub 
nemohl fungovat, jak funguje. Děláme kaž-
doročně společné vánoční posezení s večeří, 
dárečky i stromečkem. V létě jsme si oblíbili 
opékání špekáčků, chodíme společně do di-
vadla ve Zlíně, na veřejné generálky…. O ši-
kovných rukách a dobrých nápadech našich 
seniorů se mohli přesvědčit všichni návštěv-
níci adventního jarmarku při rozsvícení vá-
nočního stromu v Tlumačově.

Jaký je podle vás vztah vedení obce k tlu-
mačovským seniorům? Podporuje obec klub?

Jsme obci velmi vděčni za podporu. Máme 
místnost, kde se můžeme scházet, přispěli 
nám na zakoupení radiopřehrávače i mikro-
fonu, na stejná trička pro členy klubu, pod-
porují nás i při Hrách seniorů Mikroregionu 
Jižní Haná. Rádi se s představiteli obce se-
tkáváme při různých akcích, které obec po-
řádá. O naší činnosti pravidelně informuje-
me v novinkách

Za chvíli jsou tady Vánoce a nový rok 2017. 
Chcete něco vzkázat vašim spoluobčanům 
a členům klubu seniorů?

Ráda se podělím o přání, které nám poslal 
bývalý občan Tlumačova, pan Milan Neoral:

Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v bu-
doucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je 
možné, že to pravé přichází právě teď 
a v budoucnu nic krásnějšího nepřijde. 

Děkuji za rozhovor 
R. Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Tlumačovští senioři s p. Šoltysovou v popředí.                                                    Foto: KIS Tlumačov. 
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KIS Tlumačov KIS Tlumačov

Adventní jarmark.                                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Ukázka výroby uměleckých kovářů.      Foto: KIS Tlumačov. 

Nedělní program na náměstíčku.                                                                        Foto: KIS Tlumačov. 

Sobotní ochutnávka vína.                                                                                     Foto: KIS Tlumačov. 
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Jarmark a rozsvícení vánočního stromu.                                                            Foto: KIS Tlumačov. 

Vystoupení dětí.                                                                                           Foto: KIS Tlumačov. 

Zahájení programu.     Foto: KIS Tlumačov. 

Adventní jarmark.        Foto: KIS Tlumačov. 

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

Samotnému rozsvícení předcházel boha-
tý program: od 14 hodin byl na náměstíčku 
v plném proudu adventní jarmark. Od 15 ho-
din začal „Koncert plný vánočních melodií“ 
v podání hudební skupina RK Band z Hra-
nic. V průběhu koncertu zaznělo průvodní 
slovo Renáty Nelešovské, vedoucí KIS Tlu-
mačov a vánoční a novoroční přání starosty 

Nastává vánoční čas
obce, pana Petra Horky. Dále následoval kul-
turní program dětí z mateřské školy a žáků 
ze základní školy. Program na pódiu pokra-
čoval až do příjezdu svatého Mikuláše s jeho 
družinou. Mikuláš vypustil s dětmi balónky 
s vánočními přáníčky a rozsvítil náš, tluma-
čovský, vánoční strom.

Od 14 do 17 hodin byl také zpřístupněn 
k prohlídce kostel sv. Martina. Mnohé děti 
využily nabídky Zemského hřebčince Tluma-
čov a projely se v kočáře, který přivezl i od-
vezl Mikuláše.

Pro všechny bylo přichystáno bohaté ob-
čerstvení u hasičů a v restauraci Schodky. 

Velké poděkování za přípravu celé akce 
patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, 
místním hasičům a všem dobrovolníkům, 
kteří nám s touto akcí pomáhali. 

Pracovnice Kulturního a informačního 
střediska, Renáta Nelešovská a Petra Šimo-
níková, vám přejí krásné a šťastné Vánoce. 
V novém roce 2017 pevné zdraví, hodně lás-
ky a vzájemného porozumění.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

V sobotu 11. září 2016 v čase 22,42 hod byl 
v rámci mimořádné události vyhlášen požár-
ní poplach v zemědělském areálu v Tlumačo-
vě. Plameny zachvátily velkoobjemovou halu 
na uskladnění sena, která je v majetku Ple-
menářských služeb a.s. Otrokovice.

S ohledem na rozsah požáru byl vyhlášen 
operačním důstojníkem II. stupeň požární-
ho poplachu. Na likvidaci požáru se v prv-
ní fázi podílelo celkem 17 jednotek profesi-
onálních a dobrovolných hasičů. Mezi sed-
mou a osmou hodinou ranní došlo k vystří-
dání zasahujících jednotek s tím, že nároč-
né hasební práce probíhaly po celou nedě-
li až do pondělního rána. Chtěl bych tou-

Členové Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů opět prokázali svou připravenost

to cestou poděkovat všem zúčastněným jed-
notkám, které se podílely na likvidaci této 
mimořádné události.

Zejména děkuji všem zasahujícím členům 
tlumačovské JSDH, kteří aktivně a zodpověd-
ně plnili úkoly velitele zásahu po celou dobu 
likvidace tohoto požáru. Poděkování patří 
také mým pomocníkům, pí. Mileně Huráňo-
vé, místostarostovi Mgr. Rajmundu Huráňovi 
a pí. Ireně Horkové, kteří spolu se mnou za-
jišťovali občerstvení pro 60 zasahujících hasi-
čů v průběhu noci ze soboty na neděli. K po-
děkování se také připojuje majitel firmy Ple-
menářské služby a.s. Otrokovice.

Petr Horka, starosta obce

Po roce jsme opět v naší obci slavili Mar-
tinské hody. V sobotu 12. listopadu 2016 to 
byla degustace svatomartinských vín a v ne-
děli 13. listopadu sváteční dopoledne na ná-
městíčku.

V sobotu mohli návštěvníci ochutnat letoš-
ní svatomartinská vína. U tohoto vína musí 
kvalitu a senzorické vlastnosti (barvu, aroma, 
chuť) každoročně schválit odborná komise. 
Až po tomto úspěšném hodnocení mohou 
vinaři dodávat na trh svá vína pod známkou 
Svatomartinské. Láhve musí být také ozna-
čeny společnými záklopkami či šroubovými 
uzávěry se značkou „Svatomartinské“. Pod 
značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět 
pouze vína raných odrůd: bílé víno: Mül-
ler Thurgau, Veltlínské červené rané, Muš-
kát moravský; červené víno: Modrý Portu-
gal a Svatovavřinecké a růžové víno, klaret: 
Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavři-
necké. Abyste si však mohli vychutnat při-
rozenou 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 náměstíč-
ku přivítali studenty z Arcibiskupského gym-
názia Kroměříž. Letos, tak jako v letech mi-
nulých, se jim podařilo roztančit malé i vel-
ké diváky.

Ani v tomto roce nepřijel na svůj svátek 
Martin na bílém koni a nepřinesl nám sníh. 
Nic to ale neubralo na příjemné a přátelské 
náladě jeho oslav.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Martin na bílém 
koni nepřijel aneb 
Martinské hody

T A L A Š O V O 
Z A H R A D N I C T V Í

Nabízí vánoční stromky, 

živé ryby, cibuli, 

jablka, brambory, 

sudová vína 

a kysané zelí.

Zároveň děkujeme 

všem zákazníkům 

za přízeň a přejeme 

radostné Vánoce, 

bohatého Ježíška a v novém roce 

hodně štěstí, zdraví a pohody. 
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Ovoce a zeleninu máme rádi.                                                                             Foto: MŠ Tlumačov. 
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Žáci II. stupně - přespolní běh.                                                                          Foto: ZŠ Tlumačov. 

Návštěva u hasičů.                                                                                        Foto: MŠ Tlumačov. 

Přespolní běh I. stupeň.                                                                                       Foto: ZŠ Tlumačov. 

Přespolní běh I. stupeň.               Foto: ZŠ Tlumačov. 

Dne 30. září 2016 se naši žáci zúčastnili 
pravidelného klání v přespolním běhu.

Žáci II. stupně se po druhé vyučovací 
hodině přesunuli do lesíku Hrabůvka, kde 
si poslechli pokyny k běhu, pod vedením 
pana ředitele a vyučujících prošli trasu a za-
čali soutěžit.

Závodníci byli rozděleni do 4 skupin – 
mladší dívky a chlapci (6. a 7. třída) a starší 
dívky a chlapci (8. a 9. třída). Až na výjimky 
podali všichni žáci a žákyně výborný výkon, 
na předních příčkách se ale všichni umístit 
nemohli. Gratulujeme proto všem, kteří si 
doběhli pro medailové pozice:

V kategorii mladších dívek se umístily: 
1. místo: Martina Bednaříková; 6. tř. (4:22 
min.), 2. místo: Kateřina Rulfová; 6. tř. (4:37 
min.), 3. místo: Daniela Vejmělková; 6. tř. 
(4:40 min.)

V kategorii mladších chlapců si medai-
le zasloužili: 1. místo: Lukáš Gärtner; 7. tř. 
(3:24 min.), 2. místo: Daniel Jakub Ňaň-
ko; 7. tř. (3:48 min.), 3. místo: Matěj Rýdel;          
7. tř. (3:58 min.)

Starší dívky vybojovaly: 1. místo: Aneta 
Horková; 9. tř. (3:56 min.), 2. místo: Mo-
nika Řičicová;  9. tř. (4:18 min.), 3. místo:  
Anna Skopal-Procházková; 9. tř. (4:21 min.)

Starší chlapci si po dvou kolech vyběha-
li: 1. místo: Adam Bilík; 9. tř. (6:59 min.),          
2. místo: Jan Hrtús; 9. tř. (7:39 min.), 3. mís-
to: Martin Němec; 9. tř. (7:55 min.)

Bc. Lucie Melichárková

Školní přebor 
v přespolním běhu 
2016/2017

V pátek 30. září 2016 jsme ve škole nacvi-
čili evakuaci školy pro případ požáru. Poté 
se 1. stupeň vydal do terénu k MŠ Klubíčko.

Počasí nám opravdu přálo, bylo krásné 
babí léto. Závodníci byli rozděleni na dívčí 
a chlapeckou kategorii. Žáci 4. a 5. ročníku 
tvořili společnou. 1. třída absolvovala v přes-
polním běhu kratší trasu.
Výsledky závodu:

Dívky I. třída: 1. místo Ema Kramlová,     
2. Hana Rulfová, 3. Adéla Kramlová

Chlapci I. třída: 1. místo Jan Odstrčil,        
2. Ríša Skácel, 3. Dominik Dvořák

Dívky II. třída: 1. místo Julie Machovská, 
2. Tereza Niedermertlová, 3. Anna Kováčová

Přespolní běh 
1. stupně

Chlapci II. třída: 1. místo Tomáš Hložek, 
2. Pavel Karlík, 3. František Kovalčík

Dívky III. třída: 1. místo Nikol Svojanov-
ská, 2. Tereza Řezníková, 3. Jana Kadlčíková

Chlapci III. třída: 1. místo Adam Krajíček, 
2. Jan Slovák, 3. Petr Bína

Dívky IV. a V. třída: 1. místo Lucie Miaki-
šová, 2. Vendula Dvořáková, 3. Míša Kelová

Chlapci IV. a V. třída: 1. místo Radek Dvo-
řák, 2. Martin Dvořák, 3. Jáchym Hric

Mgr. Irena Desenská

27. září 2016 jsme se s dětmi vypravili do 
místní hasičské zbrojnice, kde byl pro nás při-
praven den otevřených dveří. Po příchodu na 
místo nás přivítali místní hasiči v modro žlu-
tých uniformách.

Pan Milan Žák nám v podrobném výkladu 
představil hasičská auta, která byla vystavena 
před hasičskou zbrojnicí. Děti si je prohlédly 
také zevnitř, když si vyzkoušely, jaké je to se-
dět v tak velikém autě. To byla, panečku, výš-
ka! Dále děti shlédly veškerou hasící techni-
ku a poslechly si houkačku na autě, která zně-
la tak silně, že byla slyšet až k nám do mateř-
ské školy. Děti obdivovaly modré majáčky na 
hasičském autě a záchranný člun, který mají 
naši hasiči taktéž k dispozici. Velké pozornos-
ti zvláště klučičí části naší školky se těšila roz-
sáhlá výstavka miniaturních hasičských autí-
ček. Bylo jich tolik, že kdybychom je měli spo-
čítat, strávili bychom tady celé dopoledne. Ná-
sledovala prohlídka hasičské šatny, kde jsme 
viděli hasičské oděvy a požární helmy, které 
si děti také mohly vyzkoušet. S údivem jsme 
pozorovali hasiče, který byl oblečen přímo 
k požárnímu výjezdu. Děti poznaly, že není 
lehké na sobě nosit těžké boty, kalhoty, hel-
mu, kyslíkový přístroj a k tomu zvládat ještě 
náročnou činnost, kterou hašení požáru beze-
sporu je. Naše prohlídka končila v patře hasič-
ské zbrojnice, kde si děti prohlédly sbírku ví-
tězných pohárů místních hasičských družstev 

Děti a hasiči

soutěžících v požárních znalostech a doved-
nostech. Děti si prolistovaly kroniku, prapo-
ry a sbírku starých hasičských přileb. S nadše-
ním uvítaly drobnou sladkost a malé reklam-
ní předměty, které nás na závěr naší návště-
vy čekaly. Odcházeli jsme spokojeni a děti si 
měly celou cestu do školky o čem povídat.

Děkujeme všem hasičům, kteří se nám po 
celou dobu naší návštěvy ochotně věnovali 
a s trpělivostí odpovídali na zvídavé dětské 
dotazy. Přejeme jim do jejich náročné dobro-
volné činnosti hodně chuti a elánu a hodně 
sil při hašení požárů.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov Návštěva u hasičů.        Foto: MŠ Tlumačov. 

Než jsme se nadáli, sluníčko nám uteklo 
někde do dáli a byl tady opět podzim. S tím-
to ročním obdobím se v mateřské škole učí-
me poznávat dary podzimu ovoce a zeleni-
ny, které dodávají našemu tělu spoustu po-
třebných vitamínů a brání nezbedným baci-
lům napadnout naši imunitu a přinutit nás 
léčit se z otravných viróz, které na nás číha-
jí na každém kroku.

Proto děti pravidelně vedeme k základním 
hygienickým návykům, denně věnujeme hod-

Ovoce a zelenina plná vitamínů
ně času zdravému pohybu při spontánních 
i řízených tělovýchovných aktivitách a učí-
me se jíst právě ty přírodní vitamíny, které 
se nám nabízí. Ty nenahradí žádní multivita-
minoví marťánci ani žádné jiné vitamíny z lé-
kárny. Nicméně najdou se děti, kterým ovo-
ce ani zelenina moc nechutná a je potřeba 
je vhodnou motivací zkusit nalákat alespoň 
k ochutnávce těchto zdravých produktů naší 
přírody. Proto si v rámci výchovně vzděláva-
cí činnosti v mateřské škole povídáme o dů-

ležitosti konzumace ovoce i zeleniny, ve spo-
lupráci se školní jídelnou jsou dětem nabíze-
ny různé druhy těchto pochutin ať už v syro-
vém či vařeném provedení.

V mateřské škole ve spolupráci s rodiči 
chystáme výstavky ovoce a zeleniny, učíme 
se poznávat jednotlivé druhy a na konci týd-
ne uspořádáme pro děti velkou hostinu. Na 
vše dohlíží skřítek Podzimníček, sestavený 
ze zeleninových produktů našich zahrádek. 
Při ochutnávce ovoce i zeleniny děti nako-
nec přijdou na to, že jablíčka, hrušky, papri-
ka či rajče vlastně chutná docela dobře a při 
společném hodování se nakonec sní vše, co 
jsme si na výstavce dosud pouze prohlíželi.

Zapojíme všechny smysly – čich, chuť, 
hmat, zrak a nakonec i sluch. Dobrou chuť!

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Ovoce a zeleninu máme rádi.         Foto: MŠ Tlumačov. 
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ZŠ Tlumačov DDM Sluníčko

Exkurze 5. ročníku.                                                                                         Foto: ZŠ Tlumačov. 

Strašidelný Halloween.                                                                                   Foto: DDM Sluníčko. 

Tvoření pro dospělé.                                                                                   Foto: DDM Sluníčko. 

Bubnování vám šlo skvěle.                                                                                    Foto: ZŠ Tlumačov. 

Rytmy připomínající bubnování afrických 
domorodých kmenů zněly v pátek 4. listo-
padu 2016 po celé dopoledne naší tělocvič-
nou, a to díky neobvyklému zážitkovému 
programu.

Ten měl možnost absolvovat každý z na-
šich žáků. Jeho neodmyslitelnou součástí 
byly drumbeny – rytmické nástroje z recyklo-
vaného papíru a dřeva. Jejich tvůrce, Zdeněk 
Roller, měl pro každý třídní kolektiv připra-
ven hodinový pořad plný rytmů. Na jejich 
tvorbě a hře se svým způsobem podílel kaž-
dý žák. Na drumben, který dostal k dispo-
zici, měl možnost vytvořit vlastní rytmický 
motiv, který ostatní napodobovali. Ozvláštně-
ním byla i hra na didgeridoo – rytmicko-me-
lodický nástroj původně vytvořený z dutého 
eukalyptového kmene, na který se dají vylou-
dit velmi zvláštní zvuky.

Všechny prvky programu byly zaměřeny 
na podporu komunikace a týmové aktivity. 
Věřím, že tento netradiční hudební program 
byl pro každého příjemným zpestřením pá-
tečního vyučování.      

Mgr. Leona Jirušková

Drumbeny 
v naší škole

Žáci a vyučující naší školy od 1. do 7. roč-
níku zaměřili v září výtvarné a pracovní čin-
nosti na téma zahrada. Výrobky se pak sta-
ly součástí tradiční zahrádkářské výstavy 
v Tlumačově.

O víkendu přišli na výstavu všichni obdi-
vovatelé přírody a příznivci zahrad a pěsto-
vání. V pondělí 19. září 2016 ji zhlédli žáci 
1. stupně. Každý hledal právě ten svůj výro-
bek či výkres. Poslechli jsme si úvodní poví-
dání naší bývalé paní učitelky Jiřiny Vrtalo-
vé. Ne všichni věděli, jak se na zahradě seje 
nebo sází. Proto by bylo dobré častěji vyjít 
s rodiči nebo prarodiči na záhonky, něco se 
přiučit a pomáhat.

Největší zájem byl na výstavě o kaktusy. 
Mnoho dětí si některé exempláře koupilo. 
A možná se příští jaro pokusí také něco za-
sít nebo zasadit, vypěstovat a posléze sklidit.
Děkujeme všem tvůrcům výstavy.

Mgr. Irena Desenská

Výstava květin, 
ovoce a zeleniny

První z letošních výletů 5. ročníku se usku-
tečnil již v září. Byla to exkurze do Starého 
Města - firmy REC group.

Stále ve škole mluvíme o ekologii, a proto 
bylo dobré vidět vše v „přímém přenosu“. 
V kongresovém centru zhlédly děti zajíma-
vou prezentaci s názvem „Cesta mořem od-
padu“ a závěrečná soutěž vyzkoušela jejich 
pozornost. Dozvěděly se o rozdílu skládky, 
spalovny a recyklace, o tom, že třídit je dů-
ležité, protože například z plastových lahví 
se mohou dále vyrobit fleecové bundy, ply-
šové hračky nebo duté vlákno do přikrývek. 
Z nápojových kartonů se slisuje např. staveb-
ní materiál, z pneumatik povrchy hřišť apod. 
Byli jsme poučeni kam patří léky, oděvy, ba-
terie či úsporné zářivky. Zajímavá byla ma-
linká napodobenina zkumavky, ze které se 
teplem vyfoukne plastová láhev. 

Vláček nás provezl areálem. Zvláště kluky 
zaujaly hromady aut, elektrospotřebičů, počí-
tačů nachystaných k likvidaci. Nejlepší přišlo 
na závěr - prohlídka starého letadla a lodě, 
někteří překonali strach na vyhlídkových láv-
kách a majáku. V KOVOZOO jsme objevi-
li plno nových přírůstků. Snad nejkrásnější 
byla velbloudice Ajša - 480 kg. O životě kaž-
dého zvířete si můžete přečíst na cedulích. 
Je obdivuhodné, že se staré železo může pod 
šikovnýma rukama proměnit v krásné věci. 

Mgr. Irena Desenská

Exkurze 5. ročníku
ZŠ Tlumačov

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 
středisko Tlumačov nabídl veřejnosti aktivi-
ty různého druhu.

Pro žáky školou povinné jsme v době pod-
zimních prázdnin uskutečnili tradiční akci 
„Strašidelný Halloween“. O tuto akci je dlou-
hodobě velký zájem, což nás velmi těší. Pro-
žijeme společně s dětmi den, kdy dlabeme 
dýně, které večer rozsvítíme vedle vchodu 
u DDM, hrajeme hry, opékáme „netopýry 
a ježky“, tvoříme a hlavně večer, jak se setmí, 
se oblečeme do strašidelných masek a vyra-
zíme strašit do ulic Tlumačova. 

Další akcí pro tuto věkovou kategorii byl 
výukový program – keramická dílna. Žáci 
I. stupně ZŠ Tlumačov mají možnost si vy-
zkoušet práci s keramickou hlínou a glazura-
mi. Výsledkem jsou krásné výrobky, které jis-
tě potěší. Nabídku keramického tvoření vyu-
žila také MŠ Klubíčko. Děti se svými učitel-
kami přišly po dvě dopoledne k nám do Slu-
níčka a ponořily se do kreativního tvoření. 

Tvoření nabízíme také dospělým, kteří 
v hojném počtu nabídky využívají. Scházíme 
se ke společnému pletení z papírových ruli-
ček. V říjnu jsme pletli ošatku ve tvaru jež-
ka a v listopadu vánočního Anděla. Již nyní 
plánujeme jarní kurzy s velikonoční temati-
kou a také nově šití textilních panenek, pro-
to neváhejte s přihlášením – kurzy se velmi 
rychle plní.

Během podzimu proběhla pro děti a mlá-
dež, za finanční podpory obce Tlumačov, 
výtvarná soutěž na téma „Klauniáda“. Sešlo 
se celkem 192 nádherných výtvorů. Do naší 
soutěže se zapojily mimo jiné také výtvarné 
kroužky při DDM Sluníčko, mateřské a zá-
kladní školy z Tlumačova a okolí. Vítězové 
v každé z pěti kategorií získají pohár či me-
daili, diplom s fotografií svého obrázku a dá-
rečky. Všechny výtvory si můžete prohléd-
nout na výstavě od 15. prosince v prostoru 
KIS Tlumačov. Vítězům blahopřejeme a dě-
kujeme všem za krásné výrobky. 

Před koncem roku byly Vánoční dílny s vel-
kou nabídkou kreativního tvoření dekorací 
a malých dárečků. 

Bc. Ludmila Daňková, 
pedagog volného času DDM Sluníčko

Podzimní akce
ve Sluníčku

Žáci na výstavě.                 Foto: ZŠ Tlumačov. 

Tvoření pro dospělé.       Foto: DDM Sluníčko. 

Rok 2017 prozářený radostí Vám přeje 
kolektiv pracovníků DDM Sluníčko Otrokovice.

„Zlatý věk je tam, 
 kde jsou děti.“i.

(Novalis)



14

P r o s i n e c  2 0 1 6

15

w w w . t l u m a c o v . c z

DDM Sluníčko Sport

Den otevřených dveří.      Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 3. prosince 2016 pořádal Dům 
dětí mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov za 
finanční podpory obce Tlumačov „Mikuláš-
ský den otevřených dveří“. Proběhla zde pre-
zentace činnosti kroužků, kde se děti před-
vedly svým rodičům a ostatním návštěvní-
kům. Zapojit se a vyzkoušet si různé aktivi-
ty pak mohli všichni přítomní. V tělocvičně 
proběhla prezentace kroužků Orientální tan-
ce, Aerobik, In-line, Žabičky a Judo. Ve vý-
tvarné dílně si mohli všichni vytvořit krásné 
vánoční ozdoby v podobě stromečku a také 
dárkové srdíčko z keramiky. V herně si pod 
vedením vedoucího mohli návštěvníci vy-
zkoušet různé deskové hry nebo pak nazdo-
bit perníčky, které připravila vedoucí krouž-
ku Vaření. V Čajovně si mohly děti nechat 
namalovat krásný obrázek na obličej, dát si 

Mikulášský den 
otevřených dveří

čajíček a rodiče kafíčko, zahrát kulečník či 
stolní fotbálek. Probíhala zde výstava výrob-
ků dětí a dospělých z kroužku Kreativ, Tvo-
řínek a Keramika. Také jste zde mohli shléd-
nout úspěchy kroužků Aerobik za rok 2016 
v podobě pohárů a diplomů. Při zapojení 
do jakékoliv připravené aktivity, děti získaly 
sladkou odměnu. Také přišel Mikuláš s ce-
lou svou družinou a andílek rozdával lízát-
ka všem, kdo řekl Mikuláši nějakou básnič-
ku nebo písničku. Přes 200 přítomných ná-
vštěvníků si tento Mikulášský den otevřených 
dveří velmi užilo. Čas nám všem velmi rych-
le uběhl. Program byl pestrý, nikomu se ne-
chtělo domů a určitě bychom zde ještě vy-
drželi. Děkujeme všem vedoucím kroužků 
a pomocníkům, kteří se do této akce zapojili. 

Chtěli byste začít navštěvovat nějaký krou-
žek DDM Sluníčko, rádi Vás přivítáme, jest-
li je v kroužku ještě volné místo. Přijď se za 
námi domluvit. Těšíme se na Tebe.

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

V sobotu 5. listopadu 2016 pořádal Dům 
dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov 
za finanční podpory obce Tlumačov soutěž 
v aerobiku jednotlivců. Soutěžit přijelo ko-
lem 240 soutěžících z celé Moravy a pod-
pořit je přišlo na 200 diváků. V tělocvičně 

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov
ZŠ Tlumačov byla skvělá atmosféra, soutě-
žící podávali úžasné výkony a 5členná poro-
ta to měla velmi těžké v rozhodování, aby 
vybrala 6 nejlepších v každé kategorii. Sou-
těže se zúčastnilo i 33 děvčat z AT Tluma-
čov. Některým se podařilo postoupit až do 

finále, což je v tak velké konkurenci velký 
úspěch. Všichni soutěžící si odváželi krás-
né odměny od sponzorů a pořadatelů akce. 
Akce byla velmi úspěšná a již nyní se těšíme 
na soutěž v aerobiku skupin, která se bude 
konat 8. dubna 2017 ve Sportovní hale v Ot-
rokovicích. 

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko 

Soutěž v aerobiku.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž v aerobiku.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž v aerobiku.      Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž v aerobiku.      Foto: DDM Sluníčko. 

Druhý ročník Ukončení sezóny Moped te-
amu Tlumačov tentokrát připadl na druhou 
říjnovou sobotu 8. 10. 2016. Místo konání zů-
stalo jako v loňském roce stejné a to asfalto-
vá plocha vedle fotbalového hřiště.

Na letošní ročník si členové moped teamu 
připravili malé změny v soutěži pro děti. Zá-
vod byl rozšířen o překážkový běh, na který 
navazovala jízda na kole po připravené drá-
ze. Děti tak závodily v dětském překážko-
vém duatlonu ve všech věkových kategori-
ích. Celou akci bohužel poznamenalo chlad-
né a sychravé počasí. Přesto se sjelo i pár mo-
torkářů, kteří soutěžili v jízdě zručnosti, kdy 
převáželi kelímek s vodou, projížděli slalom 
a ukazovali svou šikovnost v přesnosti jízdy.

Pro děti byl připraven doprovodný pro-
gram, stánek se stavebnicí Lego od stareno-
vahracky.cz a velký skákací hrad. I letos ne-
chyběli dva ochotní kamarádi z Walach mo-
tors se čtyřkolkami, kteří děti rádi povozili. 
Občerstvení, teplé nápoje a grilovanou klo-
básu nabízel Mamba bar. Pro všechny sou-
těžící děti i motorkáře byly připraveny ceny,  

Ukončení sezóny Moped teamu Tlumačov 2016
za které děkujeme všem podporovatelům, 
sponzorům a obci Tlumačov. 

Za Moped Team Tlumačov Věra Vystrčilová 

Fotografie z akce naleznete na 
www.mttlumacov.cz 
www.facebook.com/mopedteamtlumacov

Ukončení sezóny 2016.                                                                     Foto: Moped Team Tlumačov. 

Letošní sezona začala již tradičně několika 
tuzemskými závody - v Tlumačově, Albertovci 
a Praze. TJ voltiž Tlumačov zde reprezentova-
ly dvě skupiny - juniorská a seniorská, a samo-
zřejmě i jednotlivci. Juniorská skupina (slože-
na ze Zuzany Hanouskové, Michaely Lekešo-
vé, Terezy Bieberlové, Anny Kristýny Macků, 
Marie Holíkové a Veroniky Nepračové) star-
tovala po celou sezonu na koni Kuzma, zapůj-
čeného od ZH Tlumačov, kterého lonžovala 
Petra Horáčková. Tato skupina cvičila pouze 
na domácích závodech a umisťovala se téměř 
vždy v první polovině výsledkových listin. Se-
niorská skupina (složená z Marka Habloviče, 
Jana Habloviče, Kateřiny Králové, Lucie Hab-
lovičové, Kláry Matulíkové a Nicol Polstero-
vé) cvičila na koni Condor pod vedením lon-
žerky Libuše Hablovičové. 

Voltiž Tlumačov Kromě domácích závodů náš oddíl, jako 
každý rok, reprezentoval i na mezinárodních 
závodech. Do maďarské Budapešti, odjeli zá-
vodit jednotlivci Marek, Jan a Lucie Hablo-
vičovi. Dalšími závody pak byly CVI ve slo-
venském Pezinku, kde už kromě jednotliv-
ců reprezentovala i seniorská skupina. Ta si 
z těchto závodů odvezla pěkné 4. místo. Co 
ovšem tento rok obešlo náš oddíl obloukem, 
byla účast na Mistrovství světa v LeMans. 
Jednotlivcům se nepodařilo získat dostateč-
ně vysokou známku, nutnou pro nominaci. 
Seniorská skupina nominaci splnila, ovšem 
z důvodu vyššího počtu cvičenců ve skupině 
nastaly problémy v podobě vysokých finanč-
ních nákladů na takto prestižní závody, tudíž 
se ani skupina MS nemohla zúčastnit. Vrcho-
lem tohoto roku se tak stalo Mistrovství Čes-
ké republiky v severomoravské Čeladné. Od-
tud si odnesli titul Mistrů ČR cvičenci z tlu-
mačovské seniorské skupiny. Juniorská skupi-

na skončila na 7. místě. Marek Hablovič vybo-
joval v kategorii mužů seniorů stříbrnou me-
daili a Jan Hablovič bronzovou. Lucie Hablo-
vičová obsadila 5. místo v ženách juniorkách.

V současné době probíhá kondiční trénink 
a příprava na sezonu 2017, ve které nás čeka-
jí závody v Itálii, Rakousku, Maďarsku a v ne-
poslední řadě budeme bojovat o účast na Mis-
trovství Evropy, které se bude konat v rakous-
kém Ebreichsdorfu.

Na příští rok bylo také TJ voltiž Tlumačov 
oficiálně přiděleno pořadatelství Mistroství 
České republiky 2017. Bude nám proto ctí po-
řádat toto mistrovství ve dnech 22. - 24. září 
v areálu ZH Tlumačov. Kromě toho se budou 
konat v Tlumačově, jako každý rok, i jedno-
denní závody voltižního poháru a to 29. dub-
na. Srdečně vás všechny zveme na tyto dvě 
důležité akce a budeme rádi za vaši diváckou 
i jakoukoliv jinou podporu. www.voltiz-tlu-
macov.cz                             Kateřina Králová

Juniorská skupina.                                                                                    Foto: Voltiž Tlumačov. Tlumačovská voltiž.     Foto: Voltiž Tlumačov. 
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Pozvánky

OBEC TLUMAČOV

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV 
A STOLNÍ TENISTÉ TLUMAČOV

zvou všechny hráče i fanoušky na V. ročník turnaje ve stolním tenise
neregistrovaných hráčů.

Akce se uskuteční 7. ledna 2017 od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Tlumačov.
Kategorie děti, muži, ženy a senioři. STARTOVNÉ (pouze dospělí): 100 Kč

Program: 
9:00 – 9:30 registrace dětí (kategorie: 6 – 10 let; 10 let – školní věk [ZŠ])

9:30 – 13:30 turnaj dětí
13:30 – 20:00 turnaj mužů, žen a seniorů

MUŽI, ŽENY A SENIOŘI SE MUSÍ ZAREGISTROVAT PŘED TURNAJEM 
DO 4. 1. 2017. 

Registrujte se u Renáty Nelešovské, vedoucí KIS Tlumačov, 
tel.: 724 368 378, 577 929 028, email: vedoucikis@tlumacov.cz nebo osobně.

S sebou si vezměte pálku na stolní tenis, bojovnost, sportovního ducha, dobrou náladu 
a chuť si přijít zasportovat. Občerstvení je zajištěno.

                 

                                                                   středisko Tlumačov, ve spolupráci s KIS Tlumačov Vás zve na                              
                   VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE               

                        KLAUNIÁDA                                            

                                od 15.12.2016  

                                                             prostory KIS TLUMAČOV   

                                                                   PŘÍSTUPNO V PRACOVNÍ DNY 
                                         v době provozu KIS. 

 
 

  
Pořizování fotografií ze zájmového vzdělávání bude využito pro účely DDM. 

Podrobné info: L.Daňková, DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, Masarykova 63, 724312318, Tlumačov, dankova@ddmslunicko.cz 

 

HL A V N Í  S P O N Z OŘ I :I :     

                          

                                                   

V Kulturním a informačním středisku Tlu-
mačov si můžete zakoupit „Omalovánku Re-
gionu Zlínsko a Luhačovicko“. Naleznete v ní 
i stránku o Tlumačovu. Cena 50 Kč.

Nový propagační 
materiál Tlumačova

Do roku 2017 přejeme všem občanů 
Tlumačova a čtenářům Tlumačovských 
novinek příjemné prožití vánočních svát-
ků, které budou naplněné radostí, štěstím, 
vnitřní harmonií a pohodou. Ať se vám 
v roce 2017 daří vše k vaší spokojenosti. 
Redakční rada Tlumačovských novinek

ZO ČZS A KIS TLUMAČOV
VÁS ZVE NA 15. ROČNÍK

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2017 A KOŠT BÁBOVEK
 SOBOTA 28. LEDNA 2017 V DOBĚ OD 14 - 17 HOD. KLUB OBCE ZÁBRANÍ.

VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V 18 HODIN.

 SBĚR VZORKŮ (1/2 LITRU PÁLENKY) PROBĚHNE
V PÁTEK 27. LEDNA 2017 OD 16 – 18 HOD. 

SBĚR VZORKŮ BÁBOVEK (1 CELÁ BÁBOVKA) 
BUDE V SOBOTU 28. LEDNA 2017 OD 13 – 14 HOD. V KLUBU OBCE ZÁBRANÍ. 

(POZN. 1 SOUTĚŽÍCI – 1 VZOREK BÁBOVKY)


