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Milí spoluobčané,
v současné době, kdy se postupně rozvol-

ňují protiepidemická opatření proti šíření 
nemoci Covid-19 a kdy by se náš život měl 
postupně vracet do běžných kolejí, nene-
chává zřejmě nikoho z nás klidným záleži-
tost, která se rozpoutala na východ od naší 
země na Ukrajině. Určitě všichni bedlivě 
sledujeme zprávy přicházející z této země 
a doufáme, že se tento konflikt brzy uklid-
ní a všechno se bude ubírat tím správným 
směrem, kdy se všem lidem bude zase svo-
bodně dýchat a žít.

Na posledním zasedání zastupitelstva 
obce loňského roku byl schválen rozpočet 
obce na rok 2022. Rozpočet byl schválen 
jako schodkový a počítá s částkou 51,2 mi-
lionů korun v jeho příjmové části a 64,9 mi-
lionů korun ve výdajové části. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji bude kryt finanční rezervou 
z minulých let ve výši 13,7 milionu korun. 
V průběhu roku z něj budou hrazeny pravi-
delné výdaje na vzdělávání, dopravní obsluž-
nost, finance určené na sociální péči, ochra-
nu životního prostředí, údržbu a obnovu 
zeleně, podporu kultury, sportu, spolkové 
činnosti, údržbu a opravy budov v majetku 
obce a výkon státní správy. Rozpočet ve vý-
dajové části pamatuje také na investice v cel-
kovém objemu 25,4 milionu korun. První 
investicí letošního roku bude „Rekonstruk-
ce ulice Sokolská – II. etapa“. Stavba pro-
běhne v termínu od března do června, kdy 
bude provedena celková rekonstrukce dru-
hé poloviny místní komunikace a veřejného 
parkovitě naproti Sokolovny. Zhotovitelem 
stavby je firma Skanska a.s. Praha a samot-
ná rekonstrukce komunikace je realizována 
za finanční podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. V souběhu se stavebními prace-
mi dodavatele bude pracovníky údržby obce 
provedena výměna stožárů, ledsvítidel a ka-
belových rozvodů veřejného osvětlení. Dále 
bychom chtěli realizovat oboustrannou re-
konstrukci chodníků v ulici Mánesova. Ter-
mín výstavby je naplánován na období kvě-
ten až červenec. Na akci byla podána žádost 
o dotaci na MAS Jižní Haná – IROP – Bez-
pečná dopravní infrastruktura V. Další inves-
tiční akci je vybudování veřejného parkoviš-
tě a sběrného hnízda v parčíku v ulici Met-
lov. Akce je projekčně připravena, ale vyří-
zení stavebního povolení a její realizace je 
podmíněna dokončením Změny č. 2 Územ-
ního plánu obce. V této hustě zastavěné lo-

kalitě obce bude v souladu se schválenou 
„Studií dopravy“ snaha realizovat ještě další 
parkoviště pro osobní automobily. V součas-
né době byly zahájeny práce na vyhotovení 
projektové dokumentaci pro územní souhlas 
na akci „Revitalizace fotbalového hřiště ma-
lého fotbalu na Zábraní“. Samotná realiza-
ce je plánována v druhé polovině roku. Vý-
čet velkých stavebních investic tohoto roku 
uzavírá „Rekonstrukce ulice U Trojice“. Na 
akci byla podána žádost o finanční podporu 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a rea-
lizace této akce v letošním roce je podmíně-
na přidělením dotace. V rozpočtu obce jsou 
dále na položce oprav a udržování rezervo-
vány finanční prostředky na opravu povrchu 
místních komunikací, restaurování pískovco-
vého soklu staré budovy školy a restaurová-
ní kříže na Slivotíně. V části podchodu pod 
železnicí, která je v majetku obce, bude pro-
vedena výměna led osvětlení. 

Na úseku životního prostředí a zeleně byly 
v zimním období provedeny práce na odstra-
nění oplocení na několika úsecích regionál-
ního biokoridoru, a to v lokalitě mezi lesním 
pozemkem Hék a Hrabůvkou. Dále bylo pro-
vedeno vyřezání náletovin podél odvodňova-
cí příkopy, do které jsou napojeny záchytné 
meze nad lokalitou Hoštínek. Přebytečné 
dešťové vody jsou následně svedeny do hlav-
ního odvodňovacího zařízení. Na ulici Má-
nesova po realizaci oprav chodníků je v plá-
nu na podzim provést novou liniovou výsad-
ba okrasných stromů. Dále bychom chtěli 
uskutečnit výsadbu zeleně v ulici Švermova 
pod BD č. p. 776. S příchodem jara v rámci 
akce „Ukliďme Česko“, bude snaha obce za-
pojit základní školu, spolky a širokou veřej-
nost do tradičního jarního úklidu, a tím při-

spět k ochraně životního prostředí a zeleně 
v celém katastru naší obce. Peče o přírodu 
a zeleň by však měla být záležitostí celoroč-
ní. Obec Tlumačov schválila OZV č.3/2017 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných ve-
řejných prostranstvích k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné 
zeleně. Vyhláška je dostupná na webových 
stránkách Obce Tlumačov. Jestli se chováme 
v souladu s touto vyhláškou, nechám na po-
souzení každému z nás. Pokud však vyhod-
notíte, že Vaše jednání je v rozporu s touto 
vyhláškou, změňte svoje chovaní k veřejné-
mu prostranství, zeleni a vůbec k životnímu 
prostoru. Jako jeden z častých přestupků ve 
vztahu k OZV bych uvedl nevhodné parková-
ní vozidel, zejména na plochách veřejné zele-
ně. Zamysleme se a udělejme ve svém životě 
změnu, která bude ku prospěchu nás všech.

Na závěr mého příspěvku bych Vám chtěl 
popřát příjemné a sluncem prohřáté první 
jarní dny a hezké velikonoční svátky. 

Petr Horka, starosta obce
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Koncem loňského roku oslavila v plné svě-
žesti své významné životní výročí 90. naro-
zeniny paní Zdeňka Gazdová.

Paní Gazdová působila dlouhá léta jako 
členka Sboru pro občanské záležitosti. Na 
klávesy hudebně doprovázela ostatní členky 
sboru při různých obřadech, ať už to byly 
svatby, vítání občánků, zlaté či diamantové 
svatby a jiné obřady, které se konaly v naší 
obřadní síni i mimo ni po několik desetiletí.

S dalšími třemi členkami založila hudebně 
dramatickou skupinu NÁVRATY, která za-
čala svou činnost v roce 2006. Impulsem pro 
její vznik byl hudebně dramatický program 
k svátku matek v Tlumačově, který se setkal 
s velkým pozitivním ohlasem a byl počátkem 
14leté intenzivní činnosti této skupiny, která 
vystupovala v okolí na obecních a městských 
akcích pro občany a také v klubech a domo-
vech seniorů převážně s písničkami 60.-80.
let. Skupina NÁVRATY úspěšně reprezen-
tovala naši obec až do února roku 2020, kdy 
byla její činnost přerušena v důsledku výsky-
tu onemocnění Covid-19.

Paní Gazdová byla v roce 2018 oceněna 
Cenou obce Tlumačov za dlouholetou ak-
tivní kulturní činnost v obci.

Přejeme paní Gazdové pevné zdraví a po-
hody do dalších let!

Ladislava Vránová, matrikářka

Zdeňka Gazdová oslavila 90 let

Naši obec a nás všechny na konci minulé-
ho roku a v měsíci lednu tohoto roku neče-
kaně zasáhly a zarmoutily dvě smutné zprá-
vy. Řady tlumačovských občanů opustili dva 
významní občané Tlumačova – pan Franti-
šek Uličný a pan Zdeněk Ředina, kterým bylo 
v minulých letech Zastupitelstvem obce Tlu-
mačov uděleno ocenění „Čestný občan obce 
Tlumačov“ za jejich celoživotní práci pro 
rozvoj obce. Mezi místními občany požíva-
li dlouhodobě zasloužené úcty a vážnosti. 

Pan František Uličný patřil dlouhá léta 
jako učitel mezi nezapomenutelné osob-
nosti pedagogického sboru místní Základní 
školy Tlumačov a mnoho let se také věno-
val mimo vyučování práci s mládeží a orga-
nizování oblíbených letních táborů pro tlu-
mačovské děti. Mnohé generace absolven-
tů místní základní školy si ho navždy budou 
pamatovat jako výborného pedagoga a bod-
rého, férového a přátelského chlapíka, který 
v našich myslích a vzpomínkách zanechává 
trvale hlubokou stopu. Pan František Uličný 
zemřel ve věku 91 let dne 21. 12. 2021 a bu-
deme na něho s úctou vzpomínat.

 Pan Zdeněk Ředina patřil k nejstarším ob-
čanům Tlumačova. V roce 2018 jsme mu spo-
lečně se starostou obce panem Petrem Hor-
kou byli přát k jeho stým narozeninám, kte-
ré tehdy oslavil v dobré optimistické náladě, 

Vzpomínka na Čestné občany obce Tlumačov, kteří nás před 
nedávnem opustili v kruhu své rodiny a přátel a rád vzpomínal 

na různé etapy svého dlouhého života, kte-
rý mnohdy nebyl jednoduchý. V Tlumačově 
byl znám v době svého mládí jako všestran-
ný sportovec, později stál u zrodu ZO Za-
hrádkářského svazu v Tlumačově, kde dlou-
há léta působil jako předseda, měl velký po-
díl na vybudování a otevření tlumačovské 
pálenice, kde dlouhé roky vykonával i post 
„páleničáře“. Po celý svůj život byl pan Ře-
dina aktivním člověkem, který věnoval hod-
ně času zahrádce a se zahrádkáři vedl deba-

ty i v pozdním věku. Říkával, že na dlouhově-
kost má vliv pohyb, sport a dodržování zdra-
vé životosprávy. Pan Zdeněk Ředina zemřel 
ve věku úctyhodných 103 let dne 29. 1. 2022 
a také na něho budeme s úctou vzpomínat.

(Poznámka: s oběma čestnými občany 
panem F. Uličným a panem Z. Ředinou re-
dakce Tlumačovských novinek v minulosti 
uvedla na svých stránkách rozhovory, které 
je možné v archivu novinek vyhledat a při-
pomenout si je).

Mgr. R. Huráň, místostarosta

V letošním roce je to již 8 let od zahájení 
výsadby stromů a keřů v biokoridoru ozna-
čeném jako Regionální biokoridor Tluma-
čov RBK 1581. Dnes biokoridor díky svému 
vzrůstu pomalu začíná sloužit svému hlavní-
mu účelu, pro který byl realizován – k migra-
ci a úkrytu divoké zvěře a ptáků.

Pro připomenutí uvádím, že již v roce 
2013 schválilo zastupitelstvo obce na zákla-
dě výzvy Ministerstva životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR podání žádosti o podporu re-
alizace výsadby Regionálního biokoridoru 
Tlumačov. Žádost o podporu byla minister-
stvem dne 12.11.2013 schválena a následně 
v srpnu roku 2014 začala realizace zemních 
úprav a samotné výsadby zeleně biokorido-
ru. Na jaře 2015 byla výsadba a celá realiza-
ce biokoridoru hotova.

Biokoridor je veden ve východní části ka-
tastru obce a propojuje dvě funkční regio-
nální biocentra – Hrabůvka a Skalka. Rea-
lizaci „tlumačovského“ biokoridoru v pod-
statě tvoří výsadba 40 metrů širokého pásu 
lesa a rozšíření místního lesíka Hék o zhru-
ba 2 hektary. Výměra realizovaného bioko-
ridoru představuje cca 9 hektarů pozemků, 
které jsou v majetku obce Tlumačov.

V průběhu let byly v biokoridoru prová-
děny práce tzv. následné péče, které spočí-
valy zejména ve vyžínání trávy mezi strom-
ky a keři, aby byl zabezpečen jejich zdárný 
růst, a v údržbě oplocení biokoridoru, aby 
nedošlo k poškození výsadby zvěří. V letoš-

Biokoridor začíná sloužit svému účelu

Koncem loňského roku byl zkolaudo-
ván a oficiálně předán do užívání nově re-
konstruovaný chodník mezi ulicí Švermo-
va a 6. května.

Celá akce však byla započata na začát-
ku roku 2021, kdy bylo v souladu se schvá-
leným rozpočtem obce Tlumačov zadáno 
projektantovi zpracování projektové doku-
mentace pro ohlášení stavby s názvem „Re-
konstrukce chodníku mezi ul. Švermova a 6. 
května, Tlumačov“.

Po předání projektové dokumentace a za-
jištění všech potřebných vyjádření správců 
sítí a dotčených orgánů byl příslušným od-
borem Městského úřadu Otrokovice vydán 
dne 18. 8. 2021 souhlas s ohlášením staveb-
ních úprav.

Na základě výběrového řízení pak byl 
v srpnu 2021 radou obce vybrán zhotovitel 
stavby, společnost SWIETELSKY stavební 
s.r.o. Brno. Realizace stavebních prací pro-
běhla na základě uzavřené smlouvy o dílo 
s uvedenou společností v termínu 1.9.-30. 9. 
2021. Samotná stavba obsahovala komplex-
ní rekonstrukci stávajícího asfaltobetono-

Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi 
Švermova a 6. května

V návaznosti na loňskou realizaci rekon-
strukce chodníku v ul. Zábraní bylo nejprve 
při jednání stavební komise a následně při 
schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce 
rozhodnuto vybudování nového chodníku 
v ul. U Trojice.

Jednalo se o úsek mezi ulicemi Švermova 
a Jana Žižky, který by pro chodce zajistil bez-
pečné komunikační propojení ulice U Troji-
ce směrem ke středu obce, kde jsou soustře-
děny veškeré obchody a služby.

Po zajištění zpracování projektové do-
kumentace a inženýrské činnosti vydal od-
bor dopravně – správní Městského úřadu v       
Otrokovicích, oddělení silničního hospodář-
ství dne 6. 5. 2021 pro tuto stavbu společné 
územní a stavební povolení.

S ohledem na vyčleněné finanční prostřed-
ky v rozpočtu obce na rok 2021 proto pro-
běhla v měsíci srpnu administrace výběrové-
ho řízení na zhotovitele stavby. Na základě 
výsledků tohoto řízení a doporučení hodno-
tící komise vybrala rada obce pro samotnou 
realizaci společnost SWIETELSKY staveb-
ní s.r.o. Brno. Stavební práce proběhly na zá-
kladě uzavřené smlouvy dílo v termínu 20. 
9. - 27. 10. 2021.

Stavba obsahovala vybudování nové čás-
ti chodníku o celkové délce cca 118 m a šíř-
ce 2,0 m, včetně všech podkladních vrstev 
z drceného kameniva a zpevněných ploch 
ze zámkové dlažby. Dále byly dle přísluš-
ných technických norem provedeny bezpeč-
nostní prvky pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu a orientace. Souběžně s výstav-
bou chodníku byla realizována oprava přilé-
hající části místní komunikace v ul. U Troji-
ce. Stavebně byla upravena šířka komunikace 
na 5,0 m a provedena pokládka nové obrus-
né vrstvy. Opravu komunikace provedla spo-
lečnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno.

Celková výše stavebních nákladů u nové-
ho chodníku činila částku 755.145,37 Kč. 
Ostatní náklady spojené se zpracováním pro-
jektové dokumentace včetně zaměření a ad-
ministrací výběrového řízení byly ve výši 
42.989, - Kč. Souběžná část místní komuni-
kace v ul. U Trojice byla opravena za celko-
vou cenu 1.051.543, – Kč.

Kolaudační souhlas na nový chodník byl 
vydán dne 13. 12. 2021 s tím, že v tento den 
bylo všem občanům oficiálně umožněno jeho 
bezpečné a komfortní užívání.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Vybudování úseku 
nového chodníku 
v ulici U Trojice

Ze života obce

p. F. Uličný při rozhovoru do TN v březnu 2011.    Foto: KIS Tlumačov. 

ním roce bylo zahájeno pracovníky odděle-
ní životního prostředí, údržby a služeb obce 
odstraňování oplocenky těch částí biokorido-
ru, kde již stromy a keře jsou dostatečného 
vzrůstu a nehrozí jejich poškození. Biokori-
dor se tímto stává více přístupný zvěři a za-
číná tak plně sloužit svému účelu. Dále bude 
následovat postupné odstraňování oplocenek 
v dalších částech biokoridoru dle vzrůstu ze-
leně a také lesnické práce, které představu-
jí základní údržbu rostoucího lesa – zejmé-
na prořez suchých a poškozených stromů.

Několik zajímavých údajů k biokoridoru:
• k oplocení bylo použito 1 944 kůlů 

a 4 665 m pletiva,
• vysazeno bylo celkem 57 547 sazenic 

(53 727 stromů a 1 820 keřů),
• výsadbu biokoridoru tvoří pouze domá-

cí druhy listnatých dřevin,
• 20 druhů stromů: dub letní, dub zimní, 

lípa malolistá, třešeň ptačí, habr obecný, je-
řáb břek, vrba jíva, jilm vaz, topol bílý, topol 
černý, topol osika, jabloň lesní, olše lepkavá, 
bříza bělokorá, hrušeň polní, javor mléč, ja-
vor babyka, střemcha obecná, vrba bílá, je-
řáb obecný.

• 15 druhů keřů: dřín obecný, svída krva-
vá, líska obecná, brslen bradavičnatý, brslen 
evropský, ptačí zob obecný, zimolez obecný, 
trnka obecná, řešetlák počistivý, růže šípko-
vá, vrba nachová, vrba košařská, kalina tuša-
laj, kalina obecná, krušina olšová.

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ Tlumačov

vého chodníku o celkové délce cca 130 m, 
která spočívala v doplnění chybějících pod-
kladních vrstev a provedení nových zpev-
něných ploch ze zámkové dlažby ohraniče-
ných obrubníky.

Výstupem celého projektu je nově zrekon-
struovaný úsek pěší komunikace, který je 
standardně vybaven i bezpečnostními prv-
ky pro osoby se sníženou schopností pohy-
bu a orientace. Celková výše nákladů stavby 
byla 521.738,50 Kč, z čehož částka na její 
přípravu činila částku ve výši 34.214, – Kč. 
Kolaudační souhlas pro užívání dokončené 
stavby byl vydán dne 20. 12. 2021.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačovp. Z. Ředina na návštěvě KIS v červnu 2011.    Foto: KIS Tlumačov. 

Opravený chodník.        Foto: OÚ Tlumačov. 



4

B ř e z e n  2 0 2 2

5

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

Z radnice Z radnice a ze života v obci

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 8. 12. 2021 
projednalo:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 15. 12. 2021                 
projednala:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 2. 2. 2022 
projednalo:

Rada  obce  T lumačov  na 
svém jednání dne 19. 1. 2022                 
projednala:

S ohledem na neustálé řešení problémů 
s odstavováním vozidel na chodnících v uli-
ci Metlov, zejména za autobusovou zastáv-
kou naproti hřebčince při odbočení ze silni-
ce I/55, bylo z důvodu zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti provozu na předmětné místní ko-
munikaci schváleno zastupitelstvem obce za-
řadit do rozpočtu na rok 2021 finanční část-
ku na vybudování nového parkoviště v blíz-
kosti uvedené křižovatky.

Počátkem roku 2021 proto bylo započa-
to s přípravou projektové dokumentace pro 
společné územní řízení a stavební povolení 
s tím, že po zajištění všech potřebných dokla-
dů bylo samotné povolení pro výstavbu par-
koviště vydáno silničním správním úřadem 
v Otrokovicích dne 22. 6. 2021. Vzhledem 
k místním podmínkám byla parkovací plo-
cha navržena s celkovým počtem 9 stání pro 
osobní automobily, z čehož 1 parkovací stání 
bylo určeno pro osoby imobilní. Konstruk-
ce parkoviště byla pojata jako plocha s pro-
pustnou zasakovací zámkovou dlažbou s di-
stančními prvky a dále s propustnými pod-
kladními vrstvami, které tvoři různé frakce 
drceného kameniva. Současně byl provede-

Nové parkoviště v ulici Metlov
nou rekonstrukcí zachován i stávající chod-
ník podél místní komunikace v ul. Metlov, je-
hož plocha byla provedena z nové zámkové 
dlažby včetně podkladních vrstev a bezpeč-
nostních prvků pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu a orientace.

V průběhu měsíců července a srpna pak 
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stav-
by s názvem „Parkoviště v ulici Metlov, Tlu-
mačov“. Jako zhotovitel předmětné stavby 
byla vybrána společnost SWIETELSKY sta-
vební s.r.o. Brno s tím, že samotná realizace 
akce dle smlouvy o dílo probíhala v termínu 
od 16. 8. – 10. 9. 2021.

Celkové náklady díla zahrnující zpracová-
ní projektové dokumentace včetně zaměře-
ní, správní poplatky, administraci výběrové-
ho řízení a samotnou stavbu činily částku ve 
výši 580.501,35 Kč, z čehož hodnota staveb-
ních prací byla 550.920,85 Kč.

Závěrem lze konstatovat, že odstavování 
vozidel na nově vybudované parkovací plo-
še by mělo přispět k bezpečnějšímu provozu 
na místní komunikaci v ul. Metlov.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

schválilo dotaci ve výši 350.000Kč pro 
Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. a schvá-
lilo předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 
2022/EO/001 o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce Tlumačov
 schválilo dotaci ve výši 103.100 Kč 

pro Naději, pobočka Otrokovice a schváli-
lo předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 
2022/EO/002 o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu obce Tlumačov

 schválila Dodatek č. 1. ke smlou-
vě o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 se spol.          
1. VASTO s.r.o. Vsetín

schválilo rozpočet obce Tlumačov na 
rok 2022 v předloženém znění
 schválilo prodej podílu 302/520 po-

zemku p. č. 1036 o výměře cca 156 m2 za 
uvedenou kupní cenu dle podmínek schvále-
ných v záměru, viz. usnesení č. Z14/19/10/21 
ze dne 20. 10. 2021 dle podílů jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek v bytovém domě 
č. p. 779 na ul. Švermova v Tlumačově
 schválilo podání žádosti na MF ČR 

prostřednictvím Krajského pozemkového 
úřadu pro Zl. kraj o bezúplatný převod majet-
ku dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, v plat-
ném znění, na vybrané pozemky pod místní-
mi a veřejně přístupnými účelovými komuni-
kacemi v k.ú. Tlumačov potřebnými pro čin-
nost a výkon řádného hospodáře
schválilo dokument „Plán financová-

ní obnovy kanalizace v majetku obce Tluma-
čov – aktualizace 2021“ na období let 2022 
až 2031 a uložilo příslušnému oddělení OÚ 
Tlumačov zajistit stanovenou částku na ob-
novu kanalizace do rozpočtu obce pro pří-
slušné období dle tohoto dokumentu
 neschválilo záměr prodeje části po-

zemku p. č. 2669 – ostatní plocha o výmě-
ře cca 140 m2

vzalo na vědomí informaci MAS Jižní 
Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení výzvy do ope-
račního systému IROP – Bezpečná infra-
struktura V. a schválilo zajištění všech nále-
žitostí směřujících k podání žádosti o dota-
ci na realizaci akce: „Rekonstrukce chodníku 
podél silnice III. třídy v obci Tlumačov - ul. 
Mánesova“ z výzvy IROP – Bezpečná do-
pravní infrastruktura V.
schválilo termíny řádných zasedání or-

gánů obce v 1. pololetí roku 2022
schválilo mimořádnou odměnu staros-

tovi obce v navržené výši za přínos v oblasti 
výstavby obce a za splnění zvlášť mimořád-
ných a významných úkolů spojených s pří-
pravou a realizací investičních akcí

schválila Střednědobý výhled rozpoč-
tu na roky 2023 a 2024 ZŠ Tlumačov p. o. 
a MŠ Tlumačov p. o. v předloženém znění
schválila DDM Sluníčko, p. o., odlou-

čené pracoviště Tlumačov na základě jejich 
žádosti neinvestiční transfer ve výši 4.000 Kč 
a zároveň schválila předloženou Smlouvu č. 
2021/PAM/008
 schválila úpravu pojištění, a to navý-

šením pojistné částky u souboru budov na 
333,835.000 Kč a navýšení ročního pojist-
ného na 81.625 Kč a pověřila starostu obce 
podpisem Dodatku k pojistné smlouvě č. 
503697714 s Allianz pojišťovnou a.s. s plat-
ností k 1. 1. 2022
 schválila uzavření pojistné smlouvy 

na povinné a havarijní pojištění motorových 
vozidel Obce Tlumačov s Generali Českou 
pojišťovnou a.s. ve výši ročního pojistného 
98.148 Kč s platností k 1. 1. 2022
schválila nový vnitřní platový předpis 

zřizovatele škol Obce Tlumačov platný pro 
ředitele ZŠ a MŠ v Tlumačově s účinností 
od 1. 1. 2022
schválila ukončení Smlouvy o poskyto-

vání pracovně lékařských služeb mezi Obcí 
Tlumačov a Mgr. Pavlem Tesaříkem, advo-
kátem, Praha, dohodou ke dni 15. 12. 2021
schválila Smlouvu o poskytování pra-

covně lékařských služeb mezi Obcí Tluma-
čov a společností Ordinace Tlumačov s. r. 
o., Tlumačov
 schválila pronájem části pozemku p. 

č. 2611 – ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k. 
ú. Tlumačov za podmínek stanovených v zá-
měru viz. usnesení č. R30/37/11/21 ze dne 
10. 11. 2021
 schválila výpůjčku části pozemků p. 

č. 2462/1 a 2436/3 ostatní plocha o celko-
vé výměře 3,6 m2 za podmínek stanovených 
v záměru viz. usnesení č. R18/37/11/21 ze 
dne 10. 11. 2021
 schválila redakční radu Tlumačov-

ských novinek ve složení Mgr. R. Huráň, 
Mgr. D. Šimková a pí R. Nelešovská s účin-
ností od 1. 1. 2022

 schválila aktualizovanou Pachtovní 
smlouvu č. 2054/2017 ze dne 21. 9. 2017 na 
pronájem zemědělských pozemků ve vlast-
nictví obce Tlumačov se spol. ZEMET spol. 
s r. o., Tečovice 

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne 8. 12. 
2021 projednala:

schválila jménem zadavatele uzavření 
smlouvy o dílo mezi obcí Tlumačov a měs-
tem Otrokovice, jako objednateli a společ-
ností NELLPROJEKT s. r. o., Zlín, jako vy-
braným zhotovitelem na vypracování pro-
jektové dokumentace stavby „Revitalizace 
ROŠ – zvýšení bezpečnosti – chodníky po-
dél silnic III/ 36745, II etapa“
vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Dodávka rideru pro obec Tlumačov 
se sekacím zařízením a cepovou sekačkou“ 
a schvaluje jako dodavatele pro údržbu obce 
společnost PATRICK s. r. o. Zlín z důvodu 
splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 
284.479,33 Kč bez DPH
schválila vyplacení jednorázové odmě-

ny v uvedené výši formou finančního daru 
odstupujícímu veliteli JSDH obce Tlumačov
schválila Dohodu o příspěvku na pro-

volané minuty z vlastního účastnického čísla 
při zajišťování úkolů vyplývajících nebo sou-
visejících s výkonem funkce velitele JSDH 
obce Tlumačov v navrhované výši
schválila aktualizovaný seznam členů 

JSDH s početním stavem 12 osob
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce Zábraní v termínu 15. 1. 2022 pro S. K. 
Tlumačov z.s. na jejich výroční schůzi
 schválila od 1. 2. 2022 cenu za in-

dividuální pronájem interiérového hřiště       
150 Kč/ hod. + 20 Kč/ osoba
schválila pořádání akcí v areálu Zem-

ského hřebčince Tlumačov s. p. o. v roce 
2022 uvedených v přiloženém seznamu za 
podmínky dodržení určených veterinárních 
podmínek pro konání jednotlivých akcí
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

v bytě č. 13 v DPS od 1. 2. 2022 na dobu urči-
tou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení
 schválila uzavření nájemní smlouvy 

v bytě č. 20 v DPS od 1. 2. 2022 na dobu urči-
tou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení
schválila ZŠ Tlumačov p. o. převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve 
výši 245.000 Kč do fondu investic na finan-
cování opravy podlahy a rekonstrukci WC

 schválilo dotaci ve výši 132.000 Kč 
pro S. K. Tlumačov z. s. a schválilo předlože-
nou veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/003 
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
obce Tlumačov
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva obce za 
rok 2021
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kon-

trolního výboru Zastupitelstva obce Tluma-
čov za rok 2021
 schválilo uzavření darovacích smluv 

týkající se majetkoprávního vypořádání po-
zemků zastavěných silnicí II/367 v obci mezi 
obcí Tlumačov a Zlínským krajem
 schválilo smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene na zřízení a provozování zaří-
zení distribuční soustavy stavby, spočíva-
jící v umístění zemního kabelového vede-
ní NN na pozemku p. č. 2455/1 se spol. 
EG.D, a.s. Brno

Otrokovická charita děkuje dárcům, kteří 
peněžními dary přispěli do Tříkrálové sbír-
ky. Velké poděkování patří také všem dobro-
volníkům, kteří se této dobročinné akce zú-

Tříkrálová sbírka v Tlumačově
častnili. V Tlumačově se v letošní sbírce vy-
bralo 71 214 Kč.

  
Lenka Dědková, ekonom Obce Tlumačov

                            Rozpočet obce na rok 2022

příjmy
DAŇOVÉ 39 904 000,00                              
NEDAŇOVÉ 4 182 000,00                                
KAPITÁLOVÉ 32 000,00                                      
PŘIJATÉ TRANSFERY 7 098 661,00                                
PŘÍJMY CELKEM 51 216 661,00                         

výdaje
BĚŽNÉ VÝDAJE 39 457 000,00                              
z toho:
PO MŠ IČO: 70988692 821 000,00                                    
PO ZŠ  IČO: 70988684 4 195 000,00                                
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 25 489 000,00                              
z toho:
PO MŠ IČO: 70988692 65 000,00                                      
VÝDAJE CELKEM 64 946 000,00                         

SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE) 13 729 339,00 -                             

financování (třída 8)
zdroje z minulých let 20 000 000,00                              
splátky dlouhodobých úvěrů 1 528 000,00 -                               
FINANCOVÁNÍ CELKEM 13 729 339,00                         

Zpracovala: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

pokračování ze str. 4

První schůzka Klubu seniorů se v roce 
2021 konala až v červnu. Sešli jsme se po de-
víti měsících - to byla doba, na kterou byla 
přerušena naše činnost kvůli covidovým 
opatřením. Během této doby nás opustili dva 
zakládající členové: Vlasta Heverová (nejstar-
ší členka, dožila se 95 let) a Rosťa Skopalík.

Naše činnost se nemění. Scházíme se kaž-
dé druhé úterý na schůzkách, kde se nejenom 
bavíme, ale i plánujeme různé akce. Největ-
ší akcí byl třídenní zájezd do termálních láz-
ní na Slovensko s ubytováním v horské chatě 
na Oravici. S velkým ohlasem se setkal i jed-
nodenní autobusový zájezd do lázní Velké 
Losiny. Vlakem jsme uskutečnili zájezd do 
Kovo ZOO Staré Město a na pískové sochy 
na Pustevnách. Vždy se těšíme na seniorské 
hry Mikroregionu Jižní Haná, letos se kona-
ly v Tlumačově. I když poslední dobou nevy-
hráváme, vždy se dobře pobavíme a zapojíme 
se kulturním vystoupením na této soutěži.

Covid nás dost omezuje v naší činnosti. 
Nemohli jsme uspořádat naše oblíbené Vá-
noční posezení v takovém rozsahu, jak jsme 
měli naplánováno. Přesto se těšíme na rok 
2022, kde připravujeme řadu akcí nejen pro 
členy Klubu seniorů, ale i pro širokou tluma-
čovskou veřejnost, Nejbližší akce se plánuje 
na měsíc březen: slavná Moravská epopej 
v Moravském Krumlově. Všichni jste zvaní.

Ladislava Šoltysová
vedoucí Klubu seniorů Tlumačov

Zpráva o činnosti 
Klubu seniorů

Zpráva redakční rady 
                          Tlumačovských novinek

K 31. 12. 2021 ukončila na vlastní žá-
dost členství v redakční radě Mgr. Leo-
na Jirušková. Rada děkuje za výbornou 
spolupráci. Od 1. 1. 2022 rada pracuje ve 
složení Mgr. R. Huráň, Mgr. D. Šimková 
a R. Nelešovská.
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7 ZŠ Tlumačov

Předávání cen v soutěži v uměleckém přednesu.                                               Foto: ZŠ Tlumačov. 

Tým tlumačovských florbalistů.                                                                           Foto: ZŠ Tlumačov. 

Celý rok 2021 byl také jak rok předešlý 
poznamenaný pandemií COVID 19. Od 1. 
1. až do 10. 5. 2021 bylo středisko, knihov-
na a herna uzavřeny. Byly také pozastaveny 
kurzy jógy jak pro děti, tak i dospělé, zru-
šeny pronájmy Klubu obce na Zábraní. Ne-
konaly se žádné společenské nebo sportov-
ní akce. Pokud jsme byli mimo provoz, tak 
jsme vykonávali úklidové práce a činnosti, 
na které není během roku čas. 

První akcí pro veřejnost bylo na konci mě-
síce května Kácení májky. V měsíci červnu 
jsme uspořádali k výročí obce – 880 let od 
první písemné zmínky o Tlumačovu – osla-
vy v obecním parku a výstavu o obci. Bylo 
také uděleno Čestné občanství, mateřská 
i základní škola zorganizovala Den otevře-
ných dveří. Ve spolupráci s DDM Sluníčko 
jsme uskutečnili vědomostní soutěž „Zná-
te historii Tlumačova?“ K výročí obce byl 
vydán tematický stolní kalendář Tluma-
čov 2021.

V červenci neproběhla „Pivní slavnost“, 
ale v prostorách u střediska na náměstí Ko-
menského se po dvou letech setkali ales-
poň heligonkáři. V měsíci září proběhly dvě 
akce: Cesta za pohádkou a Gulášfest. Cesta 
za pohádkou je venkovní akce zejména pro 
děti v lokalitě fotbalového hřiště a okolí. Gu-
lášfest se konal v obecním parku za hojné 
účasti široké veřejnosti. V témže měsíci jsme 
byli hlavními organizátory Her seniorů Mik-
roregionu Jižní Haná. Během letních měsíců 
proběhly ve sportovním areálu na Sportov-
ní ulici 4 turnaje v plážovém volejbale a te-
nisu. Martinské hody jsme oslavili v listopa-
du slavnostní mší v kostele sv. Martina za 
žijící i zemřelé rodáky se zpěvem mužské-
ho sboru Hlahol z Mysločovic. Nechyběly 
koláčky a svařák. Velký úspěch měl „Lam-
pionový průvod s překvapením“, který jsme 
uspořádali ve spolupráci s DDM Sluníčko.

Do konce roku se už žádné hromadné 
akce pro veřejnost, z důvodu zhoršené epi-
demické situace (Covid19), nekonaly. Na 
závěr roku jsme uspořádali veřejnou sbírku 
Krabice od bot a uskutečnili pochůzku Mi-
kuláše s družinou.

K výročí obce jsme nechali zhotovit pa-
mětní sklenice.

Výuka ZUŠ Otrokovice probíhala ve II. 
pololetí školního roku 2020/21 většinou 
distančně.

V roce 2021 proběhla oprava malby na fa-
sádě budovy KIS, č. p. 170. Byly zakoupe-
ny další kusy laviček a stolů (pivní sety) pro 
venkovní využití a výkonnější výčepní zaří-
zení na obecní akce.

Během roku byla vydána 4 čísla Tluma-
čovských novinek. Červnové vydání bylo do-
plněno o přílohu „Významné návštěvy Tlu-
mačova“. Všechna vydání měla 16 stran. TN 
vycházely v nákladu 1 000 ks a jsou obča-
nům distribuovány do poštovních schránek 
zdarma. K 31. 12. 2021 ukončila na vlastní 

Činnost Kulturního a informačního střediska Tlumačov za uplynulý rok
žádost členství v redakční radě TN Mgr. Le-
ona Jirušková.

Správcem webových stránek obce je ta-
jemník OÚ.

O tlumačovské kroje se stará kulturní pra-
covnice. V roce 2021 nebyly kroje půjčová-
ny – pandemie Covid-19. Kroje byly použi-
ty při oslavách výročí obce. 

Historie Tlumačova je nepřetržitě zazna-
menávána do kroniky kronikářkou obce. 
Jsou i archivovány fotografie z dění v obci 
a novinové články o Tlumačovu.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 je    
6 892 ks knih. Nejvíce zastoupena je krás-
ná literatura. V roce 2021 bylo 74 registro-
vaných čtenářů, z toho 17 dětí.

Knihovnu, nebo akcí pořádaných knihov-
nou v loňském roce navštívilo celkem 2 032 
občanů, z toho nikdo nevyužil veřejný inter-
net a 808 návštěvníků nahlédlo do elektro-
nického katalogu. Celkem bylo zapůjčeno         
1 272 knih pro dospělé, včetně naučné lite-
ratury. Dětských knih, včetně naučné lite-
ratury, jsme půjčili celkem 74. Výpůjčky pe-

riodik se ustálily na čísle 112. Celkem tedy 
1452 titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní 
fond obohacován o výměnný soubor z Kraj-
ské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. 

Každoročně vyřazujeme staré a poškoze-
né knihy a nahrazujeme je novými. V roce 
2021 bylo zakoupeno celkem 197 nových 
knih, odepsáno bylo 166 knih. Pokud čte-
nář nenajde v našem katalogu požadovanou 
knihu, je možnost přes naši knihovnu si ji 
objednat z knihovny ve Zlíně. Této služby 
je v knihovně často využíváno.

Zapojili jsme se do projektu „Lovci pe-
rel“. Jedná se o celoroční projekt pro děti, 
který lze realizovat v městských, obecních 
i místních knihovnách a jenž motivuje k čet-
bě knížek, učí pracovat s textem a informa-
cemi, především je však atraktivním tráve-
ním volného času a zábavou pro děti. Pro-
jekt probíhá i v roce 2022.

Knihovna spolupracovala na akcích v kul-
turním a informačním středisku. Celkem 
bylo zorganizováno deset akcí.

Renáta Nelešovská, vedoucí KI Tlumačov

Ve čtvrtek 3. února 2022 se na 1. stupni 
naší základní školy uskutečnila Sportovní 
olympiáda. Celý týden jsme se s dětmi věno-
vali olympiádě v Pekingu. Chystali jsme vý-
zdobu chodeb a tělocvičny. Ve čtvrtek jsme 
si krásně, se smíchem a velikou zábavou, za-
sportovali. Vyzkoušeli jsme si některé zimní 
sporty, např. rychlobruslení, slalom na ly-
žích, skok z vysokého můstku, skeleton a ho-
kej. Nechyběl ani slavnostní nástup sportov-
ců, stupně vítězů a hlasité povzbuzování na-
šich opravdových olympioniků, to vše pod 
vlajícími českými vlajkami. Hodně jsme si to 
užili. I sport může být velká zábava.

Všichni si přejeme, ať je druhé pololetí 
tohoto roku v duchu dalších takto skvělých 
a povedených akcí.      Mgr. Lenka Hricová, 

učitelka ZŠ Tlumačov

Sportovní 
olympiáda

Přes významná covidová omezení jsme 
se s chlapci dohodli, že se v tomto školním 
roce opět zúčastníme velmi zajímavé spor-
tovní akce – turnaje ve velkém florbalu pro 
žáky 1.stupně. Základ družstva tvořili čle-
nové kroužku florbalu, který vedu v rámci 
DDM Sluníčko Otrokovice – Tlumačov. Klu-
kům po několika letech přípravy florbal jde 

ČEPS Cup 2022 – „velký florbal menších florbalistů“
a hodně jsme také stáli o srovnání s jinými 
družstvy z našeho okolí.

Dokonce jsme pro tento rok nabídli pořa-
datelství, protože jsme dostatečně vybaveni 
a podobné akce umíme organizovat.

Jedno z okresních kol tedy proběhlo na 
půdě naší školy a výsledek i průběh byl oprav-
du „na jedničku“. Družstvo ve složení: Ka-

mil Bilík, Tomáš Vystrčil, Tom Juráň, Zde-
něk Krajča, Tomáš Kotrla, Štěpán Navrátil 
a Metoděj Nevídal sehrálo výborná utkání 
a bez porážky postoupilo do krajského kola.

Výsledky okresního kola: ZŠ Tlumačov : ZŠ 
Zlín Církevní (6:1); ZŠ Zlín Dřevnická : ZŠ 
Tlumačov (8:2); ZŠ Tlumačov : 1. ZŠ Zlín 
E. Zátopka (4:2)

 Výsledek sice vypadá poměrně jednoznač-
ně, ale hlavně poslední utkání s „hokejisty“ 
z 1. ZŠ Zlín bylo opravdu těžké.

Na přípravu na krajské kolo jsme neměli 
příliš času, družstvo opustil Metoděj Nevídal, 
takže naše vyhlídky nebyly moc optimistic-
ké. Nakonec se ukázalo, že jsou kluci oprav-
du šikovní a hlavně „v kraji zabojovali“. V se-
stavě Metoděje nahradil Max Bača, který vy-
bojoval postup, zbytek družstva zůstal stejný.

Výsledky krajského kola – Uherský Brod 
– 18. února 2022: ZŠ Tlumačov : ZŠ Lukov 
(3:3); ZŠ Uherský Brod : ZŠ Tlumačov (4:1); 
ZŠ Tlumačov : „Ostrožané“ (1:4); ZŠ Integ-
ra Vsetín : ZŠ Tlumačov (4:1)

Přestože jsme v krajském kole získali pou-
ze 1 bod, kluci hráli obětavě a žádný zápas 
„nevypustili“ a celkově skončili na pěkném 
8. místě. Nejlepším střelcem družstva byl 
Tomáš Vystrčil a Kamil Bilík byl dokonce 
nominován na nejlépe bránícího hráče kraj-
ského kola.

Sečteno a podtrženo. Ve škole vznikla sice 
malá, ale velmi šikovná skupinka sportovně 
nadaných žáků, kterou čekají další a další 
příležitosti, a to nejen ve florbalu.

Hochům děkuji za výborný výkon a výsle-
dek a přeji všem, ať se jim i nadále při spor-
tování daří!

Mgr. Robert Podlas, 
vedoucí družstva a ředitel ZŠ Tlumačov

Konečně jsme se dočkali a po dvouleté 
„covidové“ pauze jsme si na druhém stup-
ni užili příjemnou atmosféru školního kola 
přehlídky recitátorů. Letos jsme výjimečně 
z důvodu absence některých recitátorů sou-
těžili odděleně.

Soutěž žáků III. kategorie proběhla ve čtvr-
tek 24. 2. a zúčastnili se jí tři žáci 6. a 7. roč-
níku, jež se umístili v následujícím pořadí: 1. 
místo – Hana Rulfová, 2. místo – Aleš Válek 
a 3. místo – Štěpán Prokop.

Žáci IV. kategorie, tedy 8. a 9. ročníku, 
přednesli vybrané texty a ze zúčastněných 7 
žáků byli oceněni tito: na 1. místě – Natálie 

Hurá! Zase můžeme soutěžit 
v uměleckém přednesu

Janálová, na 2. místě Jakub Podroužek a na 
3. místě Terezie Jonášková.

Obě kategorie byly hodnoceny čtyřčlennou 
porotou, kterou čekalo velmi těžké rozhodo-
vání. Mnohé výkony, na které se žáci soustav-
ně připravovali, byly totiž velmi vyrovnané.

Gratulujeme vítězům, přejeme úspěch 
prvním dvěma postupujícím do okrskového 
kola soutěže a děkujeme všem zúčastněným.

Je skvělé, že si i v této „uspěchané době“ 
najdete čas na knihu a nebojíte se vybranou 
poezii či prózu přednést nahlas.

Mgr. Tereza Šimoníková, 
učitelka ZŠ Tlumačov
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Karnevalové veselí v MŠ.                                                                                   Foto: MŠ Tlumačov. 

Ve čtvrtek 24. února se v mateřské škole 
uskutečnil masopustní karneval. Vzhledem 
ke dvěma karanténám, které jsme museli bě-
hem čtrnácti dní absolvovat, byl termín ko-
nání akce přesunutý právě na čtvrtek, aby se 
ho mohly zúčastnit všechny děti. Už od rána 
se všechny scházely v maskách do svých tříd 
a společně si hrály a tancovaly.

Koblížková svačinka byla vzhledem k po-
sunutému termínu již o den dříve, ale to nám 
vůbec nevadilo. V komunitním kruhu děti 
představily všem své masky, pověděly ostat-
ním, jak se jmenují, ze které pohádky nebo 
filmu přicházejí a co všechno už ve svých pří-
bězích zažily. Potom jsme se všichni vrhli do 
víru diskotékového tance a při pěkných pís-
ničkách jsme se řádně vyřádili. Tanec jsme 
prokládali různými hrami a soutěžemi, tak-
že jsme se bavili skoro až do oběda. Zpes-
třením karnevalu byly nafukovací balonky, 
které měly u dětí velký úspěch a také bubli-
fuky, u kterých jsme si užili spoustu legrace. 
Na závěr děti obdržely slavnostní diplom se 
sladkou odměnou.

Karneval se vydařil na jedničku a už se tě-

Masopustní karneval v mateřské škole
šíme na léto a velkou karnevalovou slavnost 
s programem, která probíhá v rámci týden-
ních oslav na školní zahradě.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

V době letních prázdnin pořádá Dům 
dětí a mládeže Sluníčko spousty příměst-
ských a pobytových táborů. V Tlumačo-
vě se můžete těšit na 4 příměstské tábo-
ry pro děti a mládež. Tak neváhejte a při-
hlašujte se přes www.ddmslunicko.cz

11. 7. 2022 – 15. 7. 2022 Zpátky do 
Hollywoodu 

Zde prožijete spoustu dobrodružství, 
podíváte se pod pokličku natáčení no-
vých filmů, reklam, soutěží, zábavných 
programů atd. Čeká nás mnoho her, tvo-
ření a také nebudou chybět výlety.

25. 7. 2022 – 29. 7. 2022 Putování 
s Bludišťákem

Máš rád dynamické, vědomostní, zá-
bavné soutěže a chceš získat zlatého Blu-
dišťáka? Tak pojď putovat s našim Blu-
dišťákem a zažít spoustu dobrodružství. 
Budou na tebe čekat výlety, soutěže, po-
hybové, vědomostní hry, kreativní tvoře-
ní a další aktivity.

8. 8. 2022 – 12. 8. 2022 Tajuplný kar-
neval

Roztoč to s námi na našem Tajuplném 
karnevalu. Co nás na táboře čeká? Výle-
ty, kreativní tvoření, soutěže, pohybové, 
vědomostní hry a spoustu dalšího. 

Ukončení našeho táboru nemůže být 
jinak než Tajuplným karnevalem.

15. 8. 2022 - 19. 8. 2022 Šmoulí prázd-
niny 

Víte, jak to probíhá ve šmoulí vesničce? 
Šmoulové mají rádi zábavu a často pořá-
dají divadla, koncerty, karnevaly atd. Ni-
čeho se nebojí, i když jsou stále pronásle-
dováni zlým čarodějem. Zažijte s nimi tý-
den plný dobrodružství a zábavy.

LETNÍ PRÁZDNINY 
SE SLUNÍČKEMSoutěž se bude konat v sobotu 14. květ-

na 2022 v Městské sportovní hale v Otro-
kovicích. 

Opět na vás budou čekat choreografie plné 
energie, elánu, úsměvů, radosti, ale i dojetí. 
Přijďte podpořit všechny soutěžící, kteří se 
vracejí po dvouletém odloučení zpět na sou-
těžní plochu a budou vaši podporu určitě 
potřebovat. 

Zahájení soutěže je od 9.30 hodin kate-
gorií technickou, od 12.30 hodin bude sou-
těž pokračovat kategorií estetickou. Soutěž 
je rozdělena také do několika věkových ka-
tegorií. 

V porotě zasedne opět MS v aerobiku Da-
vid Holzer a také cvičitelka aerobiku Hanka 

„O pohár starosty obce Tlumačov“
Kynychová, kteří budou hodnotit slovně vy-
stoupení dětí ihned po jejich odcvičení a pře-
dávat jim tak cenné rady. Celým soutěžním 
dnem nás bude provázet hudebník a textař 
Ziggy Horváth.

Pro účastníky je připraven doprovodný 
program, kde se představí skupina Megave-
loši z AT Tlumačov. Vstupné činí 100 Kč   
dospělí, 50 Kč děti.

Přijďte podpořit všechna soutěžící druž-
stva, která se sjedou se svými sestavami z ši-
rokého okolí. Bude to stát za to a vy u toho 
přece nemůžete chybět!!! 

Těšíme se na Vás.       Bc. Hana Hlobilová
Vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko

Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko 
Tlumačov, vyhlásilo výtvarnou soutěž na 
téma „Život v zahradě“. Práce mohly být 
zpracovány prostřednictvím kresby, koláže, 
malby atd. Celkem se do soutěže zapojilo 209 
účastníků v šesti kategoriích od nejmenších 
dětí až po základní školy. Po uzávěrce zvole-
ná porota ohodnotila výkresy a rozhodla o ví-
tězích soutěže. Jak to všechno dopadlo, jste 
mohli vidět na výstavě prací, která probíha-
la od 17. 1. do 28. 2. 2022 v prostorách KIS 
Tlumačov. Na vernisáži 17. 1. 2022 byly pře-
dány ceny všem vítězům. 

Děkujeme všem za účast a ještě jednou 
gratulujeme vítězům.

Pokud rádi tvoříte, tak už teď se můžete za-
pojit do naší výtvarné soutěže, která v součas-

Výtvarná soutěž Život v zahradě
né době probíhá na téma: DOMÁCÍ MAZ-
LÍČEK. Výrobky můžete přinést do kancelá-
ře DDM Sluníčko nejpozději do 31.3.2022. 

Více informací najdete na: https://www.
ddmslunicko.cz/akce       Radka Bezdíčková, 

DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

I po „čuchu“ se pozná dobrá pálenka.                                                                  Foto: KIS Tlumačov. 

Že nevíte, co to je? Tak to jste na tom 
stejně, jako jsem byla já, než jsem se zepta-
la strýčka „Googla“. Karlátka, též kadlátka, 
jsou nářečím nazvané švestky podle Karla 
IV., který jejich sazenice přivezl z Francie.

A přesně z této odrůdy švestek vypálila pá-
lenku paní Hana Brázdilová z Tlumačova, 
která zvítězila na letošním koštu. Na druhém 
místě se umístil pan Ivan Stoklásek z Otro-
kovic a třetí místo obsadil „Tlumačák“ pan 
Antonín Jonášek. Obě slivovice byly ze šves-
tek. Celkové pořadí najdete na webu obce. 

Společně s těmito lihovinami se sešlo 29 
vzorků, které přišlo v sobotu odpoledne 
5. března „okoštovat“ 25 hodnotitelů. Záro-
veň proběhla i ochutnávka 6 vzorků brambo-
ráků. Nejvíce chutnal od paní Ladislavy Šolty-
sové. Mimochodem, stejné ocenění si odnesla 
i v roce 2012. Jak je vidět, už 10 let dělá paní 
Šoltysová pořád stejně dobré bramboráky.

Přestože bylo návštěvníků méně, než jsme 
byli zvyklí z minulých ročníků, nic to neubra-

Vítězná pálenka 
byla z karlátek

Kalendář akcí 2022

Soutěžní kresba Lucie Judasové.

1. – 2. 4. Noc s Andersenem 
4. 4. Velikonoční dílny 
9. 4. Ukliďme Česko – Ukliďme Tlumačov
15. 4. Po stopách velikonočního zajíčka 
23. 4. Přátelské voltižní závody
30. 4. Pálení čarodějnic 
1. 5. Stavění májky 
14. 5. O pohár starosty obce Tlumačov
28. 5. Kácení májky
18. 6. Odpoledne pro celou rodinu 
25. 6. Tenisový turnaj čtyřhra muži 
25. 6. Tradiční chovatelský den 
ZH Tlumačov
16. 7. Turnaj v plážovém volejbale I. 
23. 7. Pivní slavnosti a setkání heligonkářů
28. – 31. 7. Mistrovství ČR ve spřežení 
Bahňák 2022
30. 7. Turnaj tenis mix 
6. 8. Turnaj v plážovém volejbale II. 
10. 9. Den otevřených dveří 
SDH Tlumačov 
10. 9. III. Lusitano Festival – mezinárodní 
přehlídka a svod koní plemene 
Lusitano v ČR 2022 (ZH Tlumačov)
19. 8. Divadelní představení 
DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
27. 8. Turnaj v tenise, čtyřhra ženy 
3. 9. Cesta za pohádkou 
17. 9. Gulášfest 
13. 11. Martinské hody 
21. 11. Ukončení 60denního testu chladno-
krevných hřebců 
26. 11. Adventní jarmark s rozsvícením vá-
nočního stromu 

(aktuální seznam k 1. 3. 2022, více informa-
cí získáte na www.tlumacov.cz)

lo na dobré náladě a pohodě panující mezi 
přítomnými. Určitě k tomu přispělo i něko-
lik kusů domácího chleba upečeného paní 
Machálkovou. Byl vynikající.

Pořadatelky, pracovnice Kulturního a in-

formačního střediska Tlumačov, děkují všem 
za pomoc při pořádání koštu, zejména paní 
Heleně Zifčákové a dalším členům z řad 
místního spolku zahrádkářů.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výjezdy a činnost Jednotky dobrovolných 
hasičů Tlumačov v roce 2021

2. 1. Dohlídka 17:28 hod. RD Švermo-
va Tlumačov, nebezpečí zahoření LIAZ 
CAS 25.

12. 3. Školení velitelů jednotek JPO SDH 
– V 40–e-learning (HZS ZLK – Frýdek Mís-
tek VŠH).

27. 3. Požár kontejneru 19:17 hod., za-
hrádkářská kolonie-Bahňák LIAZ CAS 25.

5. 5. STK LIAZ CAS25 (bez závad) 
18. 5. Monitoring po vydatných deštích 

místních potoku a svodnic včetně vytváře-
jících se lagun na katastru obce Tlumačov 
DA FORD.

30. 6. Školení řidičů s profesním průka-
zem 

19. 7. Požár slámy a obilného strniště Těš-
ňovice 17:30 hod. LIAZ CAS 25. 

(Uděleno poděkování za včasný zásah 
a záchranu obilného porostu od majitele 
ZP Kvasicko)

25. 7. Technická pomoc 22:47 hod. RD 
Nádražní kontrola po vydatném dešti LIAZ 
CAS 25

12. 6. 2021 jsme se účastnili oslav výročí 
obce a základní školy, včetně techniky, kte-
rá byla k dispozici občanům v parku u So-
kolovny.

11. 9. 2021 se členové jednotky účastnili 
ukončení prázdnin, včetně zásahových vozi-
del, která byla součástí akce „Cestou za po-
hádkou“.

19. 9. 2021 ve 12:00 hodin proběhlo mi-
nutové uctění památky dvou tragicky zesnu-
lých dobrovolných hasičů při výbuchu ply-
nu RD v obci Koryčany na Kroměřížsku. 
Uctění bylo provedeno nastoupenou jednot-
kou obce Tlumačov před hasičskou budovou 

a s vozidly zásahové jednotky se spuštěnou 
světelnou výstrahou.

25. 9. 2021 se uskutečnil „Den otevře-
ných dveří“. 

30. 9. 2021 byla předvedena ukázka sou-
časné techniky a výstroje v rámci prevence 
a výchovy školní mládeže základních a ma-
teřských škol. Taktéž byl proveden teoretic-
ký výklad o používání různých druhů ruč-
ních hasičských přístrojů, oživení volacích 
čísel a znaků pro přivolání pomoci v rámci 
hasičského záchranného systému. 

17. 10. 2021 bylo vydáno hasičské upo-
zornění na topnou sezónu do vývěsky obce 
Tlumačov.

20. 11. 2021 byl proveden přechod tech-
niky na zimní období, včetně doplnění zim-
ních náplní a kontrola startování všech mo-
torových prostředků určené k zásahům.

11. 12. 2021 proběhla kontrola zimního 
provozu techniky s kondičními jízdami vo-
zidel LIAZ CAS 25 a FORD DA.

V roce 2021 se uskutečnil sběr železa a vý-
dělek 17 tisíc korun od členů zásahové jed-
notky byl předán osobně v obci Hrušky, a to 
zástupci velitele hasičů v postižené obci. Fi-
nanční částka, kterou občané Tlumačova zís-
kali sběrem kovového odpadu, měla přispět 
k odstranění následků ničivého hurikánu. 

Závěrem je nutné vyzdvihnout členy jed-
notky sboru dobrovolných hasičů, kteří se 
pravidelně účastní událostí a údržby tech-
niky, včetně materiálu a odborné přípravy. 

Celoročně byla prováděna dezinfekce jak 
techniky, oděvů, tak kompletních prostor ha-
sičské zbrojnice a byl následně omezen pří-
stup do budovy dle protiepidemických opat-
ření.      Otto Šnajdr, velitel JSDH Tlumačov



10

B ř e z e n  2 0 2 2

11

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

KIS, SDH Tlumačov Z radnice

B ř e z e n  2 0 2 2

10Ze života obce

Radnice v roce 2021
Celkový objem fakturace v roce 2021 (Tab. č. 1)

Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2021 (Tab. č. 2)

počet objem
Přijaté faktury 879 23 231 836,34 Kč
Vystavené faktury 146 1 264 337,31 Kč

Finanční objem dotace účel

729 300,00 Kč Dotace na výkon státní správy (MF)

90 000,00 Kč Dotace na VPP (ÚP)

62 000,00 Kč Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (MF)

699 665,82 Kč Rekonstrukce chodníku ul. Zábraní (MMR)

490 936,00 Kč Projekt v oblasti prioritní osy 3 – Šablony (MŠMT)

515 002,64,00 Kč Kompenzační bonus pro rok 2021 (MF)

Rok 2021 byl třetím rokem volebního ob-
dobí 2018 - 2022. Patnáctičlenné zastupitel-
stvo a pětičlenná rada obce pracovala v ne-
změněném složení: Petr Horka, starosta, Ra-
jmund Huráň místostarosta, radní – Mgr. 
Lenka Odložilíková, Ing. Štefan Hrtús a Blan-
ka Konečná, zastupitelé – Hana Janoštíko-
vá, Stanislav Jeřábek, Marek Vlček, Edita 
Karlíková (předsedkyně fin. výboru), Mgr. 
Aleš Kouřil (předseda kontrolního výboru), 
Ing. Jaroslav Ševela, Ing. Libor Hubík, Ing. 
Antonín Jonášek, Ing. Rostislav Talaš a Da-
vid Hrubý.

Zastupitelstvo se v tomto složení sešlo cel-
kem na šesti řádných zasedáních a jednom 
mimořádném zasedání. Rada obce měla dva-
náct řádných a pět mimořádných zasedání. 
Schůze orgánů obce probíhaly za zpřísně-
ných hygienických podmínek a v souladu 
s aktuálně platnými vládními opatřeními sou-
visejícími s pandemií COVID-19.

Obecní úřad 
Obecní úřad pracoval ve struktuře dle plat-

ného Organizačního řádu Obecního úřadu 
Tlumačov. 

Rok 2021 byl poznamenán pokračováním 
koronavirové pandemie COVID-19, která 
měla vliv také na činnost obecního úřadu. 
V době lockdownu v jarních měsících roku 
byl úřad částečně uzavřen, avšak provoz ne-
byl nijak omezen. Občané se telefonicky ob-
jednávali k vyřízení svých záležitostí. I přes 
různé restrikce byl úřad neustále otevřen 
a pro občany obce byl k dispozici. Občané 
byli požádáni, aby kontakt s úřadem omezili 
na nezbytně nutnou míru a při vstupu do úřa-
du používali dezinfekci a ochranné prostřed-
ky dýchacích cest (rouška, respirátor, ústen-
ka, šátek, šál). Maximum agendy bylo pro-
váděno elektronickou cestou po předchozím 
telefonním kontaktu. Funkci tajemníka obec-
ního úřadu vykonával v roce 2021 Ing. Jan 
Rýdel. Funkci pověřence ochrany osobních 
údajů (DPO) zastával Mgr. František Kel.

Oddělení ekonomické
Ekonomický úsek

Ekonomický úsek zajišťovalo úkoly spo-
jené s řízením ekonomických, finančních 
a účetních operací a veškeré činnosti spjaté 
s řízením prostřednictvím rozpočtu. Přezkou-
mání hospodaření. za rok 2021 zajišťovala 
soukromá firma ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., 
jednající jménem Gitou Štolfovou. (Tab. č. 1) 

Dotace z rozpočtu obce, veřejnoprávní smlouvy
V roce 2021 bylo přijato ekonomickým 

oddělením šest žádostí od poskytovatelů so-
ciálních služeb, dvě žádosti o finanční dar, 
šest žádostí od neziskových organizací a fy-
zických osob, pět žádostí od organizací nebo 
spolků pracujících s mládeží.

Poskytovatelé sociálních služeb: 
Vyplaceno      600 060 Kč

Darovací smlouvy:   
Vyplaceno          6 000 Kč

Veřejná finanční podpora pro spolky 
a organizace:
Vyplaceno      148 500 Kč 
Vráceno                                       6 000 Kč

Neinvestiční transfer pro neziskové orga-
nizace:
Vyplaceno                    113 000 Kč 
Vráceno                                     10 020 Kč
(Tab. č. 2)

Personální a mzdový úsek
Celkový stav zaměstnanců ve stálém pra-

covním poměru ke konci roku byl 22 + 1 
uvolněný zastupitel – starosta obce. Z toho 
jeden pracovní poměr byl na 0,6 úvazku (re-
ferent PaM).

Uzavřeno bylo 39 dohod o provedení prá-
ce a pracovní činnosti s 30 pracovníky. 

Jednalo se o činnost ve sboru pro občan-
ské záležitosti, na kulturních akcích pořáda-
ných obcí, zajištění dohledu nad plynový-

mi kotly v bytových domech, distribuce hla-
sovacích lístků pro volby, úklid volebních 
místností, úklid v DPS, činnost JSDH, údrž-
ba krojů, správa sportovního areálu, údržba 
majetku v bytových domech, zpracování zá-
pisů do kroniky obce, zpracování a distribu-
ce novinek občanům, zpracování nových we-
bových stránek obce, letní brigády na údrž-
bě zeleně a veřejného prostranství v obci 
a přilehlého katastru, cvičení jógy s dětmi 
i dospělými, práce s odpady na Skalách i ve 
sběrném dvoře. 

Veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky 
účelná pracovní místa (SÚPM)

V rámci projektu aktivní politiky zaměst-
nanosti Úřadu práce ČR byl v roce 2021 v ob-
dobí červen až listopad zaměstnán 1 ucha-
zeč o zaměstnání na základě Dohody o vy-
tvoření pracovních příležitostí v rámci veřej-
ně prospěšných prací mezi obcí Tlumačov 
a Úřadem práce.

Finanční prostředky na částečné pokry-

tí nákladů na plat tohoto zaměstnance byly 
poskytovány měsíčně prostřednictvím ÚP ve 
Zlíně ze státního rozpočtu ČR.

Zákonné a havarijní pojištění vozidel bylo 
v roce 2021 zajišťováno pojišťovnou ALLI-
ANZ, od 1.1.2022 byla uzavřena nová smlou-
va s pojišťovnu Generali Česká pojišťovna a.s. 

Oddělení výstavby a majetku
Úsek výstavby (Tab. č. 3, 4, 5)
Silniční správní úřad

Obecní úřad Tlumačov ve své přenesené 
působnosti výkonu státní správy vykonává 
působnost silničního správního úřadu ve vě-
cech místních komunikací a veřejně přístup-
ných účelových komunikací. Obec Tlumačov 
má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu ze dne 
21. 8. 2008 s MÚ Otrokovice, kterou výkon 
přenesené působnosti na tuto obec delego-
vala. (Tab. č. 6) 

Úsek majetku
Úsek majetku předložil v roce 2021 cel-

kem 28 materiálů k projednání v Radě obce 
Tlumačov.

Inventarizace majetku
Účetní hodnota majetku obce Tlumačov 

k 31. 12. 2021:          327.374.368,47 Kč

Bytový fond
V oblasti zajištění bytových domů v ma-

jetku obce je prováděna kontrola způsobu 
užívání bytů a jsou zabezpečovány služby 
spojené s bydlením a provozem domu. Je 
prováděno roční zúčtování služeb, které 
jsou placeny v měsíčních zálohách. V by-
tovém fondu obce je evidováno 40 bytů. 
(Tab. č. 7, 8,)

Vydání povolení vjezdu po panelové cestě na 
pozemky

V rámci své činnosti vystavuje odděle-
ní majetku dle usnesení RO Tlumačov č. 
R5/5/3/07 ze dne 14. 3. 2007 povolení vjezdu 
po panelové cestě na pozemky a na vjezd na 
místní, účelové a lesní komunikace. V roce 
2021 bylo vydáno 17 povolení ke vjezdu.
(Tab. č. 9, 10,)

Pan hasič Otta Šnajdr st.     Foto: KIS Tlumačov. 

Novým velitelem JSDH obce Tlumačov byl 
od 1. 1. 2022 starostou obce panem Petrem 
Horkou jmenován pan Josef Zlatuška. Vystří-
dal tak ve velení pana Ottu Šnajdra st.. V sou-
vislosti s touto změnou jsem požádala pana 
Ottu Šnajdra st. o krátký rozhovor týkající se 
práce hasiče.

Otto, od kdy a co tě přimělo stát se dobro-
volným hasičem?

Registrovaný hasičem jsem od roku 1977, 
tedy už 45 let. Velitelem jednotky jsem byl 
jmenován v červnu 2011. Působil jsem vždyc-
ky v Tlumačově. 

Jaké je hlavní poslání dobrovolných hasičů? 
Hasič má chránit životy, zdraví obyvatel 

a majetek před požáry a poskytovat účinnou 
pomoc při mimořádných událostech, ať již 
se jedná o živelní pohromy, průmyslové ha-
várie či teroristické útoky. V našem případě 
jde o poskytnutí pomoci zejména občanům 
Tlumačova. Člověk hlavně musí chtít pomá-
hat lidem, věnovat se práci hasiče, byť dobro-
volného, na sto procent. V jakékoliv situaci.

V naší obci je Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů (JSDH) a Sbor dobrovolných ha-
sičů (SDH). Je v těchto organizacích rozdíl? 

Dříve, ještě před vznikem jednotek, byly 
sbory dobrovolných hasičů. Členem mohl 
být kdokoliv od 18 do 80 let, pokud byl scho-
pen pomoci. V devadesátých letech se utvoři-
ly jednotky. Ty jsou už téměř na profesionální 
úrovni. Její člen musí mít lékařské prohlídky, 
potřebnou výstroj, musí absolvovat pravidel-
ná školení řidičů, strojníků, aj. Člena jednot-
ky schvaluje rada obce. Ti, kteří zůstali jen ve 
sboru, pomáhají při kulturních akcích, bri-
gádách atd. Tito hasiči se nesmí účastnit vý-
jezdů k požáru a jiným událostem. To nepla-
tí v krizovém situacích nebo v ohrožení. I oni 
budou pomáhat, kde bude potřeba. K dnešní-
mu dni má jednotka 11 členů a sbor 28 čle-
nů, včetně jednotky.

Jsi dobrovolných hasičem už řadu let. Co 
se všechno za tu dobu změnilo?

Změnilo se toho samozřejmě hodně. V se-
dmdesátém sedmém roce, když houkla siré-
na, šli jsme do akce v teplákách a v gumá-
kách. Prostě, kdo měl ruky a nohy z řad ha-
sičů, šel pomáhat. Teď je to jiné, výjezdu se 
účastní jen členové jednotky. Hasičská tech-
nika je také někde jinde. Dřív jsme jezdili sta-
rou pragovkou, dokonce bez vody, pak avií, 
velkou tatrou už s vodou. S tím, co máme teď, 
včetně oděvu, bot, přileb, dýchacích přístro-
jů atd. se to nedá srovnat. 

Jak vypadá výjezd družstva k zásahu?
Každý výjezd jakéhokoliv hasičského auta 

musí být hlášen operačnímu důstojníkovi do 
Zlína. Bez tohoto ohlášení nelze vyjet (po-
jištění). Nemůžeme si jezdit, kde chceme. 
O všem musí vědět. Například i o tom, že 
nás obec požádá, abychom jeli zalít strom-

Změna ve vedení JSDH obce Tlumačov
ky nebo pomohli při snížení prašnosti při 
demolici domu.

Jako první nám všem přijde SMS. Texto-
vá zpráva je odesílána automaticky součas-
ně s vyhlášením poplachu jednotce požár-
ní ochrany operačním střediskem. Zpráva 
obsahuje základní informace o mimořádné 
události, zejména typ a místo. Když se do-
stavíme k hasičské zbrojnici, už máme ote-
vřená vrata, okamžitě vyjíždíme, do „hasič-
ského“ se oblečeme až v autě, abychom byli 
na místě neštěstí co nejrychleji. U nás je vý-
jezd zhruba kolem 10 minut – do této doby 
bychom měli vyjet od obdržení SMS. Vyjíž-
díme nejenom k požárům, ale i ke spadené-
mu stromu na silnici, živelním pohromám, 
zatopeným sklepům, odchytu psa, aj. K do-
pravním nehodám nejezdíme. To nechává-
me na profesionálech.

K současné situaci v Evropě, k emigrační 
vlně obyvatel z Ukrajiny, chci říct, že jsme 
jako hasiči začleněni do předurčené jednot-

ky, zasahující zejména na území Tlumačova 
pro ochranu obyvatelstva. Pokud by bylo po-
třeba, plnili bychom specifické úkoly, např. 
zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva 
(stavba stanů pro nouzové přežití, aj.). 

Já osobně jsem nedávno pomáhal v covi-
dové pandemii při registraci lidí v očkovacím 
centru v Baťově nemocnici ve Zlíně. I to je 
práce hasiče. 

Jak jsem už řekl, práce hasiče je náročná, 
mnohdy i stresující. Jsme proto rádi, že zaží-
váme příjemné a veselé chvíle při společných 
setkání s jinými členy sborů. Zúčastňujeme 
se výročních schůzí v Otrokovicích, Lud-
slavicích, Záhlinicích, Kvítkovicích, Mokré 
u Brna, na Machové. Také jednou za rok po-
řádáme okrskovou soutěž.

Spočítal bys, u kolika zásahů jsi byl?
Od roku 2011 do dnešní doby cca 200 zá-

sahů – výjezdů.

Jsou mezi nimi takové, na které nikdy ne-
zapomeneš?

My jedeme jenom k smutným událostem, 
k nějakému neštěstí. Jsou těžké požáry, kte-
ré jsme absolvovali, třeba v Chropyni v dub-
nu 2011, kdy hořelo ve společnosti na zpra-
cování plastů. Další velký požár jsme hasi-
li v květnu 2017 v areálu Toma Otrokovice, 
v objektu, kde se vyráběly produkty z rostlin-
ných a živočišných tuků.

Stalo se ti, že jsi někomu zachránil život?
Právě v Chropyni, kde jsme zasahova-

li u výše uvedeného požáru. V bezprostřed-
ní blízkosti požáru, v obytném domě, spala 
starší paní. Dým s jedovatými zplodinami 
se valil otevřeným oknem do bytu. Přišel za 
námi její syn, že se nemůže na maminku do-
zvonit, ani na bouchání na dveře nereaguje. 
Vylezli jsme tedy po žebříku do prvního pa-
tra, paní jsme vzbudili a evakuovali z domu. 
Tak tady si myslím, že jsem zachránil lidský 
život. Musím ale dodat, že nevnímám při této 
činnosti, že někomu pomáhám. Pro hasiče je 
to automatická věc. Samozřejmost.

Máš syna. Jde ve tvých šlépějích a je z něho 
hasič?

Syn Otta je také členem jednotky, je řidič 
a strojník. Těší mě jeho zájem o „hasičinu“.

Nejsi už sice velitel, ale zůstáváš jedním 
z členů jednotky dobrovolných hasičů. Co 
máš nyní v plánu?

Zastávám funkci velitele družstva. Mám na 
starosti několik lidi. Je velmi náročné dohlí-
žet při zásahu na jejich bezpečnost. Při akci 
funguje adrenalin, kdy lidé mají tendenci se 
vrhnout do ohně, zkrotit ho, uhasit. Musíš 
hlídat a říkat hasičům: „Nechoďte k tomu 
ohni, pozor spadne střecha, zřítí se stěna 
nebo štít domu“. Mám za ty lidi zodpověd-
nost. Musím se rozhodnout, zda je do akce 
poslat, jaké a jak velké je riziko. Být velite-
lem je hodně psychicky i fyzicky náročné. 

O tom, že předám pozici velitele někomu 
jinému, mladšímu, jsem přemýšlel už dlou-
ho. Jsem rád, že je to právě pan Josef Zla-
tuška. Velitel má hodně povinností a staros-
tí. Všechno musí hlásit a podávat zprávy. 
Chlapi jdou po výjezdu domů a on jde po-
slední, musí všechno zkontrolovat, sepsat, 
zhodnotit.

Jak vidíš budoucnost tlumačovského sboru? 
Nechci to zakřiknout, ale snad se teď blýs-

ká na lepší časy. Chceme začít pracovat s dět-
mi. Dva členové sboru se zúčastnili školení, 
tak uvidíme, zda se někteří kluci a holky bu-
dou chtít stát malým požárníkem.

Věřím, že místní jednotka bude pracovat 
i nadále. Že bude stále lepší a lepší. Každý 
z nás se snaží, aby vše fungovalo, abychom 
měli dobrý kolektiv. Myslím si, když to teď 
po nás přebírají mladší, tak to bude jenom 
ku prospěchu věci. 

Děkuji ti za rozhovor. 
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Matrika. (Tab. č. 11)

Počet sňatků, vydané oddací listy 7
Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy 11
Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti 4
Vystavení druhopisů matričních dokladů 7
Rozhodnutí o změně jména nebo příjmení 1
Oznámení o změně příjmení po rozvodu 0
Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem 0
Osvědčení pro církevní sňatky 1
Zápis do zvláštní matriky 0
Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody) 18
Zpět vzetí příjmení po rozvodu, dopsání druhého jména, příjmení v mužském tvaru 0
Stanovisko k udělení státního občanství ČR 0

Vidimace a legalizace (zák. č. 21/2006 Sb.) 381 položek
Ostatní matriční agenda. (Tab. č. 12)

Výpisy z Czech pointu:
Výpis z katastru nemovitostí 10
Výpis z rejstříku trestů 15
Výpis z katastrální mapy 3
Výpis z obchodního rejstříku 3
Ostatní výpisy 2

Zpracování údajů v základních registrech – Czech point. (Tab. č. 13) 

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2021
2.489
(z toho 

108 cizinců)
Počet přihlášených osob v roce 2021 50
Počet odhlášených osob v roce 2021 60
Počet narozených 12
Počet zemřelých 35
Stěhování v rámci obce 29
Ukončení pobytu na území ČR 1

Charakteristika hrobových míst. (Tab. č. 14)

DRUH HROBU
jednohrob dvojhrob trojhrob urnový hrob

počet
z toho 

volných
počet

z toho 
volných

počet
z toho 

volných
počet

z toho 
volných

217 5 229 10 6 0 50 0

Plastové obaly PET – LAHVE 30,644 t
Sklo barevné 12 t
Sklo bílé 13,74 t
Beton 82,73 t
Stavební směsi 143,19 t
N – odpad 1,221 t
Papír a lepenka 108,294 t
Biologicky rozložitelný odpad 410 t
Směsný komunální odpad (svoz) 364,16 t
Objemný komunální odpad (sběrný dvůr) 231,26 t
Použité oděvy 6,21 t
Jedlý olej 0 t
Kovy 143,989 t
Nápojový karton 0,6 t

Vytříděný odpad. (Tab. č. 15)

Samostatné investiční akce obce v roce 2021 (v mil. Kč) (Tab. č. 3)

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

V roce 2021 bylo přiděleno 5 čísel popisných. Evidenční číslo nebylo přiděleno. (Tab. č. 5)

Výkaz vydaných rozhodnutí v rámci projednávání agendy silničního správního úřadu. (Tab. č. 6)

Celkem Dokončeno
Počet samostatných investičních akcí 8 7
Chodník v ul. U Trojice (Zábraní - J. Žižky) 0,764 0,764

Parkoviště v ul. Metlov (u křižovatky s I/55) 0,581 0,581

Rekonstrukce chodníku mezi ul. Švermova a 6. května 0,522 0,522

Rekonstrukce ul. Sokolská (komunikace a parkoviště) 10,911 1,708

Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov 8,329 8,329

Oprava fasády KIS 1,048 1,048

Oprava fasády staré budovy ZŠ Tlumačov 0,944 0,944

Oprava MK ul. U Trojice 0,998 0,998

Realizovaný finanční objem (v mil. Kč) 24,097 14,984

Budovy Počet
Budovy s číslem popisným 852
Budovy s číslem evidenčním 5
Rozestavěné budovy 4
Budovy bez čísla popisného a čísla evidenčního 299
Celkem budov 1 160

Rozhodnutí
Zvl. užívání komunikací a umístění IS (§25 zák. č. 13/97 Sb.) 11
Komunikace – připojení nemovitostí (§10 zák. č.13/97 Sb. a §12 vyhl. 
č. 104/97 Sb.)

4

Uzavírka provozu a nařízení objížďky (§24 zák.č.13/97 Sb.) 0
Povolení stavby v ochranném pásmu silnice (§32 zák.č.13/97 Sb.) 0

Nájemní smlouvy (Tab. č. 7) počet
Uzavřené nájemní smlouvy – byty (§2201 zák. č. 89/2012 Sb.) 8
Ukončení nájemních smluv (§1981 zák. č. 89/2012 Sb.) 9
Prodloužení nájemních smluv (§2201 zák. č. 89/2012 Sb.) 21

Celkem Dokončeno

Počet žádostí 1 0
Modernizace SD Tlumačov – technické vybavení 7,248 -
Finanční objem (v mil. Kč) 7,248 -

Nájem pozemků - zahrádky
(§2332 až 2357 Zák. č. 89/2012 Sb.)

Pozemků Kč

Celkem 27 3.028
z toho Metlov 23 2.227
z toho U Trojice 3 561
z toho Nivy II – Dolní 1 240

Správa pozemků. (Tab. č. 8)

Registrace a výběr poplatků - Poplatky za komunální odpad. (Tab. č. 9)

Počet Kč
Počet obyvatel (31. 12. 2021) 2.489 -
Nezaplaceno + příslušenství 1 550
Celkem vybráno za KO v roce 2021 - 1.302.731

Poplatky za psy. (Tab. č. 10)

Počet Kč
Celkem vybráno za psy (sazba 200,- Kč) 429 84.257
Nezaplaceno 2 400

Oddělení sociálně – správní 
Oddělení sociálně – správní vykonává pů-

sobnost v několika agendách státní správy 
a samosprávy. Mezi agendy státní správy pa-
tří zejména vedení matriky a evidence oby-
vatel. Mezi agendy vykonávané v samospráv-
né působnosti patří hlavně obřadnictví, resp. 
obřady vítání malých občánků – dětí, svateb-
ní obřady a podobně. 

Úsek sociální
Na úseku sociálním byly vykonávány 

v roce 2021 následující činnosti:
- Evidence žádostí do DPS – k 31. 12. 2021 

je evidováno 6 žádostí o umístění v DPS. 
V roce 2021 bylo umístěno 5 zájemců z po-
řadníku. Ke konci roku 2021 zůstaly 2 vol-
né neobsazené byty v DPS. 

- V roce 2021 bylo vydáno jedno rozhod-
nutí o určení zvláštního příjemce důcho-
du dle zák. č. 155/1995 Sb., 582/1991 Sb., 
a 500/2004 Sb., správní řád.

- Sociálně právní ochrana dětí dle zák. č. 
359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
součinnost s ORP Otrokovice.

- Pomoc při vyřizování příspěvků na péči, 
změnu výše příspěvku na péči, příspěvku 
na mobilitu starším a osamělým občanům.

Úsek evidenčně správní
Matrika (tab. č. 11, 12, 13)
Evidence obyvatel

Dle zák. č. 133/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších právních předpisů.

Správní řízení 
Na úseku EO bylo podáno 10 návrhů na 

zrušení údaje o trvalém pobytu. Všem 10 návr-
hům bylo vyhověno, vydáno kladné rozhodnu-
tí. Ve správním řízení byl zrušen trvalý pobyt 
deseti občanům, kterým byla přidělena úřed-
ní adresa dle zákona č. 133/2000 Sb. K žád-
nému rozhodnutí nebylo podáno odvolání. 
K 31. 12. 2021 je na úřední adrese (Tlumačov, 
Nádražní 440) hlášeno celkem 115 občanů.

Ztráty a nálezy
Oddělení sociálně – správní vede agendu 

ztrát a nálezů v obci Tlumačov.
Přijato nálezů 10. Odevzdáno nálezů 5.

Komise pro občanské záležitosti
Obřady a blahopřání:
4 x – obřad vítání 
7 x – svatba, z toho 1 církevní sňatek a 6 ob-
čanských sňatků
1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
1 x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
3 x – zlatá svatba
84 občanům byly předány věcné dárky u pří-
ležitosti jejich významných životních výročí
294 spoluobčanům bylo zasláno písemné bla-
hopřání k narozeninám

Sekretariát starosty
Spisová služba a archiv

V roce 2021 bylo do podacího deníku, 
v němž se pod čísly jednacími eviduje došlá 
i odeslaná korespondence, zapsáno 1.210 do-
kumentů. Prostřednictvím datové schránky 

bylo doručeno 883 datových zpráv a odeslá-
no bylo 161 datových zpráv. 

Czech POINT
Počet vydaných ověřených výstupů
Katastr nemovitostí  9
Registr řidičů    2
Registr osob    1

Agenda ISDS (informační systém datových 
schránek)

Bylo provedeno 360 autorizovaných kon-
verzí z elektronické do listinné podoby do-
kumentu z moci úřední.

Hřbitovní agenda
V roce 2021 bylo vystaveno a rozesláno 

21 nájemních smluv k obnově, příp. smluv 
nových.

K 31. 12. 2021 je na místním pohřebiš-
ti evidováno 502 hrobů, tj. celkem 743 hro-
bových míst.

Z toho je 15 hrobů (25 hrobových míst) 
volných (nepronajatých). (Tab. č. 14)

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb
Úsek životního prostředí
Ochrana přírody

V roce 2021 bylo obecním úřadem jako do-
tčeným orgánem státní správy vedeno 6 ří-
zení o vydání povolení ke kácení dřevin ros-
toucích mimo les.

Ochrana ovzduší 
V průběhu roku 2021 byla prováděna op-

tická kontrola komínových spalin. Nebylo 
vedeno žádné správní řízení o přestupku či 
správním deliktu na úseku tohoto zákona.

Ochrana vod
Na úseku samosprávy pečuje obec o ve-

řejné studny a koryta toků, které jsou v je-
jím vlastnictví. Žádná ze studní ve vlastnictví 
obce není vedena jako zdroj pitné vody, vždy 
se jedná pouze o vodu užitkovou. V pravidel-
ných intervalech je prováděno čištění, a to 
odčerpáváním vody z těchto studní.

Deratizace a veterinární zprávy
V roce 2021 zajišťovala deratizaci veřej-

ných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlu-
mačov společnost Deratex, spol. s.r.o.. Zásah 
probíhal v jarním období. Souběžně byla ošet-
řována i kanalizační síť a prováděna ohnisko-
vá deratizace ve spolupráci s občany obce. 

Údržba a služby
V roce 2021 bylo provedeno sečení cca 

760 ha veřejně přístupných travnatých ploch, 
včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků na 
všech veřejných plochách v obci. Kromě se-
čení trvalých travnatých ploch zajišťuje úsek 
údržby zeleně také ošetření a údržbu veške-
rých dřevinných porostů. Od roku 2016 se 
provádí kompletní údržba porostů biokori-
doru v severovýchodní části katastru obce. 
V biokoridoru byla zahájena probírka stro-
mů – suchých a nemocných. Byla provedena 
částečná údržba a oprava oplocení biokorido-
rů, byla zhotovena nová oplocenka pro výsad-
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Zemský hřebčinec 
Tlumačov 
v roce 2022

Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme se poprvé zúčastni-

li Gulášfestu Tlumačov, do něhož se rádi za-
pojíme i v dalších letech.

Každým rokem pořádáme Myslivecké 
hody pro veřejnost, aby si i ti, co nemají pří-
stup ke zvěřině, ochutnali jídla upravená 
z různých druhů zvěře odlovené převážně 
v naší honitbě. Pro velký zájem veřejnosti 
s touto akcí počítáme i v příštích letech, po-
kud nám to různé aspekty pořádání umožní. 

V minulém roce byly v České republice 
potvrzeny dva případy úhynů loveckých psů 
nakažených Aujeszkyho chorobou, oba ve 
Zlínském kraji. Oba psi, z nichž jeden uhy-
nul a druhý musel být veterinářem utracen, 
se velmi pravděpodobně nakazili od černé 
zvěře, se kterou se dostali do kontaktu. Stát-
ní veterinární správa (SVS) připomíná riziko, 
které domácím zvířatům hrozí při kontaktu 

MS HÉK TLUMAČOV informuje o své činnosti
s prasaty divokými, vývrhy z ulovených pra-
sat divokých či při konzumaci jejich tepelně 
neupraveného masa. Nákaza není nebezpeč-
ná pro člověka a v chovech hospodářských 
zvířat v ČR se dlouhodobě nevyskytuje.

Pokaždé, co jsme upozorněni či sami při 
obchůzkách zjistíme, že máme v naší honit-
bě sraženou nebo uhynulou zvěř, je tento kus 
námi odklizen.

Pokud najdete v trávě osamocené srnče, 
pokud není viditelně zraněné, nepřibližujte 
se k němu, nedotýkejte se ho a co nejrych-
leji jděte pryč. Srna je určitě někde v blíz-
kém okolí a o srnče pravidelně pečuje. Lid-
ský dotyk totiž dokáže mládě v přírodě od-
soudit k smrti. Rodiče ho už znovu nepři-
jmou. Proto je vhodné nedotýkat se zdánli-
vě opuštěných mláďat a „nezachraňovat“ je 
odevzdáním do záchranné stanice živočichů.

Miloš Pijáček, člen MS Hék Tlumačov

Loňská závodní sezona se již od zimní pří-
pravy nesla v duchu doby covidové. Rozsáh-
lá hygienická opatření totiž zasáhla i přípra-
vu našich cvičenců, kteří nemohli trénovat 
v plném rozsahu a často vůbec. Bylo velmi 
obtížné zajistit přípravu koní a zároveň dodr-
žet omezení, která nařizovala počty osob při 
sportovní přípravě. Jarní závody, které kaž-
doročně otevírají sezonu, musely být přelo-
ženy nebo zrušeny z důvodu nedostatku ter-
mínů. Na první závody jsme se tak dostali až 
v červnu, kdy už je běžně sezona na vrcholu. 

Vzhledem ke zkrácené sezoně bylo tře-
ba absolvovat alespoň dvoje domácí závo-
dy, které jsou nutné k nominaci na mistrov-
ství České republiky. Tyto závody se konaly 
ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Tlumačově. 
Na tyto závody si jeli pro nominaci jednot-
livci a dvě skupiny. 

Nejdůležitějším závodem potom bylo srp-
nové Mistrovství světa seniorů v maďarské 
Budapešti, kam odjel Českou republiku re-
prezentovat, mimo jiné, i člen našeho oddí-
lu Jan Hablovič. Startoval na koni Tymián, 
kterého lonžovala Libuše Hablovičová. Hon-
zovi se ve velké konkurenci podařilo probo-
jovat do finále a získat 15. místo. 

Kromě koně Tymiána jel reprezentovat náš 
oddíl i kůň Condor, který byl propůjčen dvo-
jici závodníků z USA. Těm pomohl vybojo-
vat krásné 7. místo. 

Tuto netradičně krátkou závodní sezonu 
zakončila účast na Mistrovství České repub-
liky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zastou-
pení měl náš oddíl v několika kategoriích. 

V kat. Junior B se podařilo vybojovat me-
daili za 3. místo Magdaléně Drbalové. Za kat. 
Junior A reprezentovaly náš oddíl Nicol Pol-
sterová a Valerie Gasanova. Ty se umístily na 
7. a 12. místě. Další bronzovou medaili při-
vezla skupina v kat. Junior, ve složení Vale-

TJ voltiž Tlumačov v roce 2021
rie Gasanova, Nicol Polsterová, Magdaléna 
Drbalová, Julie Machovská, Tereza Nepra-
šová a Johana Horňáková. Jednotlivce a ju-
niorskou skupinu nesli naši nejspolehlivější 
koně, Tymián a Condor, oba pod vedením 
lonžérky Liby Hablovičové.

Krásným úspěchem bylo doslova vybojo-
vané 1. místo našich nejmenších v přátelské 
soutěži skupin kategorie D, ve složení Josef 
Zlatuška, Kateřina Kytlicová, Markéta Bure-
šová a Andrea Petříková. Naše nejmenší nesl 
na hřbetě kůň Condor, kterého pro tentokrát 
lonžovala Kateřina Králová.

V současné době probíhá důsledná zim-
ní příprava, která obsahuje jak klasické tré-
ninky na koních, tak gymnastickou průpra-
vu. Vybraní členové také navštěvují sérii sou-
středění pro talentovanou mládež ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm.

Doufáme, že letošní sezona již proběhne 
bez větších omezení. První závody nás če-
kají už 9. dubna ve Frenštátě a následovat 
budou 23. dubna závody na domácí půdě, 
v Tlumačově, na které bychom chtěli všech-
ny srdečně pozvat. 

Za TJ voltiž Tlumačov Kateřina Králová

Jan Hablovič, na koni Tymián.   Foto: TJ voltiž Tlumačov. 

Vážení občané Tlumačova, 
dovolte mi, abych vás prostřednictvím to-

hoto krátkého článku pozval na akce a udá-
losti, které plánuje Zemský hřebčinec Tlu-
mačov pro rok 2022. 

Jsme zařízení nejen chovatelské, ale také 
pro širokou veřejnost a z toho vyplývá i za-
měření a nabídka našich akcí. První chova-
telskou akcí tohoto roku byla každoroční 
přehlídka plemenných hřebců, která se ko-
nala v sobotu 12. března 2022. 

Největší akcí pro širokou veřejnost je kaž-
doroční Chovatelský den. Po dvou letech 
odpočinku, kdy tato kulturně-společenská 
událost byla kvůli Covidu zrušena, se těší-
me na znovuobnovení této tradice. Zveme 
tedy již nyní na sobotu 25. června všech-
ny, kdo mají rádi zvířata a koně zvlášť. Je 
to jedinečná a výjimečná akce svého dru-
hu jak pro Tlumačov, tak pro celý region 
a Moravu. 

Chov a sport jsou dvě spojené nádoby 
a patří v současné době neodmyslitelně 
k sobě, proto tlumačovský hřebčinec pořá-
dá a organizuje i sportovní akce a závody. 
Středobodem pořádání sportovních sou-
těží v roce 2022 bude organizace Mistrov-
ství ČR ve spřežení, které se bude konat 
na konci července opět na bývalém a dnes 
můžeme již říct na částečně znovuobno-
veném závodišti Bahňák. Závody spřeže-
ní se již na Bahňáku uskutečnily dvakrát, 
ve třetím roce provozu závodiště to bude 
poprvé, a ne naposled přímo mistrovství 
této soutěže.

Poslední víkend v září hřebčinec spolu-
pořádá další nevšední událost, která je je-
dinou událostí tohoto druhu v celé České 
republice, a to je Mezinárodní soutěž tra-
dičních zápřeží Kroměříž 2022. Místo ko-
nání není sice v Tlumačově, ale do Kro-
měříže to není daleko, a to co se dá o tom-
to víkendu na zámku v Kroměříži vidět, se 
nedá vidět nikde jinde. Už v roce 2019, kdy 
tato soutěž proběhla poprvé, sklidila vel-
ký ohlas a poptávku po dalších ročnících. 
Pokud tedy aktuální epidemiologická situ-
ace v podzimních měsících nezabrání této 
akci, rádi vás v krásném prostředí zámec-
ké zahrady uvidíme.

Závěr roku je vždy doménou chladno-
krevných koní, a proto ti, co by chtěli vidět 
mladé tažné koně v akci, jsou vítáni v den 
závěrečných zkoušek 21. listopadu 2022.

Výše uvedený výčet akcí a událostí není 
úplný, a proto sledujte web i fcb stránky 
hřebčince. Rádi vás také uvítáme i na jaké-
koliv jiné chovatelské, sportovní či kultur-
ně-společenské akci v roce 2022.

Vedení ZH Tlumačov

Zpětný odběr odpadu. (Tab. č. 16)

Odběratel Počet t / ks
ELEKTROWIN zpětný odběr (chladicí zařízení) 5,009 t

velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky) 7,74 t
malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.) 2,748 t

ASEKOL zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 203 ks/3.205 t
malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.) 1,425 t

EKOLAMP zpětný odběr (zářivky a výbojky) 99 ks
EKOBAT zpětný odběr malých baterií 0,045 t

Celk. množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t) 2021. (Tab. č. 17)

Období
Nápojo-

vý karton 
(obal)

Papír Plast
Sklo 

barevné
Sklo 
bílé

Kovy
Směsný 

a objemný 
odpad

2021 0,600 108,294 30,644 12,000 13,74 143,989 595,42

Celkové množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t) 2021. (Tab. č. 18)

Období Eternit Oleje
Injekční 

stříkačky 
a léčiva

Kyseliny, ropné 
látky znečištěné 

obaly
Celkem

2021 0,02 0,87 - 0,331 1,221

Celkové množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v t, ks) 2021. (Tab. č. 19)

Období Pneumatiky
Ledničky, 
mrazničky

Sporáky, 
pračky, 
myčky

Vysavače, 
žehličky 
brusky

Televizory, 
monitory

Radia, 
videa, PC

Zářivky 
a výbojky

Baterie, monočl.

2021 0 5,009 t 7,74 t 2,749 t 203 ks/3,205 t 1,425 t 99 ks 45 kg/520 ks

Přehled pronájmu sportovišť sportovního areálu Obce Tlumačov v roce 2021. (Tab. č. 20)

Měsíc 
tenis/

počet osob
pláž. volejbal/

počet osob

Květen 267 0 
Červen 220 31 
Červenec 164 37 
Srpen 153 13 
Září 107 6 
Říjen 97 0 
CELKEM 1008 87 

Čištění příkopu Hoštínek.                                                                                 Foto: OÚ Tlumačov. 

Termíny řádných zasedání orgánů 
obce Tlumačov v I. pololetí 2022

Rada obce: 27. dubna, 25. května, 15. červ-
na. (Standardní začátky v 16.30 hod.) v kan-
celáři starosty obce v objektu OÚ, Nádraž-
ní 440.

Zastupitelstvo obce: 13. dubna, 29. června. 
(Standardní začátky v 17.00 hod.) v objektu 
KIS, nám. Komenského 170

bu (Hék). Výsadba nových stromů byla rea-
lizována v rámci nařízené náhradní výsadby 
za pokácené dřeviny (Hoštínek a Skály). Byla 
provedena taktéž příprava na novou výsad-
bu v remízku Ořech. Byla prováděno čistění 
částí remízku Ořech a odstranění náletových 
dřevin u cesty a podél příkop na Slivotíně.

Obec Tlumačov vlastní a spravuje celkem 
4 dětská a workoutová hřiště. 

Oddělení údržby a služeb zajišťuje údrž-
bu a správu veřejného osvětlení obce, údrž-
bu a opravy místních a polních komunikací 
včetně všech chodníků a další operativní čin-
nosti vyplývající z chodu a potřeb obecního 
úřadu (odchyt volně pobíhajících psů na úze-
mí obce, spolupráce s kulturním a informač-
ním střediskem na přípravě kulturních akcí, 
údržba budov ve vlastnictví obce, letní a zim-
ní údržba komunikací, instalace vánoční vý-
zdoby obce apod.). Oddělení údržby provádě-
lo práce při rekonstrukci VO ulice Sokolská, 
dále na opravách chodníků, vyčistění příko-
pů od černých skládek a při úpravách budov. 

Odpadové hospodářství
Na území obce se v současné době nachá-

zí celkem 8 stanovišť (sběrných hnízd) na tří-
dění odpadů. Na těchto stanovištích je mož-
no odkládat papír, plasty, bílé a barevné sklo, 
elektroodpad, textil a obuv.

Sběrný dvůr obce Tlumačov 
Na území obce Tlumačov byl v roce 2021 

provozován sběrný dvůr v areálu technické-
ho dvora na ulici Zábraní. Zde mohli občané 
odložit všechny druhy odpadů, včetně nebez-
pečného odpadu. V roce 2021 občané Tluma-
čova vyprodukovali celkem 1 548,038 tun od-
padu. (Tab. č. 15, 16, 17, 18, 19,)

Sportovní areál obce Tlumačov
Obec Tlumačov provozuje Sportovní areál 

obce Tlumačov na ulici Sportovní. Provoz-
ní doba areálu zůstala oproti roku 2020 ne-
změněna - od 1. 5. do 31. 10., pondělí - pá-
tek 15:00 až 21:00, sobota - neděle (svátky) 
9:00 až 20:00. Provoz byl zahájen 1. 5. 2021.

Využívání sportovního areálu bylo také 
v tomto roce částečně ovlivněno omezující-
mi vládními nařízeními v souvislosti s one-
mocněním COVID-19.

Správcem areálu byla p. Hana Gajdůšková. 
Sportoviště areálu jsou pronajímána dle 

schváleného ceníku:
- plážový volejbal 50 Kč/hod.; 800 Kč za 

celodenní pronájem
- tenisový kurt 30 Kč/os/hod.; 800 Kč za 

celodenní pronájem (Tab. č. 20)
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KIS Tlumačov, MO ČZ Tlumačov

Finálový zápas Žídek - Krčma.                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Ženy na stupních vítězů.                    Foto: KIS Tlumačov. 

Informace pro všechny, kteří navštěvují 
obecní sportoviště (tenisové kurty a plážový 
volejbal) na ulici Sportovní a mají zájem se 
zúčastnit některého z turnajů, které se zde již 
tradičně v letních měsících pod záštitou KIS 
Tlumačov budou konat.

Pro letošní sezonu je plánováno uskuteč-
nit pět akcí a věřím, že stejně jako v minu-
lých letech, tak i letos se podaří spojit spor-
tovní zápolení a přátelská atmosféra s ukáz-
kou zlepšujících se dovedností v tenise i plá-
žovém volejbale. 

Všechny turnaje jsou z organizačních a ča-
sových důvodů omezeny maximálním počtem 
startujících týmů. U každého níže uvedeného 
turnaje je vypsán maximální počet týmů, kte-
ré můžou v turnaji startovat. Při naplnění to-
hoto počtu už bohužel nebude možné z organi-
začních důvodů další týmy do turnaje zařadit! 

Plán a termíny konání turnajů:
1/ sobota 25. 6. 2022 - turnaj v tenisové 

čtyřhře mužů „O pohár obce Tlumačov, V. 
ročník“ (max. 8 týmů)

2/ sobota 16. 7. 2022 - Letní přípravný tur-
naj v plážáku 4. ročník (3 členný mix tým), 
(max 8 týmů)

3/ sobota 30. 7. 2022 - Turnaj čtyřher - MIX 
tenis (muž+žena) 3.ročník (max 8 týmů)

4/ sobota 6. 8. 2022 - Mistrovský V. roč-
ník BEACH CUP Tlumačov (3 členný mix) 
(max 10 týmů)

5/ sobota 27. 8. 2022 - 2. ročník Turnaje 
čtyřher žen (max 8 tým )

Přihlášky prosím zasílejte formou SMS na 
telefon místostarosty obce Mgr. R. Huráně - 
organizátora turnajů: 736 444 787 a uveďte 
zde jméno kapitána + složení týmu + datum 
konání turnaje

 Mgr. R. Huráň, místostarosta

Plánované 
turnaje v roce 2022 

Po dvouleté pauze (pandemie Covid-19) 
uspořádalo Kulturní a informační středisko 
Tlumačov ve spolupráci s místními tenisty 
Turnaj ve stolním tenise.

Sportovní klání bylo zahájeno krátce po 
10. hodině místostarostou obce Mgr. Rajmun-
dem Huráněm a hlavním rozhodčím Alešem 
Judasem. Za pořadatele všechny pozdravila 
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov.

Dopoledne začali soutěžit jak děti, tak 
i muži a senioři. Odpoledne, cca ve 13 ho-
din, zahájily zápasy ženy. Osm dětí rozdě-
lených po čtyřech do dvou kategorií (mlad-
ší a starší) sehrálo mnohdy napínavé zápasy.

Účastníci museli splňovat aktuální covi-
dová opatření, proto bylo v kategorii mužů 
méně soutěžících, než jsme byli zvyklí z mi-
nulých let. Osmnáct borců soupeřilo na pěti 
ping-pongových stolech, seniorů se sešlo je-
denáct a žen bylo pět. Dokonce k nám zaví-
talo i pět hráčů z Orlové. O turnaji se dozvě-
děli od kamaráda a pak i z inter-
netu. A jak uvidíte z výsledků, tři 
z nich skončili na „bedně“! Neod-
pustila jsem si k jednomu z nich 
poznámku: „Tak to se vyplatilo 
přijet“. Bylo mi hned odpověze-
no: „My jsme si přijeli hlavně za-
hrát. A jsme za to rádi.“

Všem hráčům děkujeme za 
účast a tlumačovským tenistům 
a pracovníkům obecní údržby za 
pomoc při přípravě turnaje. Vítě-
zům blahopřejeme.

Pevně věřím, že se příští rok se-
jdeme v tělocvičně základní školy 

Turnaj ve stolním tenise
v Tlumačově na jubilejním X. ročníku Turna-
je ve stolním tenise.
Výsledky: 

Mladší děti: 1. Matěj Sácký (Tlumačov), 
2. Lucie Judasová (Kvasice), 3. Karolína Du-
roňová (Tlumačov), 4. Luboš Krajča (Tlu-
mačov)

Starší děti: 1. Max Matyáštík (Zlín), 2. 
Kamil Bilík (Tlumačov), 3. Martin Niklfeld 
(Tlumačov), 4. Zdeněk Krajča (Tlumačov)

Ženy: 1. Hana Ševčíková (Otrokovice), 
2. Jana Machovská (Tlumačov), 3. Martina 
Kadlčáková (Praha), 4. Monika Niklfeldová 
(Tlumačov), 5. Milena Huráňová (Tlumačov)

Senioři: 1. Miroslav Palkoci (Orlová), 2. 
Pavel Kutra (Tlumačov), 3. Jaromír Zmij-
ka (Orlová)

Muži: 1. Roman Žídek (Bystřice pod Ho-
stýnem), 2. Jiří Krčma (Tlumačov), 3. Pavel 
Kavan (Orlová)

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Vážení přátelé a zákazníci tlumačov-
ské pálenice, pomozte nám v hledání 
zaměstnanců. Na rok 2022/2023 po-
třebujeme nutně najít nové páleničá-
ře. Pokud se to nepovede, budeme mu-
set pálenici uzavřít. Jedná se o muže 
nebo ženy, kteří by pálili v naší pále-
nici kvalitní pálenku od září do ledna. 
Pokud máte zájem nebo znáte něko-
ho, kdo by mohl nebo chtěl tuto práci 
vykonávat, zavolejte na telefonní čísla: 
737 869 285, nebo 605 054 516, 737 
539 584 a 608180604. Věříme, že se 
nám společnými silami podaří udržet 
pálenici v provozu.

Mladší děti.          


