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

ROČNÍK XXVII. BŘEZEN 2018 ZDARMA

Slovo starosty
Milí spoluobčané,

můj příspěvek vznikl na začátku března, 
kdy nás sevřely silné holomrazy a my jsme 
netrpělivě vyhlíželi dny, které přinesou tep-
lejší počasí a následně příchod jara. S jar-
ním počasím se tradičně probouzí nejen pří-
roda, ale i naše činnost směřující k lepšímu 
žití. Také vedení obce chce svou prací v po-
sledním roce tohoto volebního období při-
spět ke zlepšení života občanů Tlumačova. 

V prosinci loňského roku schválilo zastupi-
telstvo obce vyrovnaný rozpočet na rok 2018. 
Po schválení prvního rozpočtového opatření 
v únoru tohoto roku, budeme pracovat s roz-
počtem ve výši 54,5 milionů korun jak v pří-
jmové, tak ve výdajové stránce. Hrazeny bu-
dou pravidelné každoroční výdaje, například 
vzdělávání, dopravní obslužnost, finance ur-
čené na sociální péči, ochranu životního pro-
středí, údržbu a obnovu zeleně, podporu kul-
tury a sportu, výkon veřejné správy a také in-
vestiční akce.

Na investice v letošním roce je alokována 
částka přes 12 milionů korun. Nejprve bu-
dou dokončeny dvě akce, které byly zaháje-
ny už v loňském roce. Do konce května, po 
provedení terénních a sadových úprav, bude 
dokončena oprava chodníku v ulici Sokol-
ské. Na tuto investici byla podána žádost 
o finanční podporu z Integrovaného regio-
nálního operačního programu - Místní akč-
ní skupiny Jižní Haná - „Bezpečná dopravní 
infrastruktura I.“ Původní termín dokonče-
ní stavebních úprav na budově SKZ č. p. 65 
byl říjen 2017. Z důvodu požáru v průběhu 
rekonstrukce byl termín dokončení posunut 
na 30. dubna 2018. Po ukončení procesu pře-
dávacího řízení budou následovat práce na 
vybavení interiéru objektu. Zrekonstruova-
ná budova SKZ bude uvedena do provozu 
v září a bude sloužit pro volnočasové vzdělá-
vání a aktivity dětí, mládeže a dospělých. Ob-
jekt bude ve správě Kulturního a informač-
ního střediska obce Tlumačov. Další akcí, 
na kterou byla zpracována žádost o dotaci 
z IROP – MAS Jižní Haná – „Infrastruktu-
ra pro předškolní vzdělávání a základní ško-
ly“ je vybudování jazykové učebny ZŠ Tlu-
mačov a učebny výpočetní techniky. Pro-
jekt by měl být realizován v průběhu letoš-
ních velkých prázdnin. V jarních měsících                                                                
(duben-květen) budou zahájeny práce na 
rekonstrukci zpevněné plochy a zděného 

oplocení u Kulturního klubu obce na Zábra-
ní. V souladu se Studií dopravy v obci Tlu-
mačov, dojde k vybudování 17 parkovacích 
míst s kolmým stáním pro osobní automobi-
ly v ulici Sportovní, v místě bývalé budovy č. 
p. 209.(„teskobarák“). Po dokončení by mělo 
dojít k odlehčení a zejména ke zlepšení prů-
jezdnosti v úvodní části této místní komuni-
kace (od křižovatky na Kvasice). 

Na konci loňského roku byl dokončen pro-
jekt pro územní řízení na revitalizaci parku 
náměstí Komenského. Po vydání územní-
ho rozhodnutí, budou pokračovat projekční 
práce na dalším stupni dokumentace pro sta-
vební povolení a následně činnost zaměřená 
na vydání stavebního povolení. Revitalizace 
parku bude v průběhu tohoto roku připrave-
na na svou budoucí realizaci. Další akcí le-
tošního roku bude oprava místní komunika-
ce Skály I. Dojde ke kompletní rekonstruk-
ci křižovatky u skáleckého dvoru a oprava 
povrchu komunikace od sýpky po železnič-
ní podjezd před silnicí I/55i. V současném 
období probíhají projekční práce na opravu 
chodníku v ulici Švermova a části chodníku 
v ulici Machovská (od křižovatky ulic Šver-
mova a 6. května). Samotná oprava chodní-
ku proběhne v druhé polovině tohoto roku. 
Byly objednány projekční práce na opravu 
ulice U Trojice, a to její části od křižovatky 
u BD č. p. 630 po mateřskou školku Klubíč-
ko. Součástí oprav bude rekonstrukce chod-
níku, komunikace, veřejného osvětlení a ka-
nalizace. Po dokončení projektu a vyčíslení 

rozpočtových nákladů, bude následně roz-
hodnuto o termínu realizace oprav v ulici 
U Trojice. Další menší akce v tomto roce bu-
dou oprava kříže na místním hřbitově, vybu-
dování workoutového hřiště – venkovních po-
silovacích strojů, montáž a dodávka průmys-
lových vrat a instalace zabezpečovacího za-
řízení v objektu technického areálu, výměna 
garážových vrat na hasičské zbrojnici, výmě-
na vnitřních dveří v budově obecního úřadu, 
oprava dlažby kolem vodního prvku v parku 
v ulici Sokolské.

V loňském roce jsme neuspěli se žádos-
tí o dotaci z Operačního programu životní-
ho prostředí na akci „Kompostéry pro obča-
ny obce Tlumačov.“ Po opětovném podání 
žádosti o finanční příspěvek byla naše obec 
zařazena do seznamu doporučených žadate-
lů. Na základě výběrového řízení byl vybrán 
výrobce kompostérů, s kterým byla podepsá-
na kupní smlouva. Dodávku kompostérů lze 
předpokládat v průběhu dubna s tím, že pře-
dání kompostérů proběhne následně v areá-
lu sběrného dvora. Kompostéry budou pře-
dány občanům, kteří o ně projevili zájem 
v dotazníkovém šetření a bude s nimi pode-
psána jednoduchá smlouva o bezplatné vý-
půjčce. Tolik tedy o úkolech, které nás v le-
tošním roce čekají.

V závěru mého příspěvku bych Vám chtěl 
popřát krásné a prosluněné jarní dny a hez-
ké velikonoční svátky.

Petr Horka – starosta obce



2

B ř e z e n  2 0 1 8

3

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

Z radnice Z radnice

Radnice v roce 2017
V roce 2017 byl ukončen třetí rok volební-

ho období 2014 - 2018. Rada obce Tlumačov 
pracovala ve složení: Petr Horka - starosta, 
Mgr. Rajmund Huráň - místostarosta, Mgr. 
František Kel, RNDr. Ing. Vojtěch Drbal a 
Blanka Konečná. Personální obsazení zastu-
pitelstva se v roce 2017 nezměnilo. Zastupi-
telstvo se sešlo celkem na šesti řádných za-
sedáních. Rada obce měla jedenáct řádných 
a čtyři mimořádná zasedání.

Oddělení ekonomické
Ekonomický úsek

Ekonomický úsek zpracoval údaje o roč-
ním hospodaření do závěrečného účtu obce. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsled-
ku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání 
za rok 2017 zajišťovala soukromá auditorka 
Ing. Milena Lakomá. V roce 2017 bylo schvá-
leno ZO celkem šest rozpočtových opatření.

V roce 2017 bylo přijato 7 žádostí od po-
skytovatelů sociálních služeb, 2 žádosti o fi-
nanční dar, 6 žádostí od neziskových orga-
nizací, 4 žádosti od organizací nebo spolků 
pracujících s mládeží a 2 žádosti neinvestič-
ního charakteru (tab. č. 1, 2).

Úsek personální a mzdový
Celkový stav zaměstnanců v trvalém pra-

covním poměru ke konci roku byl 20 + 1 
uvolněný zastupitel, starosta obce. Uzavře-
no bylo 67 dohod o provedení práce a pra-
covní činnosti s 45 pracovníky. Jednalo se o 
činnost ve sboru pro občanské záležitosti, na 
kulturních akcích pořádaných obcí, zajištění 
topení v bytových domech, zpracování zápi-
sů do kroniky obce, distribuce novinek ob-
čanům, letní brigády na údržbě zeleně a ve-
řejného prostranství v obci a přilehlého ka-

tastru, cvičení jógy s dětmi a práce s odpa-
dy na Skalách i ve sběrném dvoře. 

V rámci projektu aktivní politiky zaměst-
nanosti Úřadu práce ČR bylo v roce 2017 
postupně zaměstnáno celkem 5 uchazečů o 
zaměstnání provádějících veřejně prospěš-
né práce (VPP) a 1 uchazeč o zaměstnání 
na tzv. společensky účelné pracovního mís-
to (SÚPM). Finanční prostředky k pokrytí 
nákladů na mzdy byly poskytovány měsíčně 
prostřednictvím Úřadu práce ve Zlíně ze stát-
ního rozpočtu a Evropské unie. 

Náklady na aktivní politiku zaměstnanos-
ti v roce 2017
počet zaměstnanců na VPP – celkem  5
počet zaměstnanců na SÚPM 1
výše měsíční dotace na 1 pracovní místo 
VPP 15.000,- Kč 
výše měsíční dotace na 1 pracovní místo 
SÚPM 11.000,- Kč
náklady na mzdy celkem: 438.251,- Kč
dotace na mzdy celkem: 325.770,- Kč
příspěvek na stravné: 21.160,- Kč
náklady na ochranné oděvy a pomůcky:  
 5.089,- Kč

Samostatné investiční akce obce v roce 2017 (v mil. Kč) (tab. č. 3)

Žádosti obce o dotace z veřejných rozpočtů (IROP, SFŽP, SFDI, ministerstva ČR, ZK) (tab. č. 4)

Poplatky za komunální odpad (tab. č. 6)

Poskytnuté prostředky z rozpočtu obce za rok 2017 (tab. č. 1)

Vzdělávání
Pro období let 2016-2018 je sestaven a prů-

běžně plněn (dle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících samosprávných celků § 17) plán 
vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace 
úředníka. Plán vzdělávání je naplňován účas-
tí jednotlivých úředníků na školeních. Během 
roku proběhla školení řidičů referentských 
vozidel, řidičů nákladních vozidel (profesní 
průkazy) včetně členů JSDH, bagristů-stroj-
níků, obsluhy motorových pil, křovinořezů a 
benzinových sekaček, proškolení svářečů, to-

pičů nízkotlakých kotlů, přezkoušení dle vy-
hlášky č. 50/1978.

Finanční kontrola
Systém kontrolní činnosti je dodržován 

dle vnitřní směrnice Pravidla kontrolního 
systému Obce Tlumačov. Uskutečnila se ve-
řejnosprávní kontrola poskytnutých finanč-
ních příspěvků v roce 2016 - jejich řádné vy-
účtování. Proběhla veřejnosprávní kontrola 
u příspěvkových organizací a organizačních 
složek Obce Tlumačov a 3 vnitřní řídící kon-
troly hospodaření dle plánu. Při kontrolách 
nebyly zjištěny žádné závady ani pochybení. 

Oddělení stavební a majetku

Úsek výstavby
Samostatné investiční akce obce v roce 

2017 (v mil. Kč) (tab. č. 3, 4).

Úsek majetku
Účetní hodnota majetku obce Tlumačov 

k 31. 12. 2017:         266.438.506,39 Kč
V bytovém fondu obce je evidováno 40 

bytů (tab. č. 5, 6, 7).

y p y p
Druh dotace Počet 

příjemců 
Počet dotací, 

transferů 
Celková výše 

v Kč 
Veřejná finanční podpora organizacím 
pracujícím s mládeží 

4 22 258.500,00  

Neinvestiční transfer z rozpočtu obce 6 7   67.500,00  
Investiční transfer z rozpočtu obce 2 2 278.000,00 
Celkem 12 31 604.000,00  

Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2017 (tab. č. 2)

Finanční objem dotace účel 
717 100,00 Kč Dotace na výkon státní správy 
325 770,00 Kč Dotace na VPP 
50 000,00 Kč Volby do Parlamentu ČR 

326 503,00 Kč Rekonstrukce chodníků podél I/55 
23 000,00 Kč Dotace pro JSDH 

311 025,50 Kč Revitalizace BD čp. 630 v ul. U Trojice 
355 820,40 Kč Průtoková dotace pro ZŠ 

 Celkem Dokončeno 
Počet samostatných investičních akcí  10 8 
Oprava nádvoří za ŠJ 0,319 0,319 
Rekonstrukce kuchyně a šatny č.p. 863 0,147 0,147 
Rekonstrukce objektu garáží na náměstíčku – výměna vrat 0,128 0,128 
Revitalizace BD 630 1,042 1,042 
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov – 
SO 103 a 104 ul. Dolní 3,723 3,723 
Úprava rozvodů ÚT a zdroje tepla v objektu č.p. 95 0,570 0,570 
Zateplení objektu KK č.p. 863 1,352 1,352 
Rekonstrukce SKZ č.p. 65 Tlumačov 6,930 5,763 
Rekonstrukce ul. Sokolská – chodník 1,332 1,208 
Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní 2,909 2,909 
Realizovaný finanční objem (v mil. Kč) 18,452 17,161 

 Celkem Dokončeno 
Počet žádostí 2 2 
Revitalizace BD 630 (IROP) 0,311 0,311 
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov 
SO 103 a 104 ul. Dolní (SFDI) 2,171 2,171 

Realizovaný finanční objem (v mil. Kč) 2,482 2,482 

 Počet Kč 
Počet obyvatel 2.471 - 
Trvale hlášených osob k poplatku 2.294 1.244.575,00 
Cizinci 18 9.900,00 
Rekreace 80 43.358,00 
Dluhy za minulá období - 8.300,00 
Nezaplaceno + příslušenství 9 - 
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí 14 3.615,00 
Osvobození od poplatku za komunální odpad dle OZV 
č. 2/2015 150 - 

Celkem vybráno za KO v roce 2017 - 1.302.518,00 

Poplatky za psy (tab. č. 7)

 Počet Kč 
Celkem vybráno za psy (sazba 200,- Kč) 422 85.651,00 
Nezaplaceno 3 - 
Známky na psy 49 980,00 

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2017 2.472 
Počet přihlášených osob 43 
Počet odhlášených osob 66 
Počet narozených 21 
Počet zemřelých 27 
Stěhování v rámci obce 25 
Ukončení pobytu na území ČR 0 

Změny a opravy v evidenci obyvatel: 
sňatky 7 
úmrtí  27 
rozvody 8 
ovdovění 14 
narození 21 

Zpracování údajů v základních registrech –  Czech point (tab. č. 8)

1 x – svatba mimo obřadní síň
2 x – obřad zlaté svatby

U příležitosti významných životních vý-
ročí byla provedena u 58 občanů osobní ná-
vštěva prostřednictvím členů zastupitelstva 
a matrikářky.

Písemné blahopřání k narozeninám bylo 
zasláno 274 spoluobčanům.

Zlatou svatbu oslavilo 6 manželských 
párů, u nichž byla provedena návštěva s osob-
ní gratulací za účasti starosty a matrikářky.

Sekretariát starosty, spisová služba a archiv
V roce 2017 bylo do podacího deníku, 

v němž se pod čísly jednacími eviduje došlá 
i odeslaná korespondence, zapsáno 1.163 do-
kumentů. Prostřednictvím datové schránky 
bylo doručeno 691 datových zpráv a odeslá-
no bylo 229 datových zpráv.

Hřbitovní agenda
K 31. 12. 2017 je na místním pohřebiš-

ti evidováno 496 hrobů, tj. celkem 737 hro-
bových míst.

Z toho je 21 hrobů (32 hrobových míst) 
volných (nepronajatých). Na užívání hrobo-
vých míst jsou uzavírány nájemní smlouvy 
na dobu určitou – 10 let.  K obnově bylo vy-
hotoveno a rozesláno 46 smluv.

Oddělení životního prostředí, údržby     
a služeb  

Úsek životního prostředí
Ochrana přírody

V roce 2017 bylo obecním úřadem jako do-
tčeným orgánem státní správy vedeno 9 ří-
zení o vydání povolení ke kácení dřevin ros-
toucích mimo les. Všechna řízení byla ukon-
čena souhlasným rozhodnutím o povolení. 

Ochrana ovzduší 
V roce 2017 oznámily 2 podniky zdroj zne-

čišťování ovzduší na území obce Tlumačov. 
V průběhu roku byla prováděna optická kon-
trola komínových spalin.

Ochrana vod
Na úseku samosprávy pečuje obec o veřej-

né studny a koryta toků, které jsou v jejím 
vlastnictví. V pravidelných intervalech je pro-
váděno odčerpávání vody z těchto studní.

Deratizace a veterinární zprávy
V roce 2017 zajišťovala deratizaci veřej-

ných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlu-
mačov společnost Deratex, spol. s.r.o. Zásah 
probíhal v jarním období roku.

Údržba a služby
V roce 2017 bylo provedeno sečení cca 

780 ha veřejně přístupných travnatých ploch 
včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků 
na všech veřejných plochách v obci. Byla 
prováděna kompletní údržba porostů bio-
koridou. Výsadba stromů byla realizována 
v rámci nařízené náhradní výsadby za od-
kácené dřeviny.

(tab. č. 5)

(tab. č. 9)

Oddělení sociálně – správní 

Úsek sociální
K 31. 12. 2017 je evidováno 9 žádostí o 

umístění v DPS. V roce 2017 bylo umístěno 
5 osob do volných bytů. Nyní jsou všechny 
byty v DPS obsazeny.

Úsek evidenčně správní (tab. č. 8, 9)
Na úseku bylo podáno 14 návrhů na zru-

šení údaje o trvalém pobytu. Všem návrhům 
bylo vyhověno. Ve správním řízení byl zrušen 
trvalý pobyt 18 občanům, kterým byla přidě-
lena úřední adresa dle zákona č. 133/2000 
Sb. K 31. 12. 2017 je na úřední adrese (Ná-
dražní 440) hlášeno celkem 129 občanů.

V roce 2017 bylo přijato 16 nálezů a vydá-
no 11 nálezů.

Sbor pro občanské záležitosti
V obřadní síni i mimo se uskutečnily ná-

sledující obřady:
6 x – obřad vítání dětí do života, při nichž 
bylo přivítáno 16 dětí
1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
1 x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
8 x – svatba

Žádosti a pořadník na obecní byty 
Celkem uchazečů 
uchazeči o byt 1+1 
uchazeči o byt 2+1 
uchazeči o byt 3+1 

počet 
11 
5 
4 
2 
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 13. 12. 
2017 projednalo: Rada  obce  T lumačov  na 

svém jednání dne 17. 1. 2018              
projednala:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 29. 11. 2017         
projednala:

Mimořádné jednání Rady obce  
Tlumačov dne 13. 12. 2017    
projednalo:

Kulturní a informační středisko a Dům dětí a mládeže Otrokovice, 
odloučené pracoviště Tlumačov

Vás srdečně zvou

v sobotu 16. června 2018 od 15 hodin
do parku v ulici Sokolská v Tlumačově na

ODPOLEDNE
PRO CELOU   RODINU

Bohaté občerstvení zajištěno. 
Změna programu vyhrazena. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Program: 15:00 - 15:15 hod. Slavnostní přivítání starostou obce Petrem Horkou
 15:15 - 16:00 hod. Zábavný program pro děti - Show Jacka Sparrowa
 16:00 - 17:30 hod. Vystoupení tlumačovského aerobiku, 

  k poslechu zazpívají žáci ze Základní umělecké školy 
  Otrokovice pod vedením Jany Lukášové.
 17:30 - 18:30 hod.  Letové ukázky dravců a sov – Stanice ochrany fauny Hluk. 
  Po skončení programu možnost fotografování.

Program v rámci Dne dětí:
soutěže pro děti, skákací hrad, karikaturista, malování na obličej, trampolína, 
barvení židlí, ukázka hasičské techniky, projížďka na koni, autodráha v sokolovně, 
projížďka na povozu taženém koňmi, jízda na motokárách

vzala na vědomí informace o vydaných 
správních rozhodnutích na základě veřej-
noprávní smlouvy k provádění výkonu stát-
ní správy ve věcech pozemních komunikací 
mezi městem Otrokovice a obcí Tlumačov ze 
dne 30. 11. 2015 a na základě veřejnoprávní 
smlouvy k provádění výkonu státní správy ve 
věcech přestupků ze dne 21. 8. 2008 a vzala 
na vědomí usnesení Rady města Otrokovice 
č. RMO/6/01/18 o uplatnění zvýšení ceny za 
výkony pro rok 2018

schválila v rámci aktivní politiky za-
městnanosti pro rok 2018 vytvoření max. 12 
pracovních míst pro veřejně prospěšné prá-
ce dle potřeby obce jen na nezbytně nutné 
a potřebné práce s nástupem dle možností 
a doporučení ÚP

vzala na vědomí zprávu o činnosti 
JSDH Tlumačov za rok 2017 a schválila fi-

schválila rozpočet MŠ Tlumačov, p.o. 
v předloženém rozsahu

schválila rozpočet ZŠ Tlumačov, p.o. 
v přeloženém rozsahu

projednala návrh rozpočtu obce na 
rok 2018 po jednotlivých paragrafech a po-
ložkách, s tím, že bude provedena úprava 
v § 3330 a doporučila ZO schválit rozpočet 
obce na rok 2018 v závazných ukazatelích 
na svém nejbližším zasedání

schválila Střednědobý výhled rozpočtu 
na roky 2019 a 2020 pro MŠ Tlumačov, p. o. 
a ZŠ Tlumačov, p. o. v předloženém znění

schválila v souladu s Vnitřním plato-
vým předpisem platným pro ředitele škol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec 
Tlumačov, řediteli ZŠ a ředitelce MŠ Tlu-
mačov, p. o. mimořádnou finanční odměnu 
v navrhované výši

souhlasila se zapojením ZŠ Tluma-
čov, p. o. do projektu Zl. kraje financované-
ho z operačního programu potravinové a ma-
teriální pomoci na pozici partnera s finanč-
ním příspěvkem, název projektu – Obědy do 
škol ve Zl. kraji

schválila čerpání finančních prostřed-
ků v navrhované výši z rezervního fondu MŠ 
Tlumačov, p. o., za účelem nákupu myčky 
do výdejny jídel

schválila Dohodu o ukončení proná-
jmu s Dopravní spol. Zlín – Otrokovice, s.r.o. 

schválila ukončení nájemní smlou-
va dohodou ke dni 31. 12. 2017 na zubní or-
dinaci v objektu zdravotního střediska v ul. 
Dolní 95

schválila záměr pronajmout zubní or-
dinaci a část spol. prostor v objektu zdra-
votního střediska ul. Dolní 95 za stanove-
ných podmínek

schválila prodloužení nájemních smluv 
nájemníků, za předpokladu uhrazení veške-
rých závazků, na dobu určitou do 31. 12. 2018

schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na buňku č. 7, 8 a 9 v Domě služeb za úče-
lem provozování kadeřnictví do 31. 12. 2018

schválila prodloužení nájemní smlouvy 
na buňku č. 6 v Domě služeb, za účelem pro-
vozování pedikúry do 31. 12. 2018 a schváli-
la slevu 1/3 ročního nájemného 

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na buňku 1, 2, 3 v Domě služeb, za úče-
lem prodeje obuvi a oděvů do 31. 12. 2018

schválila prodloužení nájemní smlou-
vy na nebytové prostory (sesterny a ordina-
ce) na DPS k provozování masáží a kosme-
tiky do 31. 12. 2018

schválila záměr výpůjčky části pozem-
ku KN p. č. 2446/2 ostatní plocha o výměře 
21 m2 za uvedených podmínek

schválila uzavřít pojistnou smlouvu na 
pojištění majetku i UNIQUA pojišťovny na 
období od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2021, s uvede-
nou výší ročního pojistného

schválila finanční dar ve výši 5.000, Kč 
pro Babybox pro odložené děti STATIM, 
z. s. Praha a schválila předloženou Darova-
cí smlouvu

schválila přijetí pracovníka obce do 
trvalého pracovního poměru na dobu neu-
rčitou na odd. ŽP a údržby s nástupem od 
1. 1. 2018

schválila Smlouvu o dílo č. 47/2017-D 
se spol. Profire s r.o. Otrokovice

schválila záměr výpůjčky části pozem-
ku KN p. č. 2462/1 – ostatní plocha o výmě-
ře 7 m2 za uvedených podmínek

vzala na vědomí Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o budoucí spolupráci na vodním díle PPO 
Tlumačov ze dne 10. 4. 2008 se státním pod-
nikem Povodí Moravy s. p. Brno a doporuči-
la ZO tento dokument schválit

schválila uzavření Smlouvy o souhlasu 
s provedením stavby „Morava, Tlumačov – 
ochranná hráz“ se s. p. Povodí Moravy, Brno

schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo uzavřené dne 11. 5. 2017 se spol. Har-
ko s.r.o. Kroměříž

schválila vyřazení nefunkčního a ne-
potřebného majetku z evidence obce Tluma-
čov dle soupisu uvedeného v přiložené tabul-
ce a uložila odd. výstavby a majetku zajis-
tit vyřazení tohoto majetku z evidence obce

schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017 
rozpočtu obce na rok 2017 s tím, že celko-
vé příjmy a výdaje po tomto opatření činí 
52.839.000 Kč

schválilo rozpočet obce na rok 2018 
v předloženém rozsahu s celkovými příjmy 
a výdaji ve výši 52.000.000 Kč a uložilo obec-
nímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet 
do příslušných rozpočtových položek 

schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o bu-
doucí spolupráci na vodním díle PPO Tluma-
čov ze dne 10. 4. 2008 se státním podnikem 
Povodí Moravy s. p. Brno

schválilo prodej pozemku KN 2684- 
ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Tlu-

schválila přidělení bytu č. 15 a bytu 
č. 25 od 1. 2. 2018

vyřadila zájemce z pořadníku z důvo-
du nesplnění podmínek pro přidělování bytu 
zvláštního určení

schválila bezplatný pronájem Klu-
bu obce na Zábraní v termínu 23. 3. 2018 
pro ZO ČSZ Tlumačov pro konání výroč-
ní schůze

schválila pro klub Seniorů Tlumačov 
bezplatný pronájem Klubu obce na Zábra-
ní na rok 2018

schválila bezplatné zapůjčení maškar-

Rada obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 14. 2. 2018              
projednala:

„Klimatizace pro kanceláře OÚ“ a schválila 
fyzickou osobu jako dodavatele z důvodu spl-
nění podmínek zadávacího řízení a podání 
nejvýhodnější nabídky 

schválila uzavření SOD na zajištění, 
sledování a monitoring projektu „Revitaliza-
ce bytového domu Tlumačov 630“ se spol. 
CHRISTEC s.r.o. Napajedla

schválila přijetí neinvestiční dotace 
z Fondu Zl. kraje pro JSDH Tlumačov ve 
výši 67.000 Kč poskytnuté na základě Smlou-
vy o poskytnutí dotace č. D/0014/201/KH 
schválené usnesením Zastupitelstva Zl. kra-
je 18. 12. 2017

schválila Smlouvu o podmínkách 
a právu provést stavbu „Oprava silnice 
II/367 v obci Tlumačov“ se Zl. krajem, p. o. 
ŘSZK ZLÍN

schválila smlouvu o dílo na manažer-
ské řízení přípravy a realizaci projektu „Kom-
postéry pro občany obce Tlumačov“

schválila podporu rozvojových zámě-
rů č. RZ 2019 170 předložených poskytova-
telem sociálních služeb Andělé Stromu živo-
ta – mobilní hospic Strom života –Nový Jičín 
ve znění formulářů „Vyjádření obce k rozvo-
jovému záměru“

vzala na vědomí pořádání akcí v are-
álu Zemského hřebčince Tlumačov dle se-
znamu akcí

nanční odměny jednotlivým členům JSDH 
dle návrhu

schválila ukončení nájemní smlouvy 
dohodou na buňku č. 7, 8 v objektu Domu 
služeb ke dni 28. 2. 2018

schválila záměr výpůjčky místnosti 
č. 103 v budově KIS Tlumačov za stanove-
ných podmínek

schválila návrh Rámcové kupní smlou-
vy č. V1001818 na dodávky kovového odpadu 
mezi obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov

schválila dotaci 2.000 Kč pro Domov 
pro seniory Luhačovice, p. o., účelově ur-
čenou na poskytování sociální služby, péči 
o osobu a fyzioterapii, schválila Veřejno-
právní smlouvu 1/2018 o poskytnutí dotace 

schválila dotaci ve výši 23.160 Kč pro 
Sociální služby Kroměříž, p. o., účelově urče-
nou na pomůcky a potřeby pro zajištění péče 
uživatelům a schválila Veřejnoprávní smlou-
vu č. 2/2018 o poskytnutí dotace

vzala na vědomí podané cenové na-
bídky uchazečů na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Kompostéry pro občany obce 
Tlumačov“, schválila nejvýhodnější ceno-
vou nabídku spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
Zlín z důvodu splnění podmínek zadávací-
ho řízení

vzala na vědomí cenové nabídky jed-
notlivých uchazečů na akci malého rozsahu 

mačov za podmínek stanovených v zámě-
ru – viz. usnesení č. Z12/20/11/17 ze dne 
1. 11. 2017

schválilo smlouvu o zavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene na zří-
zení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy stavby – Tulach kabel NN – se spol. 
E.ON a.s. České Budějovice

schválilo záměr odprodeje části po-
zemku KN p. č. 2453/3 ostatní plocha o vý-
měře cca 20 m2 a cca 15 m2 za stanovenou 
kupní cenu a stanovené podmínky prodeje

schválilo záměr odprodeje pozemku 
KN p. č. st. 854 – zastavěná plocha a ná-
dvoří za stanovenou kupní cenu a za stano-
vených podmínek

schválilo od 1. 1. 2018 měsíční odmě-
ny neuvolněným členům ZO obce ve stejné 
výši tak, jak bylo stanoveno pro volební ob-
dobí 2014 - 2018 dle přiložené tabulky

schválilo směnu pozemku KN p. č. 
2452/2 ostatní plocha o výměře 48 m2 za 
podmínek stanovených v záměru viz. usne-
sení č. Z13/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017

schválilo Dodatek ke smlouvě o po-
skytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 
– DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlu-
mačov

schválilo termíny řádných zasedání or-
gánů obce na 1. pololetí 2018

vzalo na vědomí informaci MAS Již-
ní Haná o. p. s. Hulín o vyhlášení výzev do 
IROP a schválilo zajištění všech náležitostí 
směřujících k podání žádosti o dotaci na rea-
lizaci akce: rekonstrukce ul. Sokolská – SO 
102 chodník – výzva MAS JH –IROP- bez-
pečná dopravní infrastruktura a Vybudová-
ní jazykové učebny ZŠ Tlumačov z výzvy 
MAS JH- IROP- Infrastruktura pro předškol-
ní vzdělávání a ZŠ

schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě č. 1/2017 ze dne 23. 2. 2017 o po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
Tlumačov

ních kostýmů pro Senior Otrokovice, p. o. 
na 27. 2. 2018 pro maškarní ples s pohádko-
vou tématikou

schválila Směrnici pro zajištění pracov-
ně lékařských služeb v předloženém znění

schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o za-
jištění zpětného odběru elektrozařízení ze 
dne 11. 5. 2006 se spol. Elektrowin a.s. Praha

schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč 
pro Elim Vsetín, o. p. s. a schválila Darova-
cí smlouvu o poskytnutí fin. příspěvku z roz-
počtu obce Tlumačov

vzala na vědomí nabídky uchazečů na 
akci malého rozsahu na administrátora pro-
jektu „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlu-
mačov a učebny výpočetní techniky“, schvá-
lila administrátora projektu spol. Regiozona 
s.r.o. Zlín, z důvodu splnění podmínek za-
dávacího řízení a podání nejvýhodnější ce-
nové nabídky

schválila přílohu č. 3 k Nájemní smlou-
vě č. 221/2008 ze dne 17. 4. 2008 a přílohu 
č. 5 k Nájemní smlouvě 222/2008 ze dne 
20. 8. 2009 na pronájem zemědělských po-
zemků ve vlastnictví obce se spol. Lukrom 
plus s.r.o. Lípa

schválila Dohodu o způsobu provede-
ní údržby ochranného pásma vedení ČEPS 
a.s. Praha

schválila výpůjčku části pozemku KN 
p. č. 2462/1 – ostatní plocha o výměře 7 m2 
za podmínek stanovených v záměru viz. 
usnesení č. R27/34/11/17 ze dne 29. 11. 2017

schválila podporu rozvojového záměru 
předloženého poskytovatelem sociálních slu-
žeb Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s., 
ve znění uvedeném ve formuláři
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Z radnice Ze života obce

Opravené stavidlo.        Foto: OÚ Tlumačov. 

Rada obce: 11. dubna, 16. května, 13. 
června. Standardní začátky v 16.30 hod. v 
kanceláři starosty obce v objektu OÚ, Ná-
dražní 440.

Zastupitelstvo obce: 25. dubna, 27. červ-
na. Standardní začátky v 17.00 hod. v ob-
jektu KIS, nám. Komenského 170

Termíny řádných 
zasedání orgánů 
obce Tlumačov 
v I. pololetí 2018

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

7 Ze života obce

Téměř po dvou letech usilovného jednání 
obce Tlumačov se Státním pozemkovým úřa-
dem, oddělením vodohospodářských staveb 
Brno, který je vlastníkem a správcem vod-
ního toku hlavního odvodňovacího zaříze-
ní (HOZ) „Hlavnička“, byla na konci minu-
lého roku opět po několika letech obnovena 
funkce stavidlového objektu na tomto toku.

Zhotovitel stavby předal investorovi do uží-
vání objekt nového stavidla dne 20. prosin-
ce 2017. Údržbu a pravidelné kontroly funkč-
nosti bude provádět vlastník objektu SPÚ, 
oddělení vodohospodářských staveb Brno 
s tím, že manipulaci a provoz stavidla v pří-
padě mimořádných událostí bude po vzájem-
né dohodě zajišťovat obec Tlumačov.

Petr Horka, starosta obce

Funkční stavidlo
na Hlavničce

Není tomu tak dávno - přibližně půl roku, 
co byl slavnostně otevřen nově vymalova-
ný podchod pod železniční stanicí. Tento 
výtvarný projekt, který vznikl ve spoluprá-
ci obce, školy a SŽDC s.o., měl za cíl zkráš-
lit nevzhledný tlumačovský podchod. Bohu-
žel, už za takto krátkou dobu nezůstal ušet-
řen projevům vandalismu.

V podchodu se objevily nevkusné a vul-
gární projevy vandalů, kteří toto krásné dílo 
místních žáků a učitelek svými malůvkami 
znehodnocují. Nejen tyto vulgární malůvky 
však ničí pěkný vzhled podchodu. Také bez-
ohledné používání jízdních kol v podchodu, 
které způsobuje obtisky pneumatik na výmal-
bě, vzhledu podchodu velmi škodí. A šachty 
výtahů - to si snad ani nezaslouží komentář… 

Vedení obce kontaktovalo Policii ČR, aby 
se při svých obchůzkách obce více zaměři-
la i na tuto lokalitu. Je však jasné, že nelze 
být vždy všude, a je tedy především na nás, 
na občanech, abychom si takových věcí vší-
mali a nebyli k nim lhostejní. Je obtížné do-
padnout pachatele při činu, ale jedině takto 
se dá prokázat jeho špatný úmysl.

Tlumačovský podchod se stal cílem vy-
cházek maminek s dětmi, a i cizí lidé, kteří 
podchodem procházejí, nešetří slovy uzná-
ní o tomto výtvarném počinu. Proč někomu 
jeho výmalba vadí a záměrně ji ničí, tomu 
nerozumím…

Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Podchod 
vymalovaný žáky
základní školy
láká vandaly

Obec Tlumačov trvale patří k působnosti 
teritoria Obvodního oddělení Policie České 
republiky v Otrokovicích. Mimo obec Tlu-
mačov a město Otrokovice dále do působ-
nosti obvodního oddělení spadají další obce 
a to Hostišová, Sazovice, Mysločovice, Ma-
chová a obec Bělov. 

K datu 1. 1. 2018 tvoří fyzický stav Obvod-
ního oddělení 26 policistů a 1 administra-
tivní pracovník. V oblasti personální dochá-
zí k neustálým změnám, kdy policisté růz-
ně odchází na jiné útvary, zejména na od-
dělení obecné nebo hospodářské kriminali-
ty. Ke změně došlo i ve vedení Obvodního 
oddělení Otrokovice, kdy byl od 1. 1. 2018 
ustanoven do funkce vedoucího oddělení 
npor. Bc. Karel Sedláček, DiS. a na funkci 
zástupce vedoucího oddělení npor. Ing. Ja-
roslav Zlámala.

počítá i v následujících letech a přechod pro 
chodce na sil. I/55 u ZŠ v Tlumačově je ve-
den jako jeden z prioritních. V rámci perso-
nálních možností policistů Obvodního od-
dělení Otrokovice bude na tomto přechodu 
pro chodce vykonáván v ranních hodinách 
dohled nad BESIP.

V roce 2017 došlo k mírnému poklesu spá-
chané trestné činnosti oproti roku 2016. Zvý-
šila se však objasněnost trestných činů, kdy 
z 34 jich dosud bylo objasněno 24. Na úseku 
přestupkového jednání došlo k poklesu pře-
stupků v dopravě, došlo však k navýšení pře-
stupků proti občanskému soužití. 

Poznámka k položce ostatní: V této skupi-
ně se jedná o drobné internetové podvody, 
porušení obecně závazných vyhlášek, pře-
chovávání drog v malém množství, poruše-
ní zákona č. 379/2005 Sb., ve vztahu k nalé-

Zpráva Policie 2017

V prosincovém vydání TN jsme vás infor-
movali, že byla dokončena výstavba víceú-
čelových hřišť pro veřejné sportování (tenis, 
plážový volejbal, volejbal, nohejbal, malá ko-
paná) v lokalitě u fotbalového hřiště na uli-
ci Sportovní. Majiteli a provozovateli hřišť 
jsou Obec Tlumačov (tenisové hřiště a hřiště 
na plážový volejbal) a S.K. Tlumačov (hřiš-
tě s osvětlením na malou kopanou, volej-
bal a tenis). Chybí zde ještě drobné provoz-
ní dodělávky a provoz může být v průběhu 
jarních měsíců zahájen. Předpokládaný ofi-
ciální termín zahájení provozu je 1. květen 
2018. Organizace a provoz na všech sporto-
vištích se bude řídit Provozním řádem a do-
hled zde bude vykonávat správce hřišť. V jed-
nání je ještě ceník pronájmů, kompletní in-
formace k otevření areálu najdete na webu 
obce a v obecních informačních vitrínách do 
15. dubna 2018.

Na návrh občanů a Komise pro školství, 
mládež a tělovýchovu byla v rozpočtu obce 
na rok 2018 alokována finanční částka na 
realizaci Workoutového sportoviště – ko-
vových venkovních posilovacích konstruk-
cí a zařízení, kde se cvičí s využitím vlastní 
váhy. Realizace se připravuje, diskutuje se lo-
kalita umístění, je možné, že areál u fotbalo-
vého hřiště bude ještě rozšířen o tuto aktiv-
ní zónu pro cvičení.

V souvislosti se zahájením provozu víceú-
čelového sportovního areálu jsou připravová-
ny ve spolupráci s KIS Tlumačov i propagač-
ní akce – amatérské turnaje v tenisové čtyř-
hře a v plážovém volejbale, o těchto akcích 
budete včas informováni na webových strán-
kách obce a v hlášeních místního rozhlasu.

  Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Zahájení 
provozu 
víceúčelového 
sportoviště 
u fotbalového 
hřiště

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2018
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 13.12. 2017

Třída 1 daňové příjmy 36 668 000,00 Kč           
daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí
správní a místní poplatky vybírané obcí

Třída 2 nedaňové příjmy 3 477 000,00 Kč             
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, hrobová místa, VB, reklamy

Třída 3 kapitálové příjmy -  Kč                             
Třída 4 přijaté transfery 1 108 500,00 Kč             

dotace na výkon státní správy
volba prezidenta republiky, volby do zastupitelstev obcí
průtoková dotace pro ZŠ

Rozpočtové příjmy celkem 41 253 500,00 Kč           

Třída 8 financování 10 746 500,00 Kč           
stav na účtu k 31.12. 2017 12 224 500,00 Kč                    
splátky úvěrů 1 478 000,00 Kč-                      

Příjmy celkem 52 000 000,00 Kč    

Třída 5 běžné výdaje 45 718 000,00 Kč           
vybrané položky: oprava MK Skály 2 500 000,00 Kč     

neinvestiční příspěvky MŠ 714 000,00 Kč        
neinvestiční příspěvky ZŠ 3 591 000,00 Kč     
dotace pro farnost 200 000,00 Kč        
dotace neziskovým organizacím (mládež) 250 000,00 Kč        
dotace spolkům a nezisk. organizacím 100 000,00 Kč        
dotace na sociální služby 540 000,00 Kč        
oprava kříže na hřbitově 100 000,00 Kč        
zpevněná plocha a oplocení u kulturního kl. 400 000,00 Kč        
výměna kotlů BD čp. 862, ul. U Trojice 500 000,00 Kč        
kamerový systém na náměstíčko 35 000,00 Kč          
vývoz kontejnerů a popelnic 1 360 000,00 Kč     
veřejná zeleň 625 000,00 Kč        

Třída 6 kapitálové výdaje 6 282 000,00 Kč             
vybrané položky: rekonstrukce chodníku ul. Švermova 2 000 000,00 Kč     

parkoviště u čp. 630, ul. Jana Žižky 500 000,00 Kč        
workoutová sestava + stroje pro seniory 302 000,00 Kč        
dokončení rekonstrukce čp. 65 + vybavení 2 200 000,00 Kč     
sekačka 180 000,00 Kč        

Výdaje celkem 52 000 000,00 Kč    

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

V roce 2017 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 429,902 tun odpadu.

Odpadové hospodářství

Plastové obaly PET – LAHVE 16,543 t 
Sklo barevné 16,111 t 
Sklo bílé 9,48 t 
Beton 57,24 t 
Cihly 16,14 t 
N – odpad 7,42 t 
Papír a lepenka 67,524 t 
Biologicky rozložitelný odpad 528 t 
Směsný komunální odpad (svoz) 371,74 t 
Objemný komunální odpad (sběrný dvůr) 186,52 t 
Kovy 132,303 t 
Nápojový karton 0,596 t 

Odběratel Počet t / ks 
ELEKTROWIN zpětný odběr (chladící zařízení) 3,213 t 
 velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky) 3,928 t 
 malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.) 1,78 t 
ASEKOL zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 215 ks 
 malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.) 1,364 t 
EKOLAMP zpětný odběr (zářivky a výbojky) 100 ks 
EKOBAT zpětný odběr malých baterií 90 ks 
PNEUSERVIS zpětný odběr pneumatik (likvidace) 800 ks 

Zpětný odběr odpadu.

Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2017 
v porovnání s rokem 2016

Během roku 2017 policisté Obvodního od-
dělení Otrokovice v Tlumačově, v rámci běž-
ného výkonu služby, nadále působili preven-
tivně v rámci jedné z priorit Krajského ře-
ditelství policie Zlínského kraje „Bezpečně 
do školy i ze školy“, kdy s touto prioritou se 

vání alkoholu mladistvému, apod.
Mimo policistů Obvodního oddělení Otro-

kovice působili v průběhu kalendářního roku 
v katastru obce Tlumačova i policisté Odbo-
ru služby dopravní policie, Dopravního in-
spektorátu Zlín, případně jiné krajské útva-
ry Policie České republiky. Policisté těchto 
složek v rámci výkonu služby zjistili v roce 
2017 celkem 266 případů protiprávního jed-
nání, což je nárůst oproti předchozímu roku 
2016, kdy zjistili 219 případů protiprávního 
jednání. Jedná se v převážné většině o pře-
stupky v silniční dopravě.

Nejvýznamnější ostatní případy šetřené 
útvary PČR v obci Tlumačov v roce 2017: 

POŽÁR PLASTOVÉHO ODPADU ME-
TALŠROT TLUMAČOV dne 26.4.2017 – še-
tří OOK SKPV ÚO Zlín 

MOLÁKOVÁ NEDOVOLENÉ PĚSTO-
VÁNÍ ROSTLIN OBSAHUJÍCÍCH OPL 
– šetří OOK SKPV ÚO Zlín

Za rok 2017 eviduje OOP ČR Otrokovice 
35 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si 
lze představit prověrky oznámení od občanů, 
přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínské-
ho kraje při převozu agresivního pacienta, či 
osoby trpící duševní nemocí, asistence u pro-
vádění mobiliární exekuce, doručenky od 
soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod. 

zpracoval: 
npor. Bc Karel Sedláček, DiS, 

vedoucí oddělení

Přestupky Celkem 
přestupků Majetek Občanské 

soužití Doprava Ostatní 

2016 152 19 32 100 1 
2017 94 7 15 59 13 

Trestné činy 
Evidováno 

celkem 
trestných 

činů 

Z toho 
objasněno 

2016 35 26 
2017 34 24 
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Vážení čtenáři 
Tlumačovských 
novinek, dovol-
t e  mi ,  abych 
na tomto mís-
tě vzpomněl na 
skvělého člově-
ka - pana Milana 
Neorala, který 
s obcí Tlumačov 
spojil kus svého 
aktivního života 

a byť nebyl rodilým „tlumačákem“, můžu bez 
obav říci, že po dobu svého působení a běžné-
ho občanského života v naší obci se „tlumačá-
kem“ stal. Určitě si mnozí vybavujete osobu 
a osobnost pana Neorala, jeho nezaměnitel-
ný hlas a kultivovaný projev, svérázný humor 
a jeho neodmyslitelné procházky „dědinou“ 
za doprovodu jeho milovaného psa. Pan Ne-
oral se zapsal do povědomí místního kolori-
tu jako propagátor kultury a kulturního živo-
ta, stál u zrodu Kulturního klubu (předchůd-
ce dnešního KIS), byl dlouholetým redakto-
rem a editorem Tlumačovských novinek, stál 
u zrodu výuky hry na hudební nástroje žáků 
školy v Kulturním klubu, podílel se na vzni-
ku tradice rozsvěcení vánočního stromečku, 
působil v devadesátých letech ve funkci mís-
tostarosty obce, byl výborným obřadníkem. 
Mnozí si ho pamatují jako propagátora a or-

Ze života obce KIS Tlumačov, Ze života obce

1. místo, Zimní cesta, autor sl. N. Mišáková.                                                                                 
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Vzpomínka na pana Milana NEORALA

Fotosoutěž zná svého vítěze. Vítězem se 
stala slečna Natálie Mišáková se svou fotkou 
„Zimní cesta“. Na druhém místě se umístil 
snímek „Vánoční andílek na náměstíčku“ od 
paní Jiřiny Mišákové. Třetí místo patří panu 
Ing. Janu Rýdlovi za fotografii „Zima na Přas-
ličné“. Všichni fotografové jsou z Tlumačova.

Soutěž probíhala od podzimu roku 2016 až 
do konce roku minulého. Byl tedy dán všem 
dostatečný časový prostor zúčastnit se. Pře-
sto nám fotografie zaslali jen 4 občané Tlu-
mačova, a to již zmíněná sl. Natálie Mišáko-
vá, její maminka paní Jiřina Mišáková, Ing. 
Jan Rýdel a paní Jitka Fialová. Paní Fialo-
vá soutěžila s fotografiemi zapůjčenými od      
p. Vlasty Šafářové. 

O umístění na prvních třech místech roz-

Fotosoutěž na téma 
Tlumačov 
ve čtyřech ročních 
obdobích

hodovali téměř profesionální fotografové 
paní Petra Tomaštíková a Marek Svoboda. 
Jejich práci si můžete prohlédnout na jejich 
facebookovém profilu.

Všechny zaslané fotografie si budete moci 
prohlédnout na výstavě, kterou máme v plá-
nu uskutečnit během tohoto roku.

Pro rok 2018 vyhlašujeme fotosoutěž na 
téma: „Líbí se nám Zlínský kraj“. Foťte mís-
ta, objekty, lidi, přírodu; no prostě, co vás při 
cestách naším krajem, zaujme. 

Věříme, že tentokráte bude větší množství 
účastníků a fotografií. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

28. října 1918 se začala psát nová kapi-
tola našich dějin. Vznikl společný stát Če-
chů a Slováků.

Je toho mnoho, čím si musela naše krás-
ná země za uplynulé století projít a jaké osu-
dy si museli prožít její občané. To platí také 
o naší obci. 

V podzimních měsících plánujeme společ-
né setkání zástupců partnerských obcí s na-
šimi čelními představiteli. Také se uskuteční 
pietní setkání občanů u sochy T. G. Masary-
ka. Máme v plánu připravit „retro“ výstavu, 
která bude mapovat uplynulých 100 let v na-
šich životech (za pomoci občanů Tlumačo-
va). Během celého roku vám budeme v no-
vinkách přinášet zajímavé články a fotogra-
fie ze života obce.          Renáta Nelešovská, 

vedoucí KIS Tlumačov

Připomeneme si 
100 let vzniku 
samostatného 
Československa

V sobotu 6. ledna proběhla v Tlumačově 
Tříkrálová sbírka. Do ulic se vydalo třináct 
skupinek koledníků. Jedna skupinka byla i na 
Skalách. Sobotní ráno bylo tentokrát pěkné, 
počasí jim přálo. Koledníci si libovali.

Charita sv. Anežky v Tlumačově by chtěla 
poděkovat všem koledníkům a dárcům, kteří 
s takovou štědrostí přispěli do pokladniček 

Tříkrálová sbírka 2018

V únoru jsme se naposledy rozloučili 
s paní Věrou Poláškovou, naší dlouholetou 
členkou. Stála u zrodu ZO ČZS Tlumačov 
a členkou zůstala až do konce života. Po ce-
lou dobu své aktivní činnosti vykonávala růz-
né funkce ve výboru. Nejvíce a nejdelší dobu 
dělala kulturní akce, podílela se na organiza-
ci brigád, zábav, výstav, koštů nejen pálenek, 
ale i tzv. „Babračo“, to byl košt podomácku 
vyráběných vín. Také se zasloužila o výstav-
bu víceúčelové budovy zahrádkářů – tedy pá-
lenice, která byla vybudována v rámci akce 
„Z“ svépomocně místními zahrádkáři. Neza-
pomenutelné byly její a paní Svobodové or-
ganizované zájezdy nejen po naší republice, 
ale když už byla možnost, i do ciziny. Všichni 
se seznámili se zajímavými kulturními i his-
torickými památkami, navštěvovali výstavy, 
arboreta i jednotlivé významné zahradníky. 
Proto bychom chtěli jménem všech našich 
členů přítelkyni Věře Poláčkové poděkovat 
za všechnu její práci. Budete nám chybět. 

Zahrádkáři

Vzpomínka

ganizátora zájezdů do divadel a v neposlední 
řadě jako amatérského divadelního režiséra 
a autora poezie a esejí, které ve svém obsahu 
vyjadřovaly lásku autora k životu, lidem, pří-
rodě, tradicím, „kumštu“ a odhalovaly jeho 
osobnost a ryzí člověčenství. Z jeho tvorby 
jen namátkou připomínám – z poezie - Smut-
ný poutník, Listopadání, z jeho esejí - Zamyš-
lenky, Peříčko za plotem, atd. 

Pan Milan Neoral byl povoláním uči-
tel – pedagog – kantor, a toto své povolá-
ní bral jako své životní poslání, a to doslova 
a do písmene. Jsem upřímně rád, že jsem se 
s ním mohl v Tlumačově potkávat a hovořit 
s ním, zároveň si vysoce vážím toho faktu, že 
po dobu, co v Tlumačově působil, šířil kolem 
sebe potřebu rozvoje a šíření kulturnosti, tra-
dic a vztahu lidí k těmto hodnotám.

Pan Milan Neoral se narodil v roce 1930 
v Praze, vystudoval gymnázium v Kroměříži 
a pedagogickou fakultu v Brně, učil a ředite-
loval na Hlučínsku a na Opavsku, od roku 
1980 působil jako pedagog v Otrokovicích 
a žil v Tlumačově, na sklonku života se vrá-
til na Opavsko. Jak sám rád prezentoval, nej-
krásnější léta svého života prožil v Otroko-
vicích a v Tlumačově. Pan Milan Neoral ze-
mřel 12. 12. 2017 ve věku 87 let. 

V Tlumačově na pana Milana Neorala bu-
deme s úctou vzpomínat…

 Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Počet občanů přihlášených k trvalému poby-
tu k 31. 12. 2017                        2.472
Z toho počet cizinců přihlášených v obci 
k 31. 12. 2017                        47

Z celkového počtu obyvatel 
- počet mužů                       1.257
- počet žen                       1.215
Průměrný věk obyvatelstva        42 let
Průměrný věk mužů        41 let
Průměrný věk žen                       44 let
Počet narozených dětí         21 
(9 děvčat, 12 chlapců)
Počet zemřelých občanů        27

Zpráva za rok 2017 z matriky 
a evidence obyvatel

V roce 2017 se přihlásilo k trvalému pobytu 
                                                    43 občanů
V roce 2017 se odhlásilo z trvalého pobytu 
                                                    66 občanů
V rámci obce se přehlásilo         25 občanů

S příchodem nového nařízením o ochraně 
osobních údajů fyzických osob a jejich zpra-
covávání, nebudeme od tohoto vydání tlu-
mačovských novinek uvádět údaje o naroze-
ní, významných výročí, svateb ani úmrtí na-
šich občanů, které jste dosud vždy nacháze-
li v rubrice společenská kronika.

Ladislava Vránová, matrikářka

všem potřebným. 
Chtěla bych poděkovat všem našim dob-

rovolným pracovníkům charity sv. Anežky 
v Tlumačově za celoroční práci.

Naši koledníci tříkrálové vykoledovali ne-
malou částku, která činí 52. 986 Kč

Všem díky.
Za charitu sv. Anežky Marie Kopřivová

Vzpomínka, zpráva, informace
V tyto dny se v médiích probírají výroky 

místopředsedy poslanecké sněmovny Tomia 
Okamury k táboru v Letech. Tato skutečnost 
mne vedla k tomu, abych se s Vámi podělil 
o životní příběh mého prastrýce Josefa Ko-
jeckého ze Záhlinic. 

Jako malý kluk jsem si všimnul na rodin-
né hrobce v Záhlinicích nápisu „In memo-
riam, Josef Kojecký, umučen v koncentrač-
ním táboře Belsen“. Moc jsem tomu nerozu-
měl, ale maminka mi vysvětlila, že Josef Ko-
jecký byl nejmladší bratr mého dědečka. Není 
zde pochovaný a „in memoriam“ znamená 
„na památku“, abychom na něj nezapomněli.

Josef byl nejmladší z 10 sourozenců a na-
rodil se 9. 2. 1902. Vystudoval Arcibiskup-
ské gymnázium v Kroměříži a v Praze stu-
doval na Univerzitě a na Vysoké škole ob-
chodní. Věnoval se hlavně studiu cizích ja-
zyků. Mluvil anglicky, francouzsky, němec-
ky a zvládal i slovanské jazyky. Následně se 
věnoval žurnalistice a působil ve Zlíně v re-
dakci časopisu „Zlín“. V tomto a některých 
jiných uveřejnil články, které odhalovaly Hit-
lerovy plány. To se již psal rok 1939. V říjnu 
1939 byl zatčen Gestapem, následně vězněn 
ve Zlíně, Brně a pak byl deportován do kon-
centračního tábora Sachsenhausen u Ber-
lína. O tom, kde je, dlouhou dobu nevědě-
la jeho manželka ani jeho maminka a sou-
rozenci. Léta plynula a jediným kontaktem 
byl dopis psaný německy na předepsaném 
tiskopise. Když se ruská vojska v roce 1945 
blížila k Berlínu, byli vězni odesláni pěšky 
(tzv. pochody smrti) do jiných koncentrač-
ních táborů. Podle rodinné kroniky zemřel 
koncem dubna 1945 v koncentračním tábo-
ře Bergen-Belsen. 

Vloni v létě jsem s rodinou navštívil Ně-
mecko, včetně dvou zmíněných koncentrač-
ních táborů. Něco jsem věděl, četl a slyšel, 
ale osobní návštěva mi přinesla nové pozná-
ní a osobní prožitky. Když jsem procházel 
v koncentračním táboře Sachsenhausen bra-
nou a nápisem „ARBEIT MACHT FREI“ 
(„práce osvobozuje“), uvědomil jsem si, jaká 
mašinérie tu fungovala. Přemýšlel jsem nad 
tím, co asi prastrýc prožíval, když tudy pro-
cházel. Uvědomil jsem si, kolik máme nyní 
svobody. Našel jsem i místo, kde stál „Barac-
ke 26“ („barák 26“), kde byl ubytován. Dá-li 
se však hovořit vůbec o ubytování. Celý tá-
bor byl velmi pečlivě střežen. Sachsenhausen 
nespadal do kategorie vyhlazovacích táborů. 
Začátkem února 1945 byl tábor připraven 
k evakuaci. Jedním z cílů byl koncentrační 
tábor Bergen-Belsen, který je vzdálen asi 300 
km západně od Berlína. Zdali tam prastrýc 
Josef Kojecký vůbec došel, se dá těžko zjis-
tit. Podmínky v táboře byly hrozné. Koncem 
března tam bylo přes 70 000 vězňů a v tábo-
ře se šířila epidemie skvrnitého tyfu. Když tá-

bor 15. dubna 1945 osvobodily jednotky brit-
ské armády, našli zde více než 10 000 nepo-
hřbených těl. Pokud tedy prastrýc do tábo-
ra došel a zemřel v Bergen-Belsenu, byl ulo-
žen do některého z hromadných hrobů. Ty 
skutečně připomínají hrůzy tohoto místa. 
Nápisy na hrobech jen stručně sdělují, kolik 
zde odpočívá lidí. Na následky epidemie ze-
mřelo ještě po osvobození téměř 14 000 za-
jatců. Tábor byl z hygienických důvodů vy-
pálen a dnes je to rozsáhlé pietní místo. Če-
chům a Slovákům, kteří zde zahynuli, je vě-
nován nápis na ústředním památníku „KDO 
TUDY JDETE, VZPOMEŇTE ZBOŽNĚ 
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MRT-
VÝCH. ZAHYNULI NELIDSKY, ABY SE 
ZRODIL LIDŠTĚJŠÍ SVĚT.“

Někteří si dějiny vykládají po svém a časo-
vý odstup snadno schová mnohé nepřesnosti, 
které jsou navíc ještě relativizovány. Je však 
na každém z nás, jak se k takovému jednání 
postavíme a co předáme svým dětem, neboť 
rodiče vytvářejí informační a hodnotový zá-
klad pro své děti.       Ing. Antonín Jonášek

Sachsenhausen - vstupní brána.                                                                   Foto: Ing. A. Jonášek. 
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KIS, SDH Tlumačov Ze života obce

Obecní ples.                                                                                                Foto: KIS Tlumačov. 
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Lidé, kteří pomáhají.                                                                                          Foto: KIS Tlumačov. 

Dne 29. 6. 1933 proběhla v Záhlinicích 
velká slavnost Selské jízdy. Členové sboru 
Selské jízdy tvořících tzv. Skopalíkův sbor 
(z okr. hejtm. Holešov, Kroměříž, Přerov, 
Hranice) převzali kopii praporu hanáckého 
banderia Skopalíkova.

Na této slavnosti byl přítomen ministr ná-
rodní obrany Bohumil Bradáč, jako říšský 
starosta Selských jízd. Ministr Bradáč pře-
dal prapor starostovi Skopalíkova Hanácké-
ho sboru Selských jízd panu Josefu Kráčma-
rovi. Slavnosti se zúčastnilo celkem 24 ofi-
ciálních hostů (náčelníků Selských jízd, sta-
rostů obcí). Za Tlumačov byl na slavnosti 
přítomen rada Josef Jahoda, ředitel státní-
ho hřebčince Tlumačov. Po proslovu minis-
tra B. Bradáče navštívili účastníci Skopalí-
kův hrob na hřbitově.

Následně odjela Hanácká a Selská jízda 
s novým praporem k závodům do Tlumačo-
va, kam je hosté po obědě následovali. Novi-
ny HANÁ z 29. 6. 1933 uveřejnily: Klusácké 
závody v Tlumačově budou letos 29. 6. 1933 
o 2. hodině odpol. na krásné závodní dráze 
za Tlumačovem. Při závodech koncertuje vo-
jenská hudba 3. pluku. Dopoledne za účasti 
min. národní obrany rozvinut bude v Záhlini-
cích prapor Selské jízdy, kopie to starého pra-
poru Skopalíkova. Začátek od 8 hod dop.1). 

K této události byl vydán pamětní odznak, 
který popisuji následovně:

Odznak je oválného tvaru na výšku. Hor-
ní polovinu tvoří podkova, která je částečně 
překrytá praporcem s orlicí, pod praporcem 
je čtyřlístek. V dolní polovině je 6ti řádkový 

ODZNAK S NÁPISEM ZÁHLINICE – TLUMAČOV Z ROKU 1933

nápis ODEVZDÁNÍ – PRAPORU – SKO-
PALÍKOVA - SBORU, S. J., ZÁHLINICE 
-TLUMAČOV 19 29/6 33. Materiál mosaz-
ný plech, rozměr 28 x 38 mm, na rubu je za-
vírací špendlík.

Snažil jsem se zjistit, kdo odznak vydal. 
V kronice Záhlinic1) je tato událost popsá-
na velmi podrobně. Zápisy z Obecního za-
stupitelstva z tohoto období nejsou k dispo-
zici1). V dostupných archiváliích obce Záh-
linice jsem žádnou zmínku o existenci toho-
to odznaku nenašel.

V kronice Tlumačova2) také není zmín-
ka o existenci odznaku, ani o konání závo-
dů u příležitosti předání praporu Skopalíko-
va sboru. Pouze v zápisu Obecního zastupi-

telstva2) ze dne 11. 6. 1933 je zapsáno, citu-
ji: „K žádosti Selské jízdy o podporu k závo-
dům na slavnosti Skopalíkově usneseno vě-
novati po 1 dukátu Švehlově a 1 dvacetiko-
runa Švehlova.“

V pamětní knize Zemského hřebčince 
Tlumačov také není žádný zápis o existen-
ci odznaku nebo konání jezdeckých závodů 
k této události3).

Co se týká původu odznaku není zatím 
prokázáno, zda odznak nechala zhotovit 
obec Záhlinice nebo obec Tlumačov. Osob-
ně se přikláním k názoru, že odznak vydal 
Tlumačov. Důvody, které mne k tomu ved-
ly, jsou následující. Na odznaku jsou uvede-
ny dva názvy obcí Záhlinice - Tlumačov. Po-
kud by odznak připomínající oslavu předá-
ní praporu Skopalíkova sboru nechala vydat 
obec Záhlinice, název TLUMAČOV by zde 
neměl opodstatnění.

Nabízí se ještě jedna možnost o vzniku 
odznaku a to následující. Odznak vydaly 
společně Záhlinice a Tlumačov k příležitos-
ti oslav předání praporu a jezdeckých závo-
dů v Tlumačově.

Na závěr mého článku prosím čtenáře, 
kteří mají nějaké informace o původu toho-
to odznaku, nechť kontaktují redakci Tluma-
čovských novinek, nebo přímo mě na adrese 
6. května Tlumačov.

Ing. Věroslav Viliš
Prameny:
1) Státní archiv Kroměříž
2) Státní archiv Zlín - Klečůvka
3) Archiv Zemský hřebčinec Tlumačov

Vystoupení seniorek.                                                                                         Foto: KIS Tlumačov. 

Slavnostní plesu zahájení.                                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

V sobotu 3. března 2018 pořádala Obec 
Tlumačov Reprezentační ples v prostorách 
Otrokovické Besedy. 

Ples byl zahájen starostou obce panem Pe-
trem Horkou a Petrou Šimoníkovou, kultur-
ní pracovnicí KIS Tlumačov. O předtančení 
se postaraly seniorky z naší obce. Zatančily 
nám s chodítky svůj (podle jejich slov) ta-
nec budoucnosti. Vystoupení sklidilo bouř-
livý potlesk a všichni přítomní se shodli na 
tom, že bylo perfektní. 

K tanci hrála skupina „Milénium“. Reper-
toár hudby byl rozmanitý, takže si každý při-
šel na své a taneční parket byl neustále plný. 
Po celou dobu bylo k dispozici bohaté občer-
stvení, připravené na profesionální úrovni.

Poděkování patří všem firmám, živnostní-
kům, organizacím i jednotlivcům za věcné 
dary do soutěže o ceny. Všem, kteří vyhráli 
jakoukoliv cenu, blahopřejeme. 

Přípravě plesu, jeho „hladkému“ průbě-
hu, se organizátorky, pracovnice KIS Tluma-
čov, věnovaly na 100%. Děkujeme všem, kte-
ří nám byli nápomocni. Těšíme se na pleso-
vou sezónu 2019.         

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Reprezentační ples 
Obce Tlumačov

 „Bez vás by to nešlo“, zaznělo v sále Kul-
turního a informačního střediska Tlumačov 
v páteční podvečer 19. ledna 2018. Konalo 
se zde historicky první setkání vedení obce 
s dobrovolníky, kteří nezištně pomáhají na 
akcích obce.

Dobrovolníci jsou občané Tlumačova, kte-
ří se rozhodli bez nároku na odměnu věno-
vat svůj volný čas pomoci při akcích pořá-
dané Obcí Tlumačov, přesněji její organizač-
ní složkou Kulturním a informačním středis-
kem. Jedná se zejména o „Noční pohádkový 
park“ a „Mikuláše na zavolání“. To jsou spole-
čenské události, bez ochotných lidiček, prak-
ticky ani teoreticky neproveditelné.

Během uplynulých 4 let se do dobrovolnic-
ké činnosti zapojilo bezmála 30 dospělých. 
U všech víme, že kdykoliv je požádáme o po-
moc, tak nás neodmítnou.

Starosta obce pan Petr Horka, místostarosta 
Mgr. Rajmund Huráň, tajemník obce Ing. Jan 
Rýdel a vedoucí KIS Tlumačov Renáta Nele-
šovská, poděkovali těmto lidem za jejich ocho-
tu udělat něco pro druhé, pro svoji obec, spo-
luobčany. Setkání proběhlo v přátelské a ne-
formální atmosféře. Dobrovolníci měli příle-
žitost poznat se navzájem, popovídat si a obo-
hatit se o zkušenosti a zážitky ze své práce.

Pokud máte zájem, můžete řady dobrovol-
níků rozšířit. Stačí jen dát o sobě vědět pra-
covnicím KIS Tlumačov.  

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Setkání 
dobrovolníků

Vážení spoluobčané, dovolte nám, pro-
vést vás rokem 2017 pohledem Myslivecké-
ho sdružení Hék Tlumačov.

Během roku jsme plnili své povinnosti tý-
kající se péče o zvěř a honitbu. Od ledna do 
března jsme ještě přikrmovali zvěř v době 
nouze přirozené potravy. Opravovali krmná 
i lovecká zařízení, postavili novou kazatel-
nu a zúčastnili se brigád za účelem vyřezá-
vání náletových dřevin kolem panelové ces-
ty do kurovického lomu a sběru brambor pro        
p. Skopal-Procházku, který nám zase zajišťu-
je krmení pro zvěř na zimu. 

V únoru proběhla i beseda pro školku Klu-
bíčko na téma ochrany přírody a myslivost 
vedenou p. Vladimírem Vlčkem.

Celkem jsme v roce 2017 odlovili 32 ks 
srnčí zvěře, 29 ks divokých prasat, 2 ks dan-
čí zvěře, 4 ks lišky obecné, 19 ks zajíců pol-
ních, 18 ks bažantů obecných, 2 ks kachny 
divoké. Počty této ulovené zvěře jsou sou-
částí plánu lovu, který se každoročně vypra-
covává a který schvaluje státní správa život-
ního prostředí.

V polovině roku dne 26. 6. 2017 byl Kraj-
skou veterinární správou potvrzen první vý-
skyt afrického moru prasat (AMP) v popu-

MS Hék Tlumačov v roce 2017
laci prasat divokých. Předcházelo tomu na-
lezení dvou uhynulých kusů v katastrálním 
území Příluky u Zlína. Krajská a státní vete-
rinární správa vyhlásila mimořádná veteri-
nární opatření. Vytyčila zóny odlovu divo-
kých prasat na zónu vysoce rizikovou (čer-
venou) a zónu s intenzivním odlovem (zele-
nou). V nich platí daná nařízení, která mu-
síme dodržovat a respektovat, aby se snížilo 
riziko rozšíření do dalších oblastí.

Všichni naši členové museli projít škole-
ním o odlovu černé zvěře. Tlumačov spadá 
do zelené zóny a tudíž platí, že ulovená di-
voká prasata se musí přímo na místě zabalit 
do igelitových pytlů, provést dezinfekce oko-
lí a uložit je do kafilérních boxů, které poté 
odváží asanační firma (Mankovice). Od vy-
puknutí nákazy do konce roku jsme ulovili 
21 ks divokých prasat, která byla negativní 
na AMP. S odlovem je ovšem spojeno dale-
ko více administrativní práce a povinností. 
Doufáme, že se AMP dále nerozšíří a časem 
vymizí a všechna opatření budou zrušena.

V Klubu na Zábraní dne 23. 9. 2017 jsme 
pro vás pořádali první zvěřinové hody. Moc 
nás potěšila hojná účast a doufáme, že jste 
si pochutnali na menu, které jsme pro vás 

připravili. Což byl srnčí guláš s chlebem, 
pečený divočák s červeným zelím a bram-
borovým knedlíkem a divočák na smetaně 
s knedlíkem. Děti se mohly pobavit u soutě-
ží s odměnami a dospělí posedět třeba u ka-
fíčka či piva ze záhlinického pivovaru. Těší-
me se na vás opět v září a doufáme, že vám 
bude chutnat.

S příchodem podzimu jsme naplánova-
li dva hony (18. 11. a 9. 12. 2017), kde jsme 
pozvali myslivecké kolegy a kamarády. Lovi-
la se jen drobná zvěř a zvěř škodící myslivos-
ti, na divoká prasata byl vydán zákaz lovu na 
společných honech.

Společnou Štěpánskou vycházkou jsme za-
končili rok 2017 a netrpělivě budeme očeká-
vat, co nám přinese rok 2018.

Za MS Hék Tlumačov 
Magdaléna Němcová
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Kresba Tereza H.        Foto: DDM Sluníčko. 

MŠ a ZŠ Tlumačov DDM Sluníčko

Známe naše tělo?

Přáním všech pedagogických pracovníků 
vždy jistě je, aby se práce ve škole dařila, aby 
probíhala v příjemné atmosféře bez zbyteč-
ných problémů a nesnází všech, kteří se v ní 
potkávají. Proto jsme velmi rádi, že se nám 
podařilo v závěru minulého školního roku 
uspět v projektu EU – Šablony I a získat fi-
nanční prostředky mimo jiné i na zřízení pra-
covní pozice školního psychologa. Realitou 
je, že na škole rok od roku přibývá jak žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, tak 
žáků ohrožených školním neúspěchem. Vý-
jimkou není ani nárůst vztahových problémů 
uvnitř některých třídních kolektivů. Pozici 
školního psychologa vnímáme jako vhodnou 
variantu, která umožní škole zajistit odbor-
nou péči o výše zmiňované žáky či nabídne 
všem rodičům adekvátní odbornou pomoc.

Pedagogický kolektiv a zároveň školní po-
radenské pracoviště v naší škole rozšířil na 
pozici školního psychologa PhDr. Pavel Čap-
ka, který své dosavadní působení v Tlumačo-
vě vidí takto:

Na ZŠ Tlumačov působím na pozici škol-
ního psychologa od září 2017 a mezi hlavní 
oblasti mé práce patří:

1) péče o integrované žáky (pomoc při se-
stavování individuálního vzdělávacího plánu)

2) individuální případová práce s žáky 
v osobních problémech (konzultace)

3) krizová intervence a zpracování krize 
pro žáky, pedagogické pracovníky a zákon-
né zástupce

4) prevence školního neúspěchu žáků (ná-
prava) 

5) kariérové poradenství u žáků
6) techniky a hygiena učení (pro žáky)
7) skupinová a komunitní práce s žáky
8) koordinace preventivní práce ve třídě, 

programů pro třídy apod. 
9) podpora spolupráce třídy a třídního 

učitele
10) individuální konzultace pro pedagogic-

ké pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
11) konzultace se zákonnými zástupci při 

výukových a výchovných problémech dětí
12) pomoc při řešení multikulturní proble-

matiky ve školním prostředí

Mohu konstatovat, že tlumačovská škola 
se neliší od ostatních škol v regionu ve struk-
tuře a osobnostním zaměření zdejších žáků, 
disponuje tolerantním přístupem učitelů k je-
jich žákům a můžeme ji chápat jako školu 
rodinnou. Žáci se mnou spolupracují velmi 
dobře, jsou přátelští, bezprostřední a nasta-
veni na spolupráci. Rodiče se mnou komu-
nikují buď osobně, nebo prostřednictvím in-
ternetové poradny (emaily) a jejich počet se 
postupně zvyšuje. To je důležitá výhoda pro 
žáky školy, neboť jejich rodiče takto dávají 
najevo odvahu a ochotu řešit své záležitosti 
související se školou a s rodinou.

Děkuji všem rodičům za podpisy na indi-
viduální souhlasy s činností psychologa ve 

Práce školního psychologa v základní škole
škole a souhlasy se skupinovou a individuál-
ní prací s jejich dětmi, bez nich by má čin-
nost nemohla mít tak rychlý a dlouhodobě 
udržitelný stav.

Doposud jsem se zaměřil na individuál-
ní konzultace se žáky související s poraden-
stvím v oblasti vzdělávání a v oblasti osobní-
ho rozvoje a na posílení pozitivního klimatu 
v některých třídách. Ve 2. pololetí budu rea-
lizovat kariérové poradenství pro žáky 8. tří-

dy – společně absolvujeme test zájmů a test 
struktury inteligence s následnými konzulta-
cemi o výstupech z nich, jako podpora volby 
vhodné střední školy.

Vedení školy, kolegové ve škole a Rada 
obce Tlumačov vytvářejí pro práci školního 
psychologa nadstandardní podmínky a je pro 
mě profesně i lidsky motivující zde pracovat.

PhDr. Pavel Čapka, 
školní psycholog ZŠ Tlumačov

Ve třídě Berušek se děti učily poznávat 
své vlastní tělo. Zažily přitom hodně legra-
ce. S údivem poslouchaly a učily se pozná-
vat, z čeho se to naše tělo vlastně skládá. Pra-
covaly s didaktickou pomůckou „Poznej svo-
je tělo“. Skládaly dohromady jednotlivé části 
obrázků a měly ohromnou radost, když se jim 
to podařilo. Procvičovaly si pojmy levá ruka, 
pravá ruka, levá noha, pravá noha, hlava, atd. 
Přiřazovaly si obrázky i k vlastnímu tělu, aby 
poznaly, kam co správně patří. Učily se znát 
a vědět, jak přispívat k ochraně svého zdra-
ví, hlavně teď v období chřipek, jak správně 
a zdravě jíst a jak důležité jsou pro člověka 
vitamíny obsažené v ovoci. Uvědomovaly si, 
že kolem nás je spousty nebezpečných baci-
lů, proti kterým můžeme bojovat pravidel-
nou hygienou a také pravidelným přísunem 
těch důležitých vitamínů, které nás pomáha-
jí chránit před nebezpečnou infekcí. Malova-
ly, kreslily, lepily, vybíraly z obrázků správné 
zdravé potraviny, hrály si na lékaře, předepi-
sovaly si navzájem léky a velmi je to bavilo. 
S paní učitelkou Barunkou si vyrobily zdravý 
nápoj ze samého dobrého ovoce. Tak snad se 
jim bude letos ta chřipka či angína vyhýbat.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov Kresba Moniky G.       Foto: DDM Sluníčko. 

Během podzimu proběhla v DDM Slu-
níčko, středisko Tlumačov výtvarná soutěž 
na téma „Pohádková postava“ aneb filmová 
klapka. Téma oslovilo celkem 332 dětí a mlá-
deže z Tlumačova, Otrokovic a okolních ves-
nic. Do soutěže se zapojili nejen jednotlivci, 
ale také kroužky Domu dětí a mládeže Slu-
níčko, základní a mateřské školy. Velký po-
čet výtvorů svědčí o tom, že se zvolené téma 
líbilo. Po uzávěrce byly výkresy rozděleny 
do 5 kategorií podle věku a porota měla těž-
ký úkol, vybrat 3 nejlepší v každé kategorii. 

Na akci Vánoční dílny proběhlo oficiální 
vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn 
vítězům. Díky finanční podpoře obce Tlu-
mačov, obdrželi pěkné dárečky a také pohá-
ry a medaile. Každý účastník soutěže obdr-
žel drobný dárek. Všem děkujeme za účast 
a vítězům gratulujeme.

Během měsíce února proběhla výstava 
všech prací v prostoru KIS v Tlumačově. 
Výkresy budou k vidění ještě jednou v květ-
nu a červnu, a to na výstavě k příležitosti 40. 
výročí založení DDM Sluníčko v Otrokovi-
cích na Besedě.

Nyní je vyhlášena nová výtvarná soutěž 
na téma: „Život v lese“. Namalujte, nakres-
lete nebo vytvořte koláž na dané téma a do 
6. 4. 2018 můžete nosit svá dílka do kance-
láře DDM Sluníčko. 

Bc. Ludmila Daňková, 
pedagog volného času DDM Sluníčko

Výtvarná soutěž 
ve Sluníčku

Soutěž se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 
11:00 hodin v prostorách Sportovní haly Ot-
rokovice Štěrkoviště a je rozdělena do ně-
kolika věkových kategorií. Přijďte podpořit 
všechna soutěžící družstva, která se sjedou se 
svými nápaditými sestavami z širokého oko-
lí. Soutěžící bude hodnotit 5 – členná poro-
ta + hlavní porotce. Do poroty zasedne i le-
tos HANKA KYNYCHOVÁ cvičitelka aero-
biku a autorka charitativního projektu Hej-
bejte se. Dále v porotě zasedne MS v aero-
biku Mgr. DAVID HOLZER. Oba porotci 
budou hodnotit soutěžící slovně ihned po 
jejich vystoupeních.

Od 10:20 bude probíhat autogramiáda 
porotců a hostů. Letos našim VIP hostem 
bude moderátorka TV NOVA KRISTINA 
KLOUBKOVÁ. V doprovodném programu 
proběhne taneční vystoupení a vystoupení 
skupiny AT Tlumačov Megaveloši. Vstupné 
činí děti do 2 let zdarma, děti 50 Kč, dospělí 
100 Kč. Občerstvení zajištěno. Bude to stát 
za to a vy u toho nemůžete přece chybět!!! 
Těšíme se na Vás. 

Děti se učí poznávat lidské tělo.     Foto: MŠ Tlumačov. 

DDM Sluníčko, středisko Tlumačov za finanční podpory obce Tlumačov Vás všechny srdečně zve 

na XIV. ročník soutěže v aerobiku skupin  „O pohár starosty obce Tlumačov“
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Ze života obce KIS Tlumačov

Masopust.                                                                                                         Foto: H. Manová. 

10. února 2018 se za zvuku muziky i jiné-
ho rozpustilého rachocení vydal na svoji ces-
tu obcí masopustní průvod. Od osmé hodiny 
ranní se masky vydaly po předem vyznače-
né trase. Průvod jako vždy uspořádali přáte-
lé masopustního veselí. Zúčastnili se pevní 
členové naší skupiny, kteří se s námi pustili 
do obnovení tradice, již před třemi lety, ale 
také noví přátelé, díky kterým se rok od roku 
rozrůstáme, za což jsme velmi rádi. Tluma-
čovský masopust opět patřil tradičním mas-
kám. Jako byl medvěd s vodičem, dále napří-
klad cikánka, doktor a sestřička, zvířátka, ne-
věsta se ženichem, řezník, Karkulka s vlkem, 
jeptiška, indiánka a spousta dalších. Na kos-
týmech si všichni účastníci dali velmi záležet, 
za což jim patří velký dík. Převážně z toho 
důvodu, že přátelé masopustního veselí vše 
připravují a chystají ve svém volném čase. 
Celý maškarní rej opět provázeli již zkušení 
laufři, kteří nám určovali směr trasy a upo-
zorňovali občany, že se masky blíží. Letošní 
rok nás obyvatelé ve dveřích vítali s výbor-
ným jídlem i pitím a naše milé hospodyň-
ky se těšily, jak je medvěd provede v taneč-
ních krocích. Masopustní veselí trvalo až do 
pozdních hodin, jelikož naše obec je oprav-
du rozsáhlá. Celý průvod byl ukončen pose-
zením u country muziky TEXAS v Hospo-
dě u Hřebčína.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčast-
nili. Nejen díky pořadatelům, ale hlavně 
díky lidem, co zde žijí, je tento den vždy ne-
zapomenutelný a výjimečný. Chtěli bychom 
i velmi poděkovat za finanční dary, které od 
Vás dostáváme, a tudíž jsme mohli pořídit 
mnoho dalších masek. Dále jsme obdarova-
li klub seniorů, který si to dle našeho názo-
ru zaslouží, jelikož jsou to právě oni, kteří 
tuto akci vehementně podporují. Letos vě-
nujeme dary do tomboly na plesy pořádané 
naší obcí a školou.

Děkujeme Vám, že se letošní ročník opět 
vydařil a už se těšíme za rok zase na shle-
danou.               Přátelé masopustního veselí

Účastníci akce: 
Laufři - Petr Zlámal, Miroslav Škrabal, 

medvědi – Michal Hric, Petr Odstrčil, vodi-
či – Martin Juhaňák, Dušan Kozumplík, ses-
třička – Jiří Mouka, doktor – Kateřina Od-
strčilová, jeptiška - Kristýna Kvasničková, 
mnich – Lenka Vybíralová, hrozny – Aneta 
Vybíralová, Martin Hložek, ovečka – Len-
ka Hricová, zajíček – Lada Mouková, koč-
ka – Jana Kolomazníková, cikánka – Jana 
Skopalová, řezník – Stanislav Guňa, mys-
livec – Ivana Doleželová, siamská dvojča-
ta – Veronika Holubová, Andrea Janíková, 
miminko – Patrik Mouka, kominík – Radek 
Šimoník, Karkulka s vlkem – Michaela Ma-
nová, Jakub Řezník, indiánka – Jana Juha-
ňáková, ženich s nevěstou – manželé Kolo-
mazníkovi, smrtka – Michal Adamovič, vě-
zeň – Tomáš Duroň, prase – Jakub Němec.

MASOPUST

Z činnosti SDH v roce 2017

Košt pálenek.                                                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Tak jako každý rok, tak i letos se začátkem 
roku konal Tlumačovský košt pálenek. Le-
tošní, 16. ročník, byl ještě doplněn koštem 
bramborových salátů.

Na koštu, v sobotu 20. ledna 2018, se sešlo 
31 vzorků pálenek a 11 vzorků bramborových 
salátů, které přinesli nejen občané z Tluma-
čova, ale i z okolních obcí a měst. 

Pálenky a saláty hodnotili degustátoři 
z řad veřejnosti, takže šlo spíše o to se po-
bavit s přáteli v příjemné atmosféře v Klu-
bu obce na Zábraní. Klub doslova praskal 
ve švech. Hojná účast organizátory velmi po-
těšila. Mezi účastníky se objevil milý host, 
Ing. Patrik Kunčar, senátor a starosta Uher-
ského Brodu.

Číslo vzorku salátu, který návštěvníkům 
nejvíce chutnal, bylo zaznamenáno na hla-
sovací lístek. Po zkušenostech z minulých 
let, letos mohl každý opravdu vybrat jen je-
den salát. Zvítězil salát paní Jiřiny Vrtalové, 
vzorek č. 5, druhé místo patří paní Monice 
Egyedové a na třetím místě se umístila paní 
Hana Brázdilová. Ceny předával tajemník 
obce Ing. Jan Rýdel. Všem tlumačovským ku-
chařkám děkujeme a vítězce blahopřejeme. 

K závěrečnému počítačovému zpracování 
koštu pálenek se sešlo 40 odevzdaných hod-
notících lístků. Vítězem Tlumačovského koš-
tu pálenek 2018 se stal pan Mojmír Němec 
s 181 body. Jeho pálenka byla ze švestek (du-
rancií) z tlumačovského sadu, ročník 2011. 
Druhé místo obsadil pan Ivan Stoklásek s po-
čtem bodů 177 a jen o dva body méně, tedy 
175 bodů, znamenal pro paní Irenu Masařo-
vou 3. místo. Gratulujeme.

Vítězná pálenka je z tlumačovských švestek
Program koštu byl doplněn o bohatou 

tombolu. 
Už dnes se těšíme na další košt pálenek 

a košt chuťovek nebo chcete-li, jednohubek.         
Renata Nelešovská KIS Tlumačov

TOP 10 pálenek 2018
1. Mojmír Němec, 2. Ivan Stoklásek,          

3. Irena Masařová, 4. Vratislav Dufek, 5. Moj-
mír Vrána, 6. Věroslav Viliš, 7. Jaroslav Ně-
mec, 8. František Strouhal, 9. Josef Kaláč, 
10. Zdeněk Brázdil 

Recept bramborového salátu p. Vrtalové:
brambory - vařené, mrkev, petržel, celer 

také uvařit, vajíčka uvařené natvrdo, zelený 
hrášek nejlépe Bonduelle, šunkový salám, 

cibule, sladkokyselé okurky, olej, sůl, cukr, 
ocet, majonéza Hellmans.

Všechny suroviny nakrájíme – brambory 
plátky nebo nudličky, salám na nudličky, ze-
leninu a okurky nastrouhám na hrubém stru-
hadle, vajíčka protlačím na kráječi, přidám 
hrášek. Žlutou cibuli nakrájím nadrobno, po-
dusím na pánvi s olivovým olejem do sklovi-
ta, přileji trochu octa, přidám cukr a nechám 
ho rozpustit. Vše osolím. Horké naleji na su-
roviny v míse. Tentokrát jsem přidala 2 men-
ší červené cibulky nakrájené nadrobno. Pro-
míchám a nakonec vmíchám čistou majoné-
zu. Nechám uležet. 

Mám ráda salát sladkokyselý. Nepřidá-
vat moc tekutiny, salát je potom moc řídký.

Tento rok už po šesté uspořádalo Kulturní 
a informační středisko ve spolupráci s místní-
mi tenisty Turnaj ve stolním tenise.

Sportovní klání bylo zahájeno v 9:30 hod. 
hlavním rozhodčím Alešem Judasem. Za po-
řadatele všechny pozdravila Renáta Nelešov-
ská, vedoucí KIS Tlumačov. V průběhu tur-
naje přišli popřát hráčům mnoho sportov-
ních úspěchů starosta obce pan Petr Horka 
a místostarosta Mgr. Rajmund Huráň. Závě-
rečného předávání cen mužům se ujal zastu-
pitel obce Mgr. Aleš Kouřil.

Dopoledne soutěžily děti a odpoledne se 
utkali ženy, muži a senioři.

Osm chlapců rozdělených po čtyřech 
do dvou kategorií (mladší a starší) sehrá-
lo mnohdy napínavé zápasy. Ceny si roz-
dělili takto: 
Mladší chlapci:

1.  Tadeáš Stránský,  2 .  Petr  Číž ,                              
3. Adam Číž, 4. Radek Dvořák
Starší chlapci:

1. Jiří Kvasnička, 2. Jiří Smolinka,                 
3. Ondřej Krčma, 4. Tomáš Hrtús

Odpoledne se mezi sebou utkalo 28 mužů, 

Turnaj ve stolní tenise byl ve znamení kvalitních zápasů
pouze 2 ženy (snad se za rok ženy „pochla-
pí“) a 12 seniorů. Zápasy se zprvu hrály na 4 
stolech, později, až se slunko „schovalo“, na 
pěti, takže turnaj měl poměrně rychlý spád. 

Turnaj byl, dle vyjádření hráčů, zatím ten 
nejkvalitnější, díky vyrovnané herní úrovni 
přihlášených sportovců. 

Všem hráčům děkujeme za účast a tluma-
čovským tenistům za hladký průběh turna-
je. Vítězům blahopřejeme. Příští rok 5. led-
na 2019 se sejdeme v tělocvičně základní ško-
ly v Tlumačově na VII. ročníku Turnaje ve 
stolním tenise.

Výsledky: 
Ženy 

1. Eva Holečková, 2. Monika Niklfeldová
Senioři

1. Jaroslav Zimák, 2. Othmar Mauler,         
3. Miroslav Stránský
Muži

1. Roman Žídek, 2.  Pavel Kutra,                         
3. Vladislav Petrášek 

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS TlumačovOndřej Krčma v akci.     Foto: KIS Tlumačov. 

V sobotu 13. 1. 2018 se v místní hasičské 
zbrojnici sešli tlumačovští hasiči na své val-
né hromadě. V následujícím článku si mů-
žete přečíst zkrácenou zprávu o činnosti 
SDH Tlumačov v roce 2017, kterou zpraco-
val a přednesl Michal Malár.

K 31. 12. 2017 měla naše základna cel-
kem 32 členů (ženy 8, muži 24). V lednu 
jako tradičně proběhla na hasičské zbroj-
nici výroční valná hromada našeho sboru. 
Zúčastnili jsme se valných hromad v Zá-
hlinicích, Otrokovicích a Ludslavicích.
Nový rok 2017 pro nás začínal dvěma vý-
jezdy jednotky: technická pomoc čerpání 
vody ze sklepa na vlakovém nádraží a poz-
ději požár sazí v komíně na ulici Mánesova.
V únoru naše jednotka opět zasahova-
la při výbuchu plynu v rodinném domě 
na ulici Kvasická, kde došlo bohužel ke 
dvou vážným zraněním obyvatel domu. 
Dále pak v tomto měsíci proběhlo ško-
lení velitelů na stanici v Otrokovicích.
V březnu jsme asistovali při akci „Po 
s t o p á c h  ve l i ko n o č n í h o  z a j í č k a “ . 
Jako každý rok bylo prováděno škole-
ní členů SDH Tlumačov. Asistence čle-
nů sboru byla potřebná i na soutěži ae-
robiku v Otrokovicích. V tomto měsíci 
JSDH Tlumačov vyjížděla k dalšímu zása-
hu do Metalšrotu, kde hořely pneumatiky.
Květen a červen jsou na hasičské akce hod-
ně bohaté. Uskutečnila se okrsková soutěž na 
fotbalovém hřišti. Proběhla výměna dýchací 
techniky, dovoz přetlakových ventilů. SDH 
Machová nás pozvala na oslavy 90ti let od za-
ložení sboru. Jako každý rok byl sběr kovové-
ho odpadu. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
členům, kteří se zúčastnili, protože počasí 
nám zrovna nepřálo. V parku u sokolovny 
proběhlo navážení vody do kašny. V květnu 
jednotka vyjížděla k požáru do areálu Toma.
V červnu strojníci provedli pravidelnou údrž-
bu techniky spojenou s mytím aut a pří-
pravou na „Odpoledne pro celou rodinu“. 
Jednotka opět  vy j ížděla ,  když ho -
řela skládka odpadů za Metalšrotem.
V měsíci červnu nás opustil nejstarší člen 
sboru, bratr, Zdeněk Vojtášek. V červen-
ci jednotka vyjížděla k požáru chemic-

kých přípravků na dvorku na ulici Krát-
ká. Proběhla další brigáda na hasičské 
zbrojnici. Jednotka vyjížděla k požáru cis-
terny od asfaltu do Metalšrotu. Další vý-
jezd jednotky k požáru střechy na nám. 
Komenského. Dohled do ranních hodin.
V září proběhla brigáda na dvoře ha-
sičské zbrojnice. Příprava na den ote-
vřených dveří, údržba techniky, náku-
py hadic. Asistovali jsme na Hrách seni-
orů MJH. Proběhl den otevřených dve-
ří spojený v jednom týdnu s prevencí ha-
sičské problematiky pro školy a školky.
V říjnu byla brigáda na zbrojnici. Zapůjčili 
jsme garáž farnosti na misijní jarmark. Pro-
běhla oprava na cisterně. Jednotka v tomto 
měsíci vyjížděla v jeden den k technické po-
moci na odstranění stromu na silnici v Te-
rezově, poté byla převelena na odstranění 
stromu směr Kurovice a následně odstra-
nění stromu mezi Hulínem a Záhlinicemi.
V listopadu jsme asistovali na aerobiku 
v tělocvičně ZŠ, plus dohled na parkovišti.  
Uspořádali jsme Mikulášskou zábavu v re-
stauraci u Černého koně s bohatou tombo-
lou. Tímto bych chtěl poděkovat všem spon-
zorům i hasičům, kteří se na této akci podíleli.
V prosinci proběhla montáž kotle na hasič-
ské zbrojnici, výměna radiátorů v garážích. 
Rok 2017 jsme ukončili opět výjezdem jednot-
ky, kdy v Metalšrotu hořel drtič. V roce 2017 
bylo odpracováno na brigádách 741 hodin. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem čle-
nům sboru, kteří se aktivně podílejí na po-
kračování tradice SDH v Tlumačově a sna-
ží se pokračovat v práci našich předchůd-
ců. Rodinám našich členů za jejich trpěli-
vost a pochopení. Jako každá dobrovolná 
činnost je hasičina náročným koníčkem, ze-
jména časově. Členům jednotky SDH Tlu-
mačov za jejich práci a nasazení při zá-
sazích, odborné přípravě, výcviku nebo 
údržbě techniky. Řidičům strojníkům, kte-
ří nás v loňském roce bez nehody vozi-
li k požárům nebo technickým případům.
V neposlední řadě děkuji za SDH Tlumačov 
Obci Tlumačov, za podporu v roce 2017 a tě-
ším se na spolupráci v roce 2018.

Michal Malár, SDH Tlumačov
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Spolky

Moped Team Tlumačov.                                                                     Foto: Moped Team Tlumačov. 

S jarem přichází pro chovatele poštovních holubů nová sezona

Po náročném roce 2016 jsme se rozhodli se 
zvýšeným úsilím organizovat 3. ročník Moped 
rallye Tlumačov a uspořádat jej ve velkém sty-
lu. Přes složitá jednání se nám úspěšně poda-
řilo zatraktivnit jak trať závodu, tak divácké 
zázemí a doprovodný program.

Závod proběhl v sobotu 20. 5. 2017, kdy 
se od brzkých ranních hodin začali do depa 
sjíždět závodníci a diváci. Závodilo se celkem 
ve čtyřech kategoriích, na mopedech Stadion 
a Jawa Pionýr „fechtl“. Závodů se zúčastnilo 
přes 80 jezdců. Při závodě nechybělo napě-
tí a adrenalin, ale i zábava a sportovní duch 
v pravidlech fair-play.

V roce 2017 jsme požádali o spolupráci 
i Armádu ČR, která nás podpořila ukázkou 
vojenské techniky. Dětem i rodičům předvedli 
vojenské ruční palné zbraně, vyzbrojili je ob-
ličejovým maskováním a mnozí si osobně vy-
zkoušeli vojenskou přilbu, neprůstřelnou ves-
tu, pistol, pušku či samopal. Pro nejmenší děti 
jsme v depu závodu zajistili skákací hrad. Za 
zdárný průběh náročné akce děkujeme všem 
pořadatelům a kamarádům. Za finanční po-
moc našim sponzorům, obci Tlumačov a Zlín-
skému kraji. Dále jsme se jako závodníci zú-
častnili všech závodů v seriálu MOPED CUP, 
kde se náš jezdec Petr Vystrčil stal již po dru-
hé celkovým vítězem v nejobsazenější katego-
rii MOPED ORIGINÁL. V soutěži se hodno-
tí i celkový úspěch týmu, kde jsme se po usi-
lovném nasazení a boji o první pozici muse-

Moped team Tlumačov v roce 2017
li ve finále sklonit před úspěšnější konkuren-
cí a skončili jsme na třetím místě.

Během letních prázdnin jsme začali plá-
novat další sportovně kulturní akci „Ukonče-
ní sezóny Moped teamu Tlumačov“ zaměře-
nou hlavně na děti. Akce byla naplánovaná na 
začátek října. V místě, kde jsme již tradičně 
plánovali zázemí této události, probíhala vý-
stavba a úprava sportoviště, a proto jsme od 
„Ukončení sezóny“ ustoupili. Jako alespoň 
částečnou náhradu jsme zorganizovali v před-
vánočním čase nevšední vyjížďku pro všech-
ny spřízněné motorkáře z Tlumačova a okolí.

Přes zimní studené počasí jsme vyrazili na 
krátkou projížďku do sousední obce Kurovi-

ce a podívali jsme se zde na obnovenou histo-
rickou památku - Kurovická tvrz z roku 1276.

Hlavním cílem v roce 2018 je uspořádat 
4. ročník MOPED RALLYE TLUMAČOV 
a na závěr závodní sezóny zorganizovat pro 
děti „Ukončení sezóny Moped teamu Tluma-
čov“ spojené se závoděním dětí.

Tímto příspěvkem chceme poděkovat všem 
našim kamarádům a rodinám, kteří nám po-
máhají při organizaci závodů malých moto-
cyklů. Moc děkujeme obci Tlumačov za ob-
rovskou podporu, bez které by závody neby-
ly. Velké díky patří i našim sponzorům za fi-
nanční příspěvky pro závod a věcné dary pro 
závodníky.                                  Petr Vystrčil

Zase začíná období, rození mláďat a tím 
i naděje, krásných odchovů a následně špič-
kových závodníků poštovních holubů. U nás 
začíná tato doba v prvních týdnech února, 
kdy již máme sestaveny chovné páry. Tyto 
jsou umístěny do svých příhrad, kde do 
hnízd, které si tam sami postaví z různých 
větviček a trávy. Do 10 dnů snese holubič-
ka dvě bílá vajíčka. Na těchto se pak oba ro-
diče střídají v sezení po dobu 18 až 21 dnů, 
kde se pak dle počasí vylíhnou holátka, která 
jsou slepá a choulostivá. Oba rodiče je krmí 
a pečlivě se o ně starají po dobu dvaceti čtyř 
až dvaceti šesti dnů. Pak je přestávají sami 
krmit, a ještě nějakou dobu s nimi zůstáva-
jí v kontaktu. Mezitím již holubička snesla 
další vajíčka a vše se opakuje. Tak se to opa-
kuje 3x až 4x za sezonu. To je konec srpna 
a holubi se připravují na zimu. Začnou s vý-
měnou peří, toto musí být vyměněno do prv-
ních mrazíků. Příště něco o závodech, které 
probíhají současně.

Naší M.S. CHPH Tlumačov 0275 co se 
týká technického zařízení se nadmíru daří 

a zde se musím opět zmínit o tom, že bez 
pomoci OÚ Tlumačov, by tomu tak nebylo. 
Máme novou klubovnu, která je pro naše po-
třeby nadstandard Äní. V roce 2017 jsme se 
také za pomoci OÚ rozhodli pro elektronic-
ké zařízení, které využíváme při závodech. 
Za 70 let naší činnosti se náš M. S. zařadil 
mezi ty nejvyspělejší. Jediné, co se nám neda-
ří, jsou noví a pokud možno mladí členi. Vě-
řím, že tito pochopí, že počítače atd. nejsou 
jedinou věcí na světě, a že si také uvědomí, 
jak krásná je příroda a třeba i chovatelství.

Co odrazuje současné mladé, ale i starší 
potencionální naše členy je i to, že do pří-
rody zasahují lidé, kteří jí vůbec nerozumí. 
Jako příklad uvedu umělé odchovy dravých 
ptáků, a to bez ohledu, čím se tito po vypuš-
tění budou živit. V přírodě by je naučili ro-
diče, co mají lovit, ale milovníci je naučí na 
to, co je pro ně nejdostupnější, a to jsou ho-
lubi. A je to tu. Polo ochočený dravec si při-
letí bez bázně do dvora a vybere si jak z pro-
střeného stolu. Ale tzv. milovníky a odborní-
ky na přírodu vůbec nezajímá, co prožívá ta-

kový chovatel a opravdový milovník přírody. 
Nadějný závodník je nenávratně pryč. Nehle-
dě na velké peníze, práci, jde hlavně o osob-
ní vztah, kteří tito dva k sobě měli. V mno-
ha případech je to ztráta člena rodiny. Tako-
vé opakující se trauma pak mnoho lidí od 
chovu poštovních holubů odradí. Názor, že 
když si někdo může koupit špičkové drahé 
holuby má vyhráno, je taktéž mylný. Tady jde 
především o zkušenost, jak pracovat s těmi-
to a vytvořit holubům příjemné životní pro-
středí. Je to tak, jako se většina lidí ráda vra-
cí do své harmonické rodiny. Chov poštov-
ních holubů není jenom obyčejná záliba, je 
to časově náročná práce, také finančně ne 
levná, ale když už se s tím jednou začne, je 
to na celý život. Uvádím to ze své zkušenos-
ti, já sám chovám poštovní holuby již 63 let 
nepřetržitě. A není to jinak ani u všech sou-
časných členů M. S. CHPH Tlumačov. Tak-
že, bych i tímto malým zasvěcením do pro-
blematiky chovu poštovních holubů chtěl 
pozvat všechny, co by měli zájem stát se na-
šimi členy mezi nás.              Bedřich Kolaja


