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Slovo starosty

Tlumačovský masopust.                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 

Vážení spoluobčané,
začátek měsíce března nám opět přinesl 

další vydání Tlumačovských novinek. Paní 
zima, která nám po několika mírných letech 
ukázala opět svoji sílu, pomalu končí a pře-
dává pomyslné žezlo vlády jaru. S jarním po-
časím se tradičně probouzí nejen příroda, 
ale také člověk a jeho činnosti, které směřu-
jí k jeho lepší životní úrovni a kvalitě života. 
Také vedení obce chce svou prací a aktivní-
mi kroky v letošním roce přispět ke zlepše-
ní života občanů Tlumačova. 

Ještě na konci loňského roku schválili za-
stupitelé Tlumačova vyrovnaný rozpočet na 
rok 2017. Po schválení prvního rozpočtového 
opatření tohoto roku, počítá rozpočet s část-
kou přes 48 milionů korun jak v příjmové, 
tak ve výdajové stránce. Hrazeny jsou z něj 
pravidelné výdaje, například vzdělávání, do-
pravní obslužnost, finance určené na sociál-
ní péči, ochranu životního prostředí, údržbu 
a obnovu zeleně, podporu kultury a sportu, 
výkon veřejné správy a také investiční akce.

Pro investice na letošní rok je v rozpoč-
tu vyčleněno bezmála 12 milionů korun. Na 
začátku roku dojde k dokončení dvou sta-
veb z loňského roku. Jedná se o rekonstruk-
ci chodníků podél silnice I/55 v ulici Dol-
ní a revitalizaci bytového domu 630 na uli-
ci Jana Žižky. V měsíci únoru proběhlo vý-
běrové řízení na zhotovitele akce „Zateple-
ní objektu kulturního klubu č. p. 863 na Zá-
braní“. Předmětem rekonstrukce bude za-
teplení fasády objektu, výměna oken a kom-
pletní rekonstrukce sociálního zařízení, ku-
chyně a šatny. Z důvodu stavebních prací na 
tomto objektu bude od března do května pře-
rušen provoz této budovy s tím, že od červ-
na bude opět sloužit našim občanům. Další 
stavební akcí letošního jara bude plánovaná 
realizace „Rekonstrukce SKZ č. p. 65 nám. 
Komenského“. Jedná se o rekonstrukci sta-
vební části budovy včetně instalací. Obec 
Tlumačov bude žádat o finanční prostřed-
ky na rekonstrukci tohoto objektu v rámci 
57. výzvy programu IROP „Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdě-
lávání“, vyhlášené Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR. V rámci projektu víceúčelové-
ho sportovního areálu na ul. Sportovní, do-
jde v další etapě postupné výstavby na reali-
zaci hřiště s tenisovým kurtem. Těsně před 
dokončením je projektová dokumentace na 
rekonstrukci chodníku, místní komunikace 
a parkovacích ploch v ulici Sokolské. S rea-

lizací rekonstrukce chodníku se počítá v dru-
hé polovině tohoto roku. Z dalších plánova-
ných akcí, kterými se bude zabývat odděle-
ní výstavby a majetku, je vybudování parko-
viště u bytového domu č. p. 630, parkoviště 
v ulici Sportovní, oprava fasády objektu gará-
ží na náměstíčku včetně výměny garážových 
vrat, instalace autobusové zastávky u zemské-
ho hřebčince, oprava povrchu místní komu-
nikace na Skalách (od podjezdu k sýpce vč. 
křižovatky), rekonstrukce kotelny a výměna 
zdroje tepla v objektu zdravotního střediska, 
oprava silničních obrubníků včetně výměny 
asfaltového povrchu od křižovatky u pohos-
tinství po autoservis Ředina v ulici Kvasická. 

V zimním období v době vegetačního klidu 
proběhly práce na úseku údržby zeleně. Uve-
du zejména dvě zásadní akce. Na základě do-
poručení komise zemědělské a životního pro-
středí a vydaného rozhodnutí, bylo provede-
no pokácení všech vzrostlých borovic a stří-
brných smrků v ulici Dolní. Tato čtyřicet let 
stará zeleň uvolní místo nové výsadbě na tom-
to hlavním tahu obcí. Nová dosadba zeleně 
v ulici Dolní je naplánovaná na podzim dle 
schváleného generelu zeleně. V průběhu mě-
síce března proběhne pokácení všech jasanů 
na ulici Sokolské z důvodu plánované rekon-
strukce chodníku.

Na začátku roku proběhly v oblasti kul-
turně - společenského a sportovního živo-
ta v obci již tradiční akce, pořádané Kultur-
ním a informačním střediskem obce Tluma-
čov, místními spolky a sdružením dobrovol-
níků. V lednu proběhl turnaj ve stolním te-
nise a košt pálenek a bábovek, v únoru jsme 
roztančili taneční parket na Otrokovické be-
sedě na reprezentačním plese obce a na kon-
ci měsíce prošel naší obcí masopustní prů-

vod. Děkuji všem organizátorům za přípra-
vu a hladký průběh těchto akcí. 

Jak jsem uvedl už na začátku mého člán-
ku, příchod jara se nezadržitelně blíží a s ním 
také velikonoční svátky. Přeji Vám všem krás-
né jarní dny a hezké velikonoční svátky.

Petr Horka - starosta

Masopust.                    Foto: KIS Tlumačov. 
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Radnice v roce 2016
V roce 2016 byl ukončen druhý rok voleb-

ního období 2014 - 2018. Rada obce Tluma-
čov pracovala ve složení: Petr Horka - sta-
rosta, Mgr. Rajmund Huráň - místostarosta, 
Mgr. František Kel, RNDr. Ing. Vojtěch Dr-
bal a Blanka Konečná. Obecní úřad praco-
val ve složení – starosta, místostarosta, tajem-
ník a další zaměstnanci zařazení do obecní-
ho úřadu. Na postu tajemníka OÚ Tluma-
čov došlo k personální změně. Ke dni 17. 4. 
2016 byl ze zdravotních důvodů ukončen pra-
covní poměr s tajemníkem obecního úřadu 
panem Ing. Jaromírem Janským. Dne 30. 6. 
2016 vyhlásil starosta obce Tlumačov výběro-
vé řízení na pracovní místo tajemník/tajem-
nice OÚ Tlumačov. Na základě tohoto vý-
běrového řízení byl do funkce tajemníka vy-
brán Ing. Jan Rýdel, který byl po schválení 
ředitelem Krajského úřadu Zlínského kraje 
jmenován dne 1. 9. 2016 tajemníkem Obec-
ního úřadu Tlumačov. 

Oddělení ekonomické
Ekonomický úsek

Pro rok 2016 bylo vypracováno šest roz-
počtových změn. Přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2016 zajišťoval ekon. úsek ve spo-
lupráci s auditorkou Ing. Milenou Lakomou.

V roce 2016 bylo přijato 10 žádostí od po-
skytovatelů sociálních služeb, 8 žádostí od 
neziskových organizací, 4 žádosti od orga-
nizací nebo spolků pracující s mládeží, 3 žá-
dosti investiční a 1 žádost neinvestičního 
charakteru. (tab. č. 1)

Úsek personální a mzdový
Na podzim byl přijat do trvalého pracov-

ního poměru jeden zaměstnanec. Celkový 
stav zaměstnanců v trvalém pracovním po-
měru ke konci roku byl 19 + 1 uvolněný za-
stupitel – starosta obce. V roce 2016 byly 
ukončeny 2 pracovní poměry (jeden z důvo-
du dlouhodobé nemoci a jeden na oddělení 
údržby – pracovní poměr na dobu určitou). 
Uzavřeno bylo 59 dohod o provedení práce 
a pracovní činnosti s 45 pracovníky. Jedna-
lo se o činnost ve sboru pro občanské záleži-
tosti, na kulturních akcích, zajištění topení.

V rámci projektu aktivní politiky zaměst-
nanosti Úřadu práce ČR bylo v roce 2016 
postupně v období od ledna do listopadu za-
městnáno celkem 9 osob provádějících veřej-
ně prospěšné práce (z toho jeden pracovní 
poměr na dobu 12 měsíců od června 2015 do 
května 2016). K pokrytí mzdových nákladů 
byla poskytnuta měsíčně dotace na mzdové 
prostředky – jednalo se o finanční prostřed-
ky státního rozpočtu a Evropské unie. 

Náklady na aktivní politiku zaměstnanosti 
v roce 2016
- výše měsíční dotace na 1 pracovní místo:  
                                                   14.000,- Kč
- náklady na mzdy celkem:     712.495,- Kč
- dotace na mzdy celkem:     701.475,- Kč
- příspěvek na stravné:      38.200,- Kč
- náklady na ochranné oděvy a pomůcky: 
                                                        455,- Kč

Pro období let 2016 - 2018 je sestaven a prů-
běžně plněn plán vzdělávání v rámci prohlu-
bování kvalifikace úředníka. Během roku pro-
běhlo školení řidičů referentských vozidel, ři-
dičů nákladních vozidel včetně členů JSDH, 
bagristů-strojníků, obsluhy motorových pil, 
křovinořezů a benzinových sekaček, proško-
lení svářečů a topičů nízkotlakých kotlů.

Na úseku finanční kontroly byla v únoru 
2016 schválena nová vnitřní směrnice Pra-
vidla kontrolního systému Obce Tlumačov 
a sestaven Plán kontrol pro daný rok. Usku-
tečnila se veřejnosprávní kontrola poskyt-
nutých finančních příspěvků v roce 2015. 
Dále proběhla veřejnosprávní kontrola u pří-
spěvkových organizací a organizačních slo-
žek Obce Tlumačov a 2 vnitřní řídící kont-
roly hospodaření dle plánu. Při kontrolách 
nebyly zjištěny žádné závady ani pochybe-
ní. (tab. č. 2) 

Oddělení stavební a majetku
Úsek výstavby

Přehled samostatných investičních a do-
tačních akcí je uveden v tabulkách 3, 4.

V roce 2016 byly vydány nové Zásady hospo-
daření s bytovým fondem v majetku obce. 
V bytovém fondu obce je evidováno 40 bytů.

 
Oddělení sociálně – správní 
Úsek sociální

V současné době je evidováno 13 žádos-
tí o umístění v DPS, v roce 2016 byl uvol-
něn 1 byt, do kterého byla přijata žadatelka 
dle pořadníku, obsazeny jsou všechny byty 
v DPS. (tab. č. 7. 8)

Na úseku evidence obyvatel bylo podáno 5 
návrhů na zrušení údaje o trvalém pobytu. Ve 
správním řízení byl zrušen trvalý pobyt 11 ob-
čanům, kterým byla přidělena úřední adresa 
dle zákona č. 133/2000 Sb. K 31. 12. 2016 je 
na úřední adrese hlášeno celkem 123 občanů.

Na úseku ztrát a nálezů bylo přijato 14 ná-
lezů a vydáno 5 nálezů.

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

sledující obřady:
- 6 x – obřad vítání dětí do života (17 dětí)
- 1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
- 1 x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
- 7 x – svatba
- 1 x – svatba mimo obřadní síň

U příležitosti významných životních výro-
čí byla provedena u 56 občanů osobní návště-
va prostřednictvím členů zastupitelstva a ma-
trikářky. 328 spoluobčanům bylo zasláno pí-
semné blahopřání k narozeninám. Diaman-
tovou svatbu oslavil jeden manželský pár.

Sekretariát starosty
V roce 2016 bylo do podacího deníku, 

v němž se pod čísly jednacími eviduje došlá 
i odeslaná korespondence, zapsáno 1.053 do-
kumentů. Prostřednictvím datové schránky 
bylo doručeno 605 datových zpráv a odeslá-
no bylo 168 datových zpráv. (tab. č. 9)

Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2016 (tab. č. 1)

Finanční objem dotace účel
687 200,00 Kč Dotace na výkon státní správy
715 290,00 Kč Dotace na VPP
48 000,00 Kč Dotace na volby do zastupitelstva

1 844 495,26 Kč Dotace SFDI - Rekonstrukce chodníků podél I/55

Úsek majetku
Účetní hodnota majetku obce Tlumačov 

k 31. 12. 2016 činila 255.093.359,72 Kč.

Bytový a nebytový fond
V oblasti zajištění bytových domů v majet-

ku obce byla prováděna kontrola způsobu uží-
vání bytů a byly zabezpečovány služby spoje-
né s bydlením a provozem domů. (tab. č. 5, 6) 

Poskytnuté prostředky z rozpočtu obce za rok 2016 (tab. č. 2)

Druh dotace
Počet 

příjemců
Počet dotací, 

transferů
Celková výše

Veřejná finanční podpora organizacím 
pracujícím s mládeží

4 21 229.000,- Kč

Neinvestiční transfer z rozpočtu obce 8 9   77.000,- Kč
Investiční transfer z rozpočtu obce 2 2 370.000,- Kč

Celkem Dokončeno
Počet samostatných investičních akcí 5 3
Rekonstrukce chodníku ul. Nádražní 1,004 1,004
Rekonstrukce obřadní síně OÚ Tlumačov 0,887 0,887
Rekonstrukce kotelny BD 630 0,443 0,443
Revitalizace BD 630 0,928 0,739
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov 
SO 103 a 104 ul. Dolní

3,712 2,660

Realizovaný finanční objem (v mil. Kč) 6,974 5,733

Samostatné investiční akce obce v roce 2016 (v mil. Kč) (tab. č. 3)

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

Celkem Dokončeno
Počet žádostí 2 0
Revitalizace BD 630 (IROP) 0,255 0
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov
SO 103 a 104 ul. Dolní (SFDI)

2,171 1,845

Realizovaný finanční objem (v mil. Kč) 2,426 1,845

Poplatky za komunální odpad (tab. č. 5)

Poplatky za psy (tab. č. 6)

Počet Kč
Trvale hlášených osob k poplatku 2.316 1.257.722
Cizinci 19 10.450
Rekreace 74 40.700
Dluhy za minulá období - 6.350
Nezaplaceno + příslušenství 10 -
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí 13 3.662
Osvobození od poplatku za komunální odpad dle 
OZV č. 2/2015

144 -

Celkem vybráno za KO v roce 2016 - 1.311.560

Hřbitovní agenda
K 31. 12. 2016 je na místním pohřebiš-

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

Z toho je 22 hrobů (34 hrobových míst) 
volných (nepronajatých).

Na užívání hrobových míst jsou uzavírány 
nájemní smlouvy na dobu určitou – 10 let. 
Na místním hřbitově je Krajským hygienikem 
Zlínského kraje stanovena tlecí doba v dél-

Počet Kč
Celkem vybráno za psy (sazba 200,- Kč) 434 85.287
Nezaplaceno 4 -
Známky na psy 46 920

Úsek evidenčně správní Matrika (tab. č. 7)
Počet sňatků, vydané oddací listy 8
Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy 9
Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti 4
Vystavení druhopisů matričních dokladů 3
Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem 1
Zápis do zvláštní matriky 2
Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody) 19

Evidence obyvatel - zpracování údajů v základních registrech - Czech point (tab. č. 8)

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2016 2.483
Počet přihlášených osob 58
Počet odhlášených osob 61
Počet narozených 21
Počet zemřelých 25
Stěhování v rámci obce 44

ce 13 let. Evidence hrobových míst byla nově 
také zavedena na webovém mapovém por-
tálu, který je průběžně aktualizován. V roce 
2016 byla aktualizována smlouva o nájmu 
hrobových míst. K obnově bylo vyhotoveno 
a rozesláno 49 smluv.

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

V roce 2016 bylo obecním úřadem jako do-
tčeným orgánem státní správy vedeno 8 říze-
ní o vydání povolení ke kácení dřevin rostou-
cích mimo les. Všechna řízení byla ukončena 
souhlasným rozhodnutím o povolení. Káce-
ní stromů je na území obce, pokud je pravo-
mocně povoleno, prováděno také ve vlastní 
režii zaměstnanci obce. 

Ochrana ovzduší 
V roce 2016 oznámily 2 podniky zdroj 

znečišťování ovzduší na území obce Tluma-
čov. V průběhu roku byla prováděna optic-
ká kontrola komínových spalin. V uplynu-
lém roce nebylo vedeno žádné správní říze-
ní 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 vlastnic-
tví obce není vedena jako zdroj pitné vody, 
jedná se pouze o vodu užitkovou. V pravidel-
ných intervalech bylo prováděno odčerpává-
ní vody z těchto studní.

V roce 2016 zajišťovala deratizaci veřej-
ných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlu-
mačov společnost Deratex, spol. s.r.o. Sou-
běžně byla ošetřována i kanalizační síť a pro-
váděna ohnisková deratizace ve spolupráci 
s občany obce. V katastru obce byl zjištěn 
zvýšený počet kun.

Údržba a služby
V roce 2016 bylo provedeno sečení cca 

760 ha veřejně přístupných travnatých ploch 
včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků 
na všech veřejných plochách v obci. Kro-
mě sečení trvalých travních ploch, zajišťu-
je úsek údržby zeleně také ošetření a údrž-
bu veškerých dřevinných porostů. Od roku 
2016 je prováděna kompletní údržba poros-
tů biokoridoru v severovýchodní části kata-
stru obce. Úsek údržby a služeb má ve své 
správě 3 dětská hřiště na pozemcích obce. 
Úsek údržby prováděl práce při rekonstruk-
ci obřadní síně obecního úřadu a při úpra-
vách budovy č. p. 65.

Odpadové hospodářství
Na území obce se nachází celkem 8 stano-

višť (sběrných hnízd) na třídění odpadů. Na 
těchto stanovištích je možno odkládat papír, 
plasty, bílé a barevné sklo, elektroodpad, tex-
til a obuv. V roce 2016 občané Tlumačova vy-
produkovali celkem 1 415,809 tun odpadu. 
(Podrobněji viz článek Odpadové hospodář-
ství v roce 2016).

Změny a opravy v evidenci obyvatel:
sňatky 8
úmrtí 25
rozvody 4
ovdovění 10
narození 20

Czech POINT - počet vydaných ověřených výstupů (tab. č. 9)
Katastr nemovitostí 30
Katastrální mapa 1
Rejstřík trestů 34
Registr řidičů 2
Registr osob 5
Obchodní rejstřík 12
Modul autovraků ISOH 0
Živnostenský rejstřík 2
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 1
Insolvenční rejstřík 0
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Mimořádné jednání Rady obce  
Tlumačov dne 22. 2. 2017

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 14. 12. 
2016 projednalo:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 22. 2. 2017 
projednalo:

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2017
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 14.12. 2016

Třída 1 daňové příjmy 31 981 000,00 Kč           
daň z příjmů fyzických osob placená plátci
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti
správní a místní poplatky vybírané obcí

Třída 2 nedaňové příjmy 3 589 000,00 Kč             
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, hrobová místa, VB, reklamy

Třída 3 kapitálové příjmy -  Kč                            
Třída 4 přijaté transfery 765 100,00 Kč                

dotace na výkon státní správy
volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové příjmy celkem 36 335 100,00 Kč           

Třída 8 financování 7 464 900,00 Kč             
stav na účtu k 31.12. 2016 8 932 900,00 Kč                     
splátky úvěrů 1 468 000,00 Kč-                     

Příjmy celkem 43 800 000,00 Kč    

Třída 5 běžné výdaje 40 890 000,00 Kč           
vybrané položky: dopravní obslužnost 250 000,00 Kč       

neinvestiční příspěvky MŠ 623 000,00 Kč       
neinvestiční příspěvky ZŠ 3 235 000,00 Kč    
dotace neziskovým organizacím (mládež) 250 000,00 Kč       
dotace spolkům a nezisk. organizacím 100 000,00 Kč       
dotace na sociální služby 471 000,00 Kč       
příspěvek na kostel sv.Martina 250 000,00 Kč       
oprava MK Skály 1 000 000,00 Kč    
rekonstrukce kotelny - zdravotní středisko 400 000,00 Kč       
KIS 1 644 000,00 Kč    
vývoz kontejnerů a popelnic 1 360 000,00 Kč    
veřejná zeleň 580 000,00 Kč       

Třída 6 kapitálové výdaje 2 910 000,00 Kč             
vybrané položky: rekonstrukce chodníků 850 000,00 Kč       

dokončení Revitalizace BD čp. 630 400 000,00 Kč       
výkupy pozemků 200 000,00 Kč       
sekačka 180 000,00 Kč       

Výdaje celkem 43 800 000,00 Kč    

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

 schválila pronájem části pozemku p. č. 
2453/3 ostatní plocha o výměře 70 m2 man-
želům R. a J. Dočkalovým, za podmínek sta-
novených v záměru 
 schválila pronájem hudebního nástro-

je – piana - ing. A. Žákovi za podmínek sta-
novených v záměru
 neschválila prodloužení nájemní 

smlouvy na byt č. 6 na DPS, Komenského 

 schválilo dokument Studie dopravy v 
obci Tlumačov a uložilo starostovi a přísluš-
ným oddělením, aby při zadávání projekč-
ních prací stavebních úprav, rekonstrukcí 
a zřizování nových pozemních komunikací 
postupovali v souladu s tímto dokumentem

 schválilo směnu pozemku KN p. č. 
2538/10 - ostatní plocha o výměře 173 m2 
v k. ú. Tlumačov za část pozemku potřeb-
ného k zajištěníveřejné dostupnosti a pro-
vádění údržby na části místní komunikace 
v ul. Jiráskova

 schválilo termíny řádných zasedání or-
gánů obce na 1. pololetí 2017

 schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2016 
rozpočtu obce na rok 2016, tj. zvýšení příjmů 
i výdajů o 321.000 Kč, s tím, že celkové pří-
jmy i výdaje obce pro rok 2016 po této změ-
ně činí 46.610.000 Kč

 schválilo přesun částky 100.000 Kč z 
§ 6171 Místní správa, nespecifikovaná rezer-
va, do § 3330 Registrované církve, finanční 
příspěvek na fasádu lodě kostela včetně od-
vlhčení obvodového zdiva na celkovou část-
ku 250.000 Kč 

 schválilo rozpočet obce Tlumačov na 
rok 2017 v předloženém rozsahu s celkový-
mi příjmy a výdaji ve výši 43.800.000 Kč

 schválilo nabídku Komerční banky a.s., 
pob. Zlín, ze dne 5. 12. 2016, na krátkodobý 
revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč na profi-
nancování časového nesouladu mezi příjmy 
a výdaji v rozpočtu obce 

 schválilo Smlouvu o partnerství mezi 
městem Otrokovice a obcí Tlumačov, která 
upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a 
Partnera, kteří realizují Projekt „Místní akč-
ní plánování na Otrokovicku“ v rámci operač-
ního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

 vzalo na vědomí vyhlášenou 57. Výzvu 
MMR ČR v rámci programu IROP „Infra-
struktura pro zájmové, neformální a celoži-
votní vzdělávání“ a schválilo podání žádosti 
o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy 
objektu č. 65, náměstí Komenského“ z toho-
to programu IROP

 schválilo smlouvu o uzavření smluv 
budoucích o zřízení věcného břemene na 
zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy se spol. E-ON Distribuce a.s., Čes-
ké Budějovice pro stavby: „Tlumačov, Ševe-
ček - přípojka NN“, dále „Tlumačov, Adas-
zewski – úprava přípojky NN“, dále „Tluma-
čov, Navláčil, kabel NN“, dále „Tlumačov, 
VN12 o.Cementárna“

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 18. 1. 2017 pro-
jednala:

 schválila záměr pronájmu části po-
zemku p. č. 2453/3 ostatní plocha o výměře     
70 m2 za daných podmínek
 schválila záměr pronájmu piana zn. 

Nocturno za daných podmínek
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce Zábraní v termínu 10. 2. 2017 pro ČZS 
Tlumačov na výroční schůzi organizace 
 schválila výpůjčku části pozemku p. 

č. 2453/1 - ostatní plocha o výměře 5 m2 
paní H. Petrové za podmínek stanovených 
v záměru
 schválila Dohodu o způsobu provede-

ní údržby ochranných pásem vedení ČEPS 
a. s. a nápravě vadného stavu
 revokovala usnesení č. R18/14/03/16 

ze dne 23. 3. 2016 v plném rozsahu a schva-
luje uzavření Smlouvy o umístění a provozo-
vání kontejnerů na oděvy, obuv a textil s na-
dací ECO-TEXTIL, Ostrava
 schválila zrušení Dopravně provozního 

řádu Tech. areálu obce Tlumačov na Zábraní 
ze dne 14. 1. 2009 (RO R5/24/01/09) a vza-
la na vědomí Dopravně provozní řád Tech. 
areálu obce Tlumačov platný od 19. 1. 2017
 schválila Organizační řád Obecního 

úřadu Tlumačov v předloženém znění
 schválila Podpisový řád Obecního úřa-

du Tlumačov v předloženém znění
 schválila uzavření Příkazní smlouvy na 

zpracování a podání žádosti o dotaci k pro-
jektu „Objekt č. p. 65 - prostor pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání v Tlu-
mačově“ z programu IROP s Regionální roz-
vojovou agenturou východní Moravy, Zlín
 schválila společnost INp servis s.r.o. 

Kroměříž jako příkazníka pro zastupová-
ní příkazce, kterým je obec Tlumačov, k 
administraci zadávacího řízení dle zákona 
134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavbu „Stavební úpravy objektu 
č. p. 863, ul. Zábraní, Tlumačov“

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 6. 2. 2017 projed-
nala:

 schválila pořádání „Dubnových halo-
vých Hobby závodů“ v parkurovém skákání 
v hale Zemského hřebčince konaných dne 
1. 4. 2017 za podmínek uvedených v roz-
hodnutí o určení veterinárních podmínek 
pro konání akce 
 schválila vstup na místní hřbitov za-

městnancům pohřební služby Pieta Otroko-
vice za účelem provádění výkopů hrobů, po-
hřbívání zemřelých a následnou úpravu hro-
bů v souladu s Řádem veřejného pohřebiště 
v obci Tlumačov
 vzala na vědomí podané cenové nabíd-

 schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017 
rozpočtu obce pro rok 2017 v předlože-
ném rozsahu, tj. zvýšení příjmů i výdajů o 
4.911.000 Kč s tím, že celkové příjmy a vý-
daje obce pro rok 2017 po změně č. 1/2017 
činí 48.711.000 Kč
 schválilo dotaci ve výši 300.000 na fi-

nancování provozních nákladů v roce 2017 
pro pečovatelskou službu Kroměříž z.ú. a 
zároveň schválilo i Veřejnoprávní smlouvu 
č. 1/2017 mezi obcí Tlumačov a Pečovatel-
skou službou Kroměříž z.ú. o poskytnutí in-
dividuální dotace v uvedené věci z rozpočtu 
obce Tlumačov
 schválilo dotaci ve výši 91.000 Kč pro 

Naději pobočka Otrokovice s účelovým ur-
čením - denní stacionář 62.0000 Kč a soci-
álně terapeutické dílny 29.000 Kč a zároveň 
schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 
o poskytnutí individuální dotace v uvedené 
věci z rozpočtu obce Tlumačov
 schválilo dotaci ve výši 250.000 Kč na 

opravu fasády lodi kostela včetně odvlhčení 
obvodového zdiva a restaurování vstupních 
dveří pro Římskokatolickou farnost Tluma-
čov a zároveň schválilo Veřejnoprávní smlou-
vu č. 3/2017 o poskytnutí individuální dota-
ce v uvedené věci z rozpočtu obce Tlumačov
 neschválilo přijetí spoluvlastnického 

podílu ideální 1/252 pozemků PK p. č. 1710, 
2616/2, 2616/3 a 2616/4 v k.ú. Tlumačov for-
mou daru od paní B. Skopalové, Kvasice
 neschválilo záměr odprodeje pozemků 

p. č. 2613 – ostatní plocha, p. č.448/1 orná 
půda a 448/2 orná půda
 schválilo OZV č. 1/2017 – Požární řád 

obce Tlumačov

 schválilo Smlouvu o bezúplatném pře-
vodu listinných akcií mezi převodcem ČR 
- Ministerstvo financí a nabyvatelem Obcí 

V roce 2016 byl stav knihovního fondu 
k 31. 12. 2016 - 6 784 ks knih. Registrováno 
bylo 173 čtenářů, z toho 43 dětí. Knihovnu 
v loňském roce navštívilo celkem 1 280 obča-
nů, z toho 30 využilo veřejný internet a 163 
návštěvníků nahlédlo do elektronického ka-
talogu. Celkem bylo zapůjčeno 2 045 knih 
pro dospělé včetně naučné literatury. Dět-
ských knih včetně naučné literatury jsme půj-

čili celkem 146. Výpůjčky periodik se ustá-
lily na čísle 126. Celkem bylo vypůjčeno 2 
317 titulů z naší knihovny. Třikrát ročně je 
knižní fond obohacován o výměnný soubor 
z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlí-
na. V roce 2016 bylo zakoupeno celkem 188 
nových knih.                    

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Statistika knihovny za rok 2016

848, Tlumačov panu Radimovi Železňákovi
 schválila prodloužení nájemní smlou-

vy na byt č. 25 na DPS, Komenského 848, 
Tlumačov do 30. 4. 2017
 schválila návrh Rámcové kupní smlou-

vy č. V1002316 na dodávky kovového odpa-
du v roce 2017 mezi Obcí Tlumačov a Me-
talšrot Tlumačov a.s.
 schválila předloženou smlouvu č. 

25/1/MB/17 o obchodní spolupráci v roce 
2017 s firmou Wisconsin Engineering  CZ 
s.r.o. Prostějov
 schválila v rámci aktivní politiky za-

městnanosti pro rok 2017 vytvoření max. 12 
pracovních míst pro veřejně prospěšné prá-
ce dle potřeby obce 
 vzala navědomí Zprávu o činnosti 

JSDH za rok 2016 a schválila vyplacení fi-
nanční odměny jednotlivým členům JSDH 
dle předloženého návrhu
 schválila Pojistnou smlouvu pojiště-

ní členů JSDH obce pro případ úrazu a od-
povědnosti s Hasičskou vzájemnou pojiš-
ťovnou a.s.
 schválila Vnitřní platový předpis zři-

zovatele škol Obce Tlumačov platný pro ře-
ditele ZŠ a MŠ v Tlumačově a uložila Obec-
nímu úřadu postupovat dle tohoto předpisu
 schválila podporu rozvojovému zámě-

ru číslo RZ 2018 72 předloženého posky-
tovatelem sociálních služeb Občanská po-
radna Strop Zlín a zároveň schválila podpo-
ru záměru číslo RZ 2018 102 předloženého 
poskytovatelem sociálních služeb Středisko 
rané péče EDOCO Zlín
 schválila jednodenní závod mopedů 

„Moped rallye Tlumačov“ pořádaný Moped 
teamem Tlumačov z. s. na obecních pozem-
cích dne 20. 5. 2017 dle předložené žádosti 
a splnění podmínek
 vzala na vědomí situaci spojenou s re-

alizací akce „Rekonstrukce chodníků podél 
silnice I/55“ realizovanou spol. SIMOSTAV 
s.r.o. Hodonín z pohledu nedokončení akce 
a problémy s dodáním bankovní záruky spol. 
SIMOSTAV s.r.o. dle platné SOD

ky jednotlivých uchazečů na zakázku malé-
ho rozsahu „Dodávka nového užitkového vo-
zidla Ford Tranzit Combi Van Trend L2 pro 
obec Tlumačov“ a schválila jako dodavatele 
tohoto vozidla společnost  BRNOCAR a.s. 
Brno z důvodu splnění podmínek zadávací-
ho řízení a podání nejvýhodnější nabídky v 
celkové ceně 707.729 Kč včetně DPH
 vzala na vědomí podané cenové nabíd-

ky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Stavební úpravy objek-
tu č. p. 863, Tlumačov“, schválila pořadí ce-
nových nabídek, schválila výběr nejvhodnější 
nabídky, a to společnost Envia systém s.r.o. 
Kroměříž z důvodu splnění podmínek zadá-
vacího řízení a podání nejvýhodnější nabíd-
ky s nabídkovou cenou 818.808 Kč bez DPH
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

dohodou s paní H. Šivelovou na buňku č. 
3 v objektu Domu služeb Tlumačov ke dni 
28. 2. 2017

Místní knihovna Tlumačov
ZVE DĚTI DO 11 LET z pátku 31. března na sobotu 1. dubna 2017 na

NOC S ANDERSENEM
sraz přihlášených v 16:30 hod. v knihovně, nám. Komenského 170

ČEKÁ VÁS NOC PLNÁ PŘEKVAPENÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY V KNIHOVNĚ NEBO KIS

Tlumačov, jedná se o 2 ks akcií společnos-
ti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v listin-
né podobě o nominální hodnotě 1.000 Kč
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Ze života obce Ze života obce

Pletené dózy.                Foto: DDM Sluníčko. 

Tlumačovský aerobik.                                                                                 Foto: DDM Sluníčko. 

Zpráva Policie ČR za rok 2016 pro Tlumačov

Odpadové 
hospodářství 2016

Rada obce: 22. března, 26. dubna,           
24. května, 28. června. (Standardní začát-
ky v 16.30 hod.) v kanceláři starosty obce 
v objektu OÚ, Nádražní 440.

Zastupitelstvo obce: 19. dubna, 21. červ-
na. (Standardní začátky v 17.00 hod.) v ob-
jektu KIS, nám. Komenského 170

Termíny řádných zasedání 
orgánů obce Tlumačov 
v I. pololetí 2017

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

7 DDM Sluníčko

DDM Sluníčko, středisko Tlumačov nabí-
zí mimo jiné aktivity také kreativní výtvar-
né kurzy pro veřejnost. Poprvé, jako novin-
ku, jsme uskutečnili šití panenky Andělky. 
Kurz, pod vedením paní Jany Juhaňákové, 
byl určen mírně pokročilým švadlenkám, kte-
ré zvládnou šití na elektrickém stroji. Všem 
účastnicím se jejich dílo podařilo.

Dále jsme nabídli další část z dlouhé řady 
kurzů pletení z papírových ruliček, které ve 
Sluníčku probíhají již třetím rokem pod ve-
dením paní Dany Rybové. Tentokrát to byla 
kulatá dóza s víčkem. Také tento kurz se vel-
mi vydařil. 

Pokud umíte něco, co byste chtěli předat 
dál, rádi rozšíříme spolupráci. Děkuji oběma 
lektorkám a těším se na další nápady a kurzy. 

Bc. Ludmila Daňková DDM Sluníčko, 
středisko Tlumačov

Kreativní kurzy 
ve Sluníčku mají
úspěch

Soutěž se koná v sobotu 8. 4. 2017 od 11:00 
hodin v prostorách Sportovní haly Otrokovi-
ce Štěrkoviště a je rozdělena do několika vě-
kových kategorií. Přijďte podpořit všechna 
soutěžící družstva, která se sjedou se svý-
mi nápaditými sestavami z širokého okolí. 
Soutěžící bude hodnotit 5 – členná porota 
+ hlavní porotce. Do poroty zasedne i letos 
HANKA KYNYCHOVÁ cvičitelka aerobi-
ku a autorka charitativního projektu Hejbej-
te se. Dále v porotě zasedne MS v aerobiku 
Mgr. DAVID HOLZER. Oba porotci budou 
hodnotit soutěžící slovně ihned po jejich vy-
stoupeních.

Od 10:20 bude probíhat autogramiáda po-
rotců a hostů. Letos našim VIP hostem bude 
herečka PATRÍCIE SOLAŘÍKOVÁ (známá 
ze seriálu ULICE).

V doprovodném programu proběhne vy-
stoupení skupiny AT Tlumačov Megaveloši 
a TS Trick Hulín. Vstupné činí děti do 2 let 
zdarma, děti 50 Kč, dospělí 100 Kč. Občerst-
vení zajištěno. Bude to stát za to a vy u toho 
nemůžete přece chybět!!! Těšíme se na Vás.

„Soutěž v aerobiku - O pohár starosty obce Tlumačov“

V sobotu 7. ledna 2017 proběhla v naší 
obci Tlumačov tradiční Tříkrálová sbírka. 
V mrazivém ránu se vydalo do ulic našeho 
městečka 50 koledníků se 14 pokladničkami. 
Jako každým rokem se i jedna skupinka ko-
ledníků vydala na Skály.

Chtěla bych poděkovat všem dárcům, kte-
ří přispěli do pokladniček a společně tak 
darovali na sbírku celkovou částku ve výši 
48.929,- Kč. Velké poděkování patří i koled-
níkům, kteří se v mrazivém a studeném po-
časí obětovali.

Všem děkuje za Charitu sv. Anežky 
Marie Kopřivová

Tříkrálová sbírka 
v Tlumačově

V minulém roce 2016 občané Tlumačova 
vyprodukovali celkem 1 415,809 tun odpadu
• Plastové obaly PET – LAHVE     17,519 t
• Sklo barevné                           13,916 t
• Sklo bílé              8,675 t
• Beton                             75,58 t
• Cihly                              31,18 t
• N – odpad                              9,78 t
• Papír a lepenka                            67,96 t
• Biologicky rozložitelný odpad          536 t
• Směsný komunální odpad (svoz)       361,21 t
• Objemný komunální odpad (dvůr) 173,74 t
• Kovy            112,579 t
• Nápojový karton              0,441 t

ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící 
zařízení) 1,13 t, velké spotřebiče (sporáky, 
pračky, myčky) 2,659 t, malé spotřebiče (vy-
savače, žehličky, brusky atd.) 2,24 t

ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počí-
tačových monitorů 163 ks, malé elektrospo-
třebiče (radia, videa, PC atd.) 1,2 t 

EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a vý-
bojky) 112 ks

EKOBAT – zpětný odběr malých bate-
rií 80 ks

Zpětný odběr pneu – likvidace 1250 ks
Milan Žák

vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb 

Obec Tlumačov patří působnosti teritoria 
Obvodního oddělení Policie České republiky 
v Otrokovicích. Mimo obec Tlumačov a měs-
to Otrokovice dále do působnosti obvodního 
oddělení spadají další obce a to Hostišová, Sa-
zovice, Mysločovice, Machová a obec Bělov. 

Během kalendářního roku 2016 policisté 
Obvodního oddělení Otrokovice v Tluma-
čově v rámci běžného výkonu služby nadále 
působili preventivně v rámci jedné z priorit 
Krajského ředitelství policie Zlínského kra-
je „Bezpečně do školy i ze školy“, kdy s tou-
to prioritou se počítá i v následujících letech. 
V rámci personálního stavu policistů Obvod-
ního oddělení Otrokovice se zajišťoval pře-
chod na ulici Masarykova, kde hrozilo a hrozí 
největší riziko dopravních nehod mezi chod-
ci a projíždějícími vozidly.

V roce 2016 došlo k mírnému poklesu spá-
chané trestné činnosti oproti roku 2015. Zvý-
šila se však objasněnost trestných činů, kdy 
z 35 jich dosud bylo objasněno 26. Na úseku 
přestupkového jednání došlo k poklesu pře-
stupků v dopravě, došlo však k navýšení pře-
stupků proti občanskému soužití. Přestupky 
proti majetku jsou téměř na stejné výši jako 
v předchozím roce. 

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 
2016 celkem 219 případů protiprávního jed-
nání, což je nárůst oproti předchozímu roku 

2015, kdy zjistili 159 případů protiprávního 
jednání. Jedná se v převážné většině o pře-
stupky v silniční dopravě.

Za rok 2016 eviduje OOP ČR Otrokovice 
35 čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si 
lze představit prověrky oznámení od obča-
nů, přítomnost u požárů, asistence RZS Zlín-
ského kraje při převozu agresivního pacien-
ta, či osoby trpící duševní nemocí, asistence 
u provádění mobiliární exekuce, doručenky 
od soudů, vypracování zpráv pro soudy, apod. 

zpracoval: 
npor. Mgr. Stanislav Hrdina, 

vedoucí oddělení

Statistika přestupků a trestných činů spácha-
ných na území katastru Tlumačov v roce 2016 
v porovnání s rokem 2015:

V roce 2016 bylo celkem evidováno 35 
trestných činů, z toho objasněno 26. 

V roce 2015 bylo celkem evidováno 40 
trestných činů, z toho objasněno 28.

V roce 2016 bylo celkem evidováno 152 
přestupků, z toho 19 v oblasti majetkové, 32 
v občanském soužití, 100 v dopravě a 1 kla-
sifikovaný jako ostatní přestupek.

V roce 2015 bylo celkem evidováno 232 
přestupků, z toho 17 v oblasti majetkové, 23 
v občanském soužití, 188 v dopravě a 4 kla-
sifikované jako ostatní přestupek.

Poznámka k položce ostatní: V této skupi-
ně se jedná o drobné internetové podvody, po-
rušení obecně závazných vyhlášek, přechovává-
ní drog v malém množství, porušení zákona č. 
379/2005 Sb., ve vztahu k nalévání alkoholu 
mladistvému, apod.

Nové chodníky v ulici Nádražní.                                                                        Foto: OÚ Tlumačov. 

Na sklonku loňského roku byla zástup-
ci obce Tlumačov převzata do užívání a zá-
roveň MÚ Otrokovice, odborem doprav-
ně-správním, zkolaudována nově opravená 
část chodníku v ulici Nádražní o celkové dél-
ce 302 m. Jednalo se o jednu z plánovaných 
investičních akcí obce v roce 2016.

Rekonstrukci chodníku v úseku mezi ul. 
Dolní a železniční stanicí Tlumačov, reali-
zovala firma Porr a.s. Praha, odštěpný zá-
vod Morava, která byla vybrána a schválena 
Radou obce Tlumačov na základě vyhláše-
ného výběrového řízení na veřejnou zakázku 

Ulicí Nádražní po novém chodníku
malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce 
chodníku v ul. Nádražní, Tlumačov“. Celko-
vá cena realizovaného díla, včetně projekto-
vé dokumentace pro ohlášení stavby, správ-
ního poplatku a geodetického zaměření, či-
nila 1.004.031,- Kč s DPH. Veškeré nákla-
dy na tuto stavbu byly plně kryty z rozpočtu 
obce Tlumačov schváleného pro rok 2016.

Rekonstrukce chodníku přispěje ke zlep-
šení komfortu při pohybu chodců v centru 
obce a usnadní chůzi zejména starším ob-
čanům na této frekventované komunikaci.

Petr Horka, starosta obce
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Tlumačovský masopust.                                                                                    Foto: KIS Tlumačov. 

Košt pálenek.                                                                                               Foto: KIS Tlumačov. 

Tajemník obce Ing. Jan Rýdel s manželkou a přáteli.                                        Foto: KIS Tlumačov. 

TS Trick z Hulína.                                                                                       Foto: KIS Tlumačov. 

Starosta obce p. Petr Horka s manželkou.                                                      Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.                     Foto: KIS Tlumačov. 

H S Gaudeon.               Foto: KIS Tlumačov. 

Štastný výherce ceny.      Foto: KIS Tlumačov. 

Ples obce.                     Foto: KIS Tlumačov. 
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Téměř 30členný masopustní průvod na-
šich spoluobčanů se vydal v sobotu 25. února 
2017 na celodenní obchůzku naší obcí a při-
pomněl, že se již nezadržitelně blíží Popeleč-
ní středa, která je počátkem čtyřicetidenní-
ho postního období před Velikonocemi. Ma-
sopust je předzvěstí blížícího se jara a kon-
ce nadvlády zimy. I letos si všichni účastní-
ci dali na svých maskách záležet. Vůdčí po-
stavou byl Laufer. Na první pohled ho bylo 
možné rozpoznat díky obleku, který byl hus-
tě pošitý pestrými odstřižky látek. Ve stejném 
provedení měl i špičatou čepici. Laufer po-
poháněl průvod práskání bičem a velel celé-
mu průvodu. Za ním šel medvěd s vodičem 
a ostatní masky z říše fantazie a smíchu. 
Maskám, které obcházely naší obcí bylo vše 
dovoleno. V každém navštíveném domě je 
občané pohostili, neodmítli masopustní ta-
nec a dali symbolický dar. Auta projíždějící 
obcí zastavila a zaplatila symbolické mýtné. 
Masopustní rej trval od ranních hodin až do 
úplného setmění, kdy byl zakončen cimbálo-
vou muzikou v restauraci Schodky. 

Děkujeme všem, kteří přišli v maskách. 
Masopust se opět vydařil, díky Vám všem, 
kdo jste přišli, přijeli, hostili, smáli se a ho-

Masopustní průvod prošel Tlumačovem
dovali, pili, hráli a tancovali… podíleli se na 
organizaci a podpořili nás dary nebo peně-
zi, díky kterým můžeme do dalších let roz-
šiřovat a zdokonalovat soubor masek. Rádi 
bychom nemalou část finančních prostřed-
ků od tlumačovských občanů věnovali pro 

potřeby dětí a mládeže v naší obci. Přejeme 
všem krásné jaro, léto, podzim, zimu a za rok 
se těšíme na třetí ročník. (Všechny fotogra-
fie najdete na www.tlumacov.cz).

Petra Šmoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

V sobotu 28. ledna 2017 se uskutečnil 
v Klubu obce Zábraní 15. ročník Tlumačov-
ského koštu pálenek, tentokrát obohacený 
o košt bábovek.

Na koštu se letos sešlo 38 vzorků pálenek 
a 10 vzorků bábovek. 

Degustátorů z řad veřejnosti bylo méně, 
než jsme byli zvyklí z minulých ročníků, ale 
nebylo to vůbec znát na přátelské náladě ne-
soucí se klubem.

Košt pálenek a bábovek byl zahájen ve 14 
hodin a ukončen v 17 hodin.

Vzorky pálenek se hodnotily stupnicí od 
jedné do pěti, kdy pětka znamenala nejvyš-

Tlumačovský košt pálenek 2017
ší počet bodů. Vzorek, který hodnotitel ne-
stihl okoštovat, byl ohodnocen známkou 3. 
Letošním suverénním vítězem Tlumačov-
ského koštu pálenek 2017 se stal pan Vrati-
slav Dufek s celkovým počtem 122 bodů. Na 
druhém místě s počtem bodů 115 se umístila 
paní Marie Talašová a třetí místo si zasloužil 
pan Petr Fianta s počtem 110 bodů. 

Mezi sladkými bábovkami se sešly i dvě 
velmi netradiční. Jedna ze sekané a druhá 
tlačenková. Ty potěšily zejména mužskou 
část účastníků koštu pálenek. Na prvenství 
to ale nestačilo. Voňavé bábovce s tvarohem 
a kandovaným ovocem paní Marie Nováko-

vé nemohl nikdo odolat a proto si zaslouži-
la prvenství. Na druhém místě se umístila již 
zmíněná tlačenková bábovka pana Petra Fi-
anty a třetí místo si „vypekla“ paní Ludmi-
la Jonášková.

Netrpělivé čekání na výsledky v koštu pá-
lenek i bábovek krátilo losování o ceny z bo-
haté tomboly.

Všem kuchařkám i kuchařům, kteří při-
spěli svým výtvorem do naší soutěže o nej-
lepší bábovku, děkujeme. Stejně tak i obča-
nům, jejichž pálenka byla hodnocena a díky 
kterým se sešlo tak velké množství vzorků. 
Poslední díky patří těm, kterými byly vzor-
ky hodnoceny i dalším zúčastněným. (Všech-
ny fotografie najdete na www.tlumacov.cz).

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Recept na vítěznou bábovku paní Novákové:
30 dkg polohrubé mouky, 25 dkg moučko-

vého cukru, 20 dkg tuku (Hera, perla, más-
lo apod).

25 dkg měkkého tvarohu, 4 vejce, 1 vanil-
kový cukr, 6 lžic mléka, 1 prášek do pečiva, 
strouhaná citronová kůra, trochu rozinek, 
kandované ovoce. 

Utřeme žloutky s cukrem do pěny. Přidá-
me tvaroh, citron.kůru, mléko a smícháme. 
Přisypáváme mouku s práškem do pečiva, 
důkladně promícháme. Ušlehaný tuhý sníh 
z bílků vmícháme do těsta, přidáme oprané 
rozinky (nakrájené kandované ovoce). 

Pečeme v dobře vymazané a vysypané for-
mě 45-50 min.

V sobotu 4. února 2017 se v sále Otroko-
vické Besedy konal Reprezentační ples obce 
Tlumačov, který se stal každoroční tradicí 
a nás velmi těší, že místa v sále byla opět té-
měř vyprodána. 

Tento ples zahájil starosta obce Petr Hor-
ka spolu s Petrou Šimoníkovou, kulturní pra-
covnicí KIS Tlumačov. 

K tanci a poslechu hrála hudební skupi-
na Gaudeon s dominantním hlasem výborné 
zpěvačky Jany Lukášové. Na akordeon a syn-
tezátor hrál Ivo Gabrhelík, na kytaru Stani-
slav Kučera a na klávesy Ludmila Pompová.

Ve 21 hodin jsme přivítali taneční skupinu 

Reprezentační ples obce Tlumačov
TS Trick z Hulína pod vedením Aleny Csmo-
rové. Street dance nám předvedla jak skupi-
na juniorů, tak dospěláků.

Po vystoupení se účastníci plesu mohli tě-
šit na prodej losů do soutěže o ceny. 

Poděkování patří všem firmám, živnost-
níkům, organizacím i jednotlivcům za věc-
né dary do této soutěže. Všem, kteří vyhrá-
li, blahopřejeme. 

Organizátorky plesu - pracovnice KIS Tlu-
mačov, děkují za hojnou účast a příští rok se 
těší na viděnou. 

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov
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Na Kohútce.                                                                                                  Foto: ZŠ Tlumačov. 
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Tak by se dala nazvat varianta letošního ly-
žařského výcvikového kurzu žáků VII. třídy.

Tuto podobu neměl poprvé. Stejně jako 
před dvěma lety jsme všem, kteří stáli o mož-
nost získat základy sjezdového lyžování nebo 
své dovednosti chtěli upevnit, tuto verzi na-
bídli. Původně mělo jít o LVK žáků stávající 
osmé a sedmé třídy. Ve finále se počet skuteč-
ných zájemců (k našemu velkému překvape-
ní) snížil na pouhých jedenáct žáků ze sedmé 
třídy a jednoho žáka ze třídy osmé. To nás 
však neodradilo. Domluvili jsme si dopravce, 
pana Vejmělka, s jeho minibusem a nechali 
se vyvézt do nedalekého Ski areálu Rusava, 
který byl pro některé skutečné začátečníky 
ideálním místem na seznamování se se sjez-
dovým lyžováním. Při těchto prvních dvou 
výjezdech jsme měli štěstí na krásně uprave-

Výjezdy za sněhem 2017
nou a téměř prázdnou sjezdovku. Třetí vý-
cvikový den probíhal v přibližně stejném vý-
cvikovém terénu, a to ve Ski areálu Troják. 
Tady už i ti, o které jsme měli první den oba-
vu, se odpoledne odvážně pouštěli kratším 
obloukem a ve vyšší rychlosti i přes skokan-
ský můstek statečně dolů k vleku, který při-
nesl alespoň na chvíli úlevu již unaveným no-
hám. Třešínkou na dortu byl po víkendovém 
odpočinku jistě výjezd do Ski centra Kohút-
ka v Javorníkách. Tady měli všichni frekven-
tanti letošního kurzu možnost zajezdit si na 
delších a náročnějších sjezdovkách a poko-
chat se výhledy ze sedačkové lanovky. Z po-
hledu nás, doprovázejících učitelů, musím 
říct, že všichni naši frekventanti byli moc 
fajn, respektovali veškeré pokyny. Právě díky 
této jejich ukázněnosti se nikomu nic nestalo 

a věřím, že tak jak jsme byli s letošním lyžař-
ským kurzem spokojeni my, jsou spokojeni 
i všichni žáci, kteří jej absolvovali.

Mgr. Leona Jirušková

Zamyšlení vedoucího kurzu: S odstupem 
jednoho týdne po uskutečnění kurzu nemo-
hu než souhlasit s tím, co zaznělo od instruk-
torky kurzu. Účastníci byli skvělí, ukáznění, 
vytrvalí a hlavně všichni se ve svých doved-
nostech posunuli minimálně o jednu výkon-
nostní třídu výš. Instruktoři strávili se svými 
žáky čtyři příjemné dny a nakonec i nákla-
dy na kurz šetřily rodinné rozpočty. 4 den-
ní kurz vyšel žáky (vlastně jejich rodiče) na 
1 600 Kč. Účastníci kurzu navštívili tři ly-
žařské areály, vyzkoušeli si různé technické 
a sněhové podmínky a řada z nich teď může 
fungovat i jako průvodci pro své kamarády 
a možná i pro rodiče. Byla to pro ně oprav-
du velká zkušenost.

Jediné, čemu opravdu jako vedoucí kurzu 
nerozumím, je účast 12 žáků ze 40, kteří jet 
mohli. Rozumím problémům s lyžařským vy-
bavením, nákladům na účast, nejistotě, jak 
pokračovat ve zdokonalování získaných do-
vedností, orientaci rodiny na sport a dal… Je 
také pravdou, že škola pořádá kurz základ-
ního lyžování a možná řada žáků už zákla-
dy zvládnuté má a orientuje se na další spe-
cializované lyžařské aktivity. Nevím?! Pokud 
to tak je, je všechno v pořádku.

Protože ve škole pracujeme v duchu op-
timismu a chuti uskutečňovat i náročnější 
aktivity, věřím, že v budoucnu zájem o tuto 
zimní sportovní alternativu vzroste a bude-
me moct kurzy dál uskutečňovat i v nároč-
nějším a možná i změněném režimu. Nápa-
dy a inspirace máme!

Mgr. Robert Podlas, vedoucí kurzu

Venku po sněhu ani památky, ale u nás, ve 
třídě Sluníček, máme pořád zimu i se sně-
hem, který už bohužel venku roztál. A jak 
vyrobit takový sníh?

Nápady dětí byly různé – z vaty, z bílého 
prostěradla, někdo řekl, že je to stejně jen 
„jako“, že opravdivý sníh bývá jen venku. 
A měl úplnou pravdu, my jsme si sníh udě-
lali opravdu jen „jako“ a to z obyčejné bílé 
pěny na holení.

V dostatečném množství jsme „ji“ nastří-
kali na stoleček a ejhle, děly se divy. V ten 
moment se z dětí stali kouzelníci a tvořite-
lé. Pěnu – sníh, různě roztíraly, otiskovaly do 
ní prsty, celé dlaně, kreslily v ní sněhuláky, 
vločky, dělaly dlaněmi klouzačky a vymýšle-
ly bezva nápady a experimenty, při kterých 
využily štětce, klacíky, vatové tyčinky a jiné 
dostupné předměty na tvoření. Tato činnost 
je velmi bavila a zaujala.

Na závěr naší tvořivé hry jsme si udělali 
pokus a hromádky pěny jsme dávali do vody 

Není sníh jako sníh
a pozorovali, co se bude dít. Zjistili jsme, že 
i sníh jen „jako“ se rozpustí jako ten oprav-
dový venku. Snad nám brzy napadne, aby-
chom mohli bobovat a hrát si v opravdovém 

sněhu, který zatím v letošní zimě schází. Při-
mlouvali jsme se také u paní Zimy, která se-
děla u nás ve třídě (panenka v bílém kožíš-
ku s třpytivým žezlem), snad nám naše přá-
ní brzy splní. Budeme čekat…

Jindra Zálešáková, učitelka MŠ Tlumačov

Sníh „jako“.                                                                                                  Foto: MŠ Tlumačov. 

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov na 
své výroční valné hromadě hodnotil uply-
nulý rok 2016. K 31. 12. 2016 má členská 
základna SDH Tlumačov celkem 31 čle-
nů, z toho je 8 žen a 23 mužů.

V prvních měsících roku 2016 proběh-
lo školení řidičů, velitelů, strojníků a ško-
lení s názvem Ochrana obyvatelstva pro 
předurčené jednotky. V březnu strojníci 
společně připravili techniku na letní ob-
dobí roku. V dubnu dohlíželi na hladký 
průběh soutěže v Aerobiku, dále uspořá-
dali sběr železa a na konci měsíce pomá-
hali stavět májku. V květnu byli naši hasiči 
požádáni o technickou pomoc při motoris-
tické soutěži Moped rallye a koncem měsí-
ce pak pomáhali skácet májku. Na začát-
ku měsíce června se podíleli na akci s ná-
zvem Odpoledne pro celou rodinu, která 
se protáhla až do pozdních nočních ho-
din. V polovině června se zúčastnili noč-
ní hasičské soutěže v Mokré, kde obsadili 
11. místo a to navzdory tomu, že věkový 
průměr družstva činil 40,3 let a s touto cif-
rou byli nejstarším soutěžícím družstvem.

V září byly na programu akce pořádané 
pro děti - Pohádkový park a Den otevře-
ných dveří s představením tlumačovského 
hasičského sboru místním školkám a zá-
kladní škole. U dětí měly tyto akce pozi-
tivní ohlas.  Doufejme, že si některé z dětí 
najdou cestu na hasičskou zbrojnici a sta-
nou se z nich v budoucnu noví členové 
hasičského sboru – budou určitě vítány!

V říjnu si dali opět sraz strojníci a uved-

Tlumačovští hasiči 
hodnotili uplynulý rok 2016

li techniku na zimní provoz. Závady, kte-
ré se vyskytly během roku, byly úspěšně 
odstraněny. V listopadu členové SDH po-
máhali navodit vánoční atmosféru u roz-
svíceni stromku nejen kvalitní svařákem, 
ale i předvánoční pohodou.

Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů Tlumačov

Obec je zřizovatelem zásahové Jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov, 
která provádí požární zásahy a záchran-
né práce při živelných pohromách nebo 
jiných mimořádných situacích v naší 
obci. V současné době má tato dobrovol-
ná jednotka 13 aktivních a plně připrave-
ných členů. V loňském roce vyjížděla zá-
sahová jednotka celkem k jedenácti zása-
hům. K těm nejnáročnějším zásahům pa-
třily požáry ke konci roku, kdy v září likvi-
dovali spolu s profesionálními hasiči roz-
sáhlý požár seníku v areálu bývalého druž-
stva a v prosinci pak požár haly na zpra-
cování autovraků.

V průběhu roku jsou členové jednotky 
školeni a provádí také praktickou přípra-
vu podle plánu odborné přípravy jednot-
ky. V rámci požární preventivní činnosti 
provedli členové jednotky v loňském roce 
kontrolu nadzemních hydrantů a čerpa-
cích míst ze zdrojů požární vody v obci.

(Čerpáno z výročních zpráv SDH a JSDH 
Tlumačov dodaných p. Ottou Šnajdrem, ve-
litelem JSDH)

Měsíc                      Akce

LEDEN •IV. ročník Turnaje ve stolním 
    tenise

ÚNOR •Zahrádkářská přednáška
 •Tlumačovský košt pálenek 
    a pomazánek
 •Reprezentační ples 
    obce Tlumačov

BŘEZEN •Noc s Andersenem – knihovna
 •Divadlo UH 
    Autista moje ztracené nervy
 •Vydání Tlumačovských novinek
 •Bazárek dětského oblečení

DUBEN •Stavění májky
 •Výstava kreseb Anny Bartošové
 •Jarní besídka – ZUŠ

KVĚTEN •Beseda pro seniory:
    Hasiči radí a novinky v dopravě
 •Kácení májky
 •Setkání pracovníků 
    IC – Kroměříž

ČERVEN •Odpoledne pro celou rodinu
 •Posezení s písničkou (Návraty)
 •Pasování prvňáčků (knihovna)
 •Vydání Tlumačovských novinek

ČERVENEC 
 •Zdravotní přednáška

SRPEN •Pivní slavnosti

ZÁŘÍ •Noční pohádkový park
 •Hry seniorů MJH
 •Výstava obrazů 
    Anežky Ungerové
 •Vydání Tlumačovských novinek
 •Besídka ZUŠ

ŘÍJEN •Týden knihoven 
    – přednáška knihovna
 •10 let s vámi a pro vás 
    – výstava KIS

LISTOPAD 
 •Martinské hody
 •Slavnostní rozsvícení 
    vánočního stromku
 •Lampionový průvod
 •Španělsko, Portugalsko 
    – přednáška knihovna

PROSINEC 
 •Vánoční besídka 
    ZUŠ Otrokovice
 •Mikuláš na zavolání
 •Vydání Tlumačovských novinek
 •Besídka ZUŠ

Přehled akcí KIS
za rok 2016

V roce 2016 proběhly tradiční kulturní 
akce jako „Tlumačovský košt pálenek“, „Mar-
tinské hody“, stavění a kácení májky, „Noční 
pohádkový park“ pro děti, „Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu“, atd. Jednou jsme 
vyjeli do Slováckého divadla do Uherského 
Hradiště. Hojně jsou navštěvována vystoupe-
ní skupiny Návraty. V měsíci červnu zorgani-
zovalo již tradičně KIS ve spolupráci s DDM 
Sluníčko velkou kulturní akci – „Odpoledne 
pro celou rodinu“. V měsíci srpnu jsme spo-
lupořádali s místními fotbalisty již podruhé 
„Pivní slavnosti“.

V září se naši senioři zúčastnili v Kvasi-
cích sedmého ročníku „Her seniorů Mikro-
regionu Jižní Haná“. Klub seniorů Tluma-
čov úspěšně rozvíjí svoji činnost, která svou 
náplní oslovila i osamělé důchodce, zejména 
ženy. Senioři se nově scházejí v prostorách 
Klubu obce Zábraní.

Základní umělecká škola Otrokovice, po-

kračuje v prostorách KIS s výukou hry na hu-
dební nástroje i zpěvu. Počet dětí od minulé-
ho roku zůstává stejný. 

Ve spolupráci se školní komisí se na pod-
zim rozběhly dva kurzy. A to cvičení dětské 
jógy (zatím v prostorách DPS) a výuka ang-
lického jazyka v prostorách KIS.

Během roku byla vydána 4 čísla Tlumačov-
ských novinek. Redakční rada měla 8 jedná-
ní. Snahou redakční rady je udržet kvalitu, 
aktuálnost, objektivnost a informovanost ob-
čanů o dění a životě v obci. Všechna čísla TN 
vyšla v rozsahu 16 stran. TN vycházely v cel-
kovém nákladu 550 ks. 

Mimo hlavní činnosti KIS proběhlo v roce 
2016 malování I. patra budovy KIS. V jarních 
měsících začala velká rekonstrukce budovy 
č. p. 65, vedle KIS. V rámci těchto oprav byla 
zbourána plynová kotelna, která sloužila k vy-
tápění „staré“ budovy (č. p. 65).

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Činnost Kulturního a informačního 
střediska v minulém roce
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Rok 2016 byl 5.rokem naší činnosti.Usku-
tečnilo se 25 schůzek v Klubu na Zábra-
ní – každé druhé pondělí v měsíci od 14.00 
hod a 1 schůzka na moštárně u zahrádkářů 
Tlumačov, která byla spojena s opékáním.

Počet našich členů se pohybuje kolem 40, 
na schůzky nás přijde vždy více než 30. Náplň 
schůzek je různá. Hodně nás baví hrát bow-
ling, občas šipky, hodně zpíváme a povídá-
me. Také se zde domlouváme na různé akce 
a aktivity. Letos jsme si za přispění obce po-
řídili i stejná trička s názvem klubu a logem 
obce Tlumačova. Děkujeme obci a budeme 
se snažit ji vždy dobře reprezentovat. Nejví-
ce se to projevilo na seniorských hrách mi-
kroregionu Jižní Haná, které proběhly letos 
v září v Kvasicích. Jedno z našich družstev 
získalo dokonce II. místo.

Letos jsme uspořádali 4 autobusové zájez-
dy, na které nám také přispívá obec. Navští-
vili jsme oblast severní Moravy (zámek Leš-
ná, jeskyně v Teplicích, muzeum v Novém Ji-
číně). Oblíbené jsou i termální lázně - letos to 
byl Velký Meder na Slovensku a Mosonma-
gyárorvár v Maďarsku. Už tradičně pořádá-
me předvánoční zájezd do Uherského Hra-
diště. Letos jsme si zajistili prohlídku basili-

Klub seniorů Tlumačov v roce 2016
ky na Velehradě i s průvodcem, návštěvu vá-
nočních trhů v Uherském Hradišti a výlet 
jsme zakončili ve vinném sklípku v Polešo-
vicích, kde proběhla ochutnávka vín a pří-
jemné posezení.

Pořádáme i menší zájezdy. Letos jsme byli 
v Luhačovicích, v Kroměříži na výstavě ka-
mélií a dožínkách, v Kvasicích na oslavách 
MDŽ a tradiční pouti, na koštu marmelád 
v Záhlinicích, společně jezdíme do zlínské-
ho divadla. Naši zástupci se zúčastnili turna-
je seniorů v pétanque Senior Cup 2016 pořá-
daným Zlínským krajem v Luhačovicích. Ko-
mise Zlínského kraje ocenila v anketě Senio-
ři sobě a jiným i vedoucí klubu seniorů v Tlu-
mačově. Zlínský kraj nás letos proškolil v té-
matu Násilí očima seniorů.

Rádi se zúčastňujeme akcí pořádaných 
obcí – stavění máje, košt slivovice a poma-
zánek, přednášky o bylinkách a mastičkách, 
výstava v KIS, aktivně jsme se podíleli na vá-
nočním jarmarku.

Máme rádi i různé besedy - např. s hasiči 
a dopraváky, se spisovatelkou o historii regio-
nu, s kosmetičkou o tom, jak řešit svůj vzhled. 
A plány máme samozřejmě i na rok 2017.

Ladislava Šoltysová, vedoucí Klubu seniorů

Naši organizaci vedl devítičlenný výbor ve 
složení Miroslav Šoltys, Jiřina Vrtalová, Ma-
rie Nováková, Irena Masařová, Jiří Špaček, 
Vratislav Dufek, Marie Strouhalová, Dag-
mar Meisenbichlerová a Jaroslav Němec. 
Kontakt s členskou základnou zajišťuje 8 
desítkářek, paní Heverová, Trlidová, Nová-
ková, Jánská, Juráňová, Dufková, Duroňová 
a Karlíková. Podle potřeby vypomáhá Lidka 
Jonášková. Správce nemovitostí Jaromír No-
vák ve spolupráci s Jirkou Špačkem se stará 
o naši pálenici, Vratislav Dufek o sečení trá-
vy a Jaroslav Němec o stav ovocných strom-
ků. Vedoucí pálenice byl Miroslav Šoltys, po 
jeho onemocnění práci přebrala Lidka Řez-
níková. O hladký průběh moštování se za-
sloužili Irena Masařová, Marie Nováková, 
Vladimír a Jiřina Vrtalovi. V revizní komisi 
pracuje paní Helena Zaoralová, Lea Špač-
ková a Staňka Karlíková. O matriku a styk 
s desítkářkami se stará Marie Strouhalová. 
Začátkem srpna jsme provedli verifikaci za-
řízení pálenice ve spolupráci s Celní sprá-
vou Zlín. Byly vyčištěny zásobníky nad vel-
kým kotlem a celá lihová cesta. Zajistili jsme 
evidenci plateb a množství předané pálen-
ky na počítači. Pálení bylo zahájeno v září 
a ukončeno v prosinci. Každý kalendářní 
měsíc byl prováděn výkaz vypáleného množ-
ství pálenky a následné přiznání spotřební 
daně z výroby lihu. V průběhu pálení Cel-
ní správa Zlín provedla kontrolu množství 
vypáleného. Po nahlášení ukončení pálení 
bylo výrobní zařízení pálenice zapečetěno. 
Byl zpracován a realizován projekt na zlep-

Rok 2016 u zahrádkářů
šení zásobování vodou pro provoz pálenice, 
moštárny a zavlažování přilehlého ovocné-
ho sadu rekonstrukcí stávající studny, na kte-
rou jsme dostali dotaci od obecního úřadu. 
Byla provedena generální oprava dvou sběr-
ných nádob za kotlem č. 1 a následně chla-
diče. Provedli jsme rekonstrukci osvětlení 
prostoru výroby pálenky použitím techno-
logie led. Moštovalo se od 24. srpna do po-
loviny října. Moštování bylo ovlivněno ma-
lou úrodou ovoce v letošním roce. V lednu 
jsme provedli revizi pokladny a inventuru 
majetku, zhodnotili jsme práci za uplynu-
lý rok a připravili plán na rok následující. 
18. března jsme na výroční schůzi plán prá-
ce schválili, poseděli a povykládali si o dal-
ších našich akcích. Duben jsme věnovali 
ošetřování - řezu, přihnojování a postřiku 
ovocných stromků. Provedli jarní úklid po-
zemků a budovy pálenice, probíhalo pravi-
delné sečení trávy po celý rok. Př. Václavík 
z Machové nám doplnil znalosti přednáš-
kou o pěstování, hnojení a postřicích ovoc-
ných stromů a keřů. Přednáška byla uspo-
řádána v předjaří ve spolupráci s KIS Tlu-
mačov. Před pálenici jsme do skruží vysa-
dili afrikány, které nám darovali Talašovi. 
V měsíci červnu jsme připravili poznávací 
soutěž na okresní kolo MZ v Holešově. Pro-
vedli jsme generální úklid pálenice. Na tá-
boráku koncem června všichni shledali, že 
je dobré se občas společně sejít a popovídat 
si. Proběhlo školení páleničářů a začala se 
připravovat nová sezóna pálení. Dokončili 
jsme přestavbu školící místnosti. Instalova-

li nový pracovní stůl s úložným prostorem, 
pracovní deskou a dřezem pro sadbu zele-
niny, květin, okrasných dřevin a ovocných 
stromků. Dostali jsme na ni finanční při-
spění obecního úřadu. V průběhu léta jsme 
byli vlivem sucha nuceni zalévat jak stromky 
v ovocném sadu, tak i keře a okrasné květi-
ny. Na podzim jsme uskutečnili zahrádkář-
skou výstavu. Vystavovalo 30 vystavovatelů, 
ZŠ Tlumačov 1. až 7. třída a děti MŠ Klu-
bíčko. Se svými exponáty nám přispěli za-
hrádkáři Machová, zahradnictví Talaš a p. 
Mamica – kaktusy. Zúčastnili jsme se celo-
okresní výstavy Zlínského kraje v Macho-
vé, kde jsme získali pohár za nejlepší cel-
kovou expozici. Někteří z nás navštívili za-
hrádkářskou výstavu v Míškovicích. S ro-
kem 2016 jsme se rozloučili začátkem pro-
since „Vánočním posezením“ v Klubu obce 
Zábraní. Naše činnost je pestrá a zajímavá. 
Proto zveme další občany z Tlumačova, za-
pojte se do práce u zahrádkářů. Když nás 
bude víc, může být naše činnost ještě pest-
řejší a zajímavější.                     Zahrádkáři

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
Naši jubilanti leden – březen 2017
70 let - Jarmila Slováková, Jarmila Kuňáko-
vá, Josef Konečný, Věra Křížková, Ludmi-
la Gazdíková 
80 let – Marie Janoštíková, Vlasta Šafářová, 
Zdeňka Jonášková
85 let – Milada Juráňová
99 let – Zdeněk Ředina
Všem jubilantům přejeme do dalších let hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti
Jindřich Skopal – Procházka, Viktorie Žáko-
vá, Teresa Petříková, Ondřej Dohnal.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem pře-
jeme hodně zdraví a štěstí!

Svatby
Antonín Otépka a Martina Géryková, Jaro-
slav Ježík a Ludmila Jedličková, Ivo Gazda 
a Lucie Vlachynská, Milan Jagoš a Zuzana 
Galdová. Novomanželům blahopřejeme!

Zlaté svatby
Karel a Libuše Horkovi, Jiří a Vlasta Šindel-
kovi. Srdečně blahopřejeme!

Úmrtí
Libuše Vymětalíková, Jiřina Valová, Jiří Stra-
ka, Viktor Oslzla, Vlasta Sedláčková, Ludmi-
la Nedbálková.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ladislava Vránová, matrikářka

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

Roku 1878 byla pro nedostatek místa ve 
školní budově a s ohledem na nárůst žáků, na 
radnici zřízena jedna třída pro potřeby škol-
ní výuky. Avšak již v následujícím roce 1879 
byla výuka ukončena pro nevyhovující pro-
storové a klimatické podmínky. Problematika 
nových školních učeben byla natolik závažná, 
že se r. 1887 - 1888 přistoupilo k přestavbě 
radnice na školu se třemi učebnami, bytem 
pro svobodného učitele, ředitelnou, včetně 
malého kabinetu – vše za 8.000 zlatých. Při 
přestavbě radnice na školu došlo k těmto sta-

Historie, stavební vývoj a dispozice „staré radnice“ - 2. část
vebním úpravám – novou příčkou se přepa-
žila tančírna a napojila se na stávající příčku 
mezi věznicí a bytem strážníka. Rovnoběžně 
s touto byla vybourána příčka mezi chodbou 
a bytem strážníka, část zdi v prostoru tan-
čírny, čímž vznikla chodba. Zrušením pří-
ček mezi radniční místností a výčepem, věz-
nicí a hasičskou kůlnou a tančírnou vznikly 
tři učebny a vybouráním příčky mezi bytem 
nájemce a kuchyní vznikl prostor pro umís-
tění WC. Propojením a přístavbou v místě 
průjezdu na křídlo budovy spolu s posunu-

tím příček ve stáji a sýpce byl vytvořen byt 
pro učitele, do něhož se vcházelo ze dvora 
skrze průchozí chodbu i do zahrady. Z části 
sýpky a zastavěného průjezdu vznikl kabinet. 
Na průčelní straně došlo k zazdění vchodo-
vého dveřního otvoru a osazení okna. V cel-
kové šíři chodby vznikla příčným oddělením 
malá ředitelna a sborovna. Vstup a chodba 
ze strany školy se změnila novým schodiš-
těm ve vestibul. Za účelem prosvětlení bylo 
v obvodové zdi ve směru z chodby do dvora 
a WC zřízeno 5 velkých zaklenutých oken. 
Toto je dispoziční stav nové školy k roku 
1888, kdy se započalo s výukou. V průběhu 
let 1900 - 1940 zůstal stav nezměněn, až na 
zazdění vchodu do chodby ze strany dvora. 
V letech 1946 - 1990 došlo k závažným sta-
vebním úpravám tohoto objektu. V padesá-
tých letech dochází ke změnám charakte-
ru využívání těchto prostor ve prospěch MŠ 
a pro školní výuku zůstává jen jedna třída, 
kde i tato se posléze ruší. Příčky mezi by-
tem, chodbičkou a kabinetem se odstranily 
a vytvořila se jedna ze tříd MŠ. Dále dochá-
zí ke zmenšení prostoru toalet a na WC žen 
se otevírá nový samostatný vstup. V objektu 
se posléze nachází 3 třídy MŠ, družina, sbo-
rovna. K dalšímu rozšíření prostor v objek-
tu dochází v rozmezí let 1957 - 1960, kdy do-
chází k postavení spojovací prosklené příč-
ky – zdi v prostoru dvora. Tím se obvodová 
část zdiva s okny stala interiérovou záležitos-
tí. První okno u vchodu na půdu bylo vybou-
ráno až k podlaze a takto upraven průchod 
do nově vzniklého atria. Rovněž i zbývají-
cí dvě okna ze strany WC byla upravena na 
průchod a zbývající dvě okna naproti vesti-
bulu zůstala, až na okenní rámy, beze změn. 
V následujících letech 1964 - 65 byla provede-
na nová elektroinstalace a od prázdnin roku 
1966 začala probíhat generální oprava celé-
ho objektu a to výměnou oken, střešní kry-
tiny atd. V následujícím roce 1967 a 1968 
byla provedena nová venkovní fasáda, ná-
těry oken a střech, vykachličkování prosto-
ru WC a instalování nových pisoárů. Toto 
období mění vzhled celého objektu. V rám-
ci opravy fasády byla původní reliéfní fasáda 
otlučena i s pásovou rustikou, šambránami, 
průběžnou parapetní římsou atd., jak doku-
mentují snímky z let 1928 - 1960, kdy objekt 
tyto architektonické prvky ještě nesl. V násle-
dujícím údobí let 1990 - 2000 došlo jen k díl-
čím stavebním zásahům. Od 1. 9. 1990 byla 
mateřská škola přestěhována do vedlejší bu-
dovy bývalé školy a od téhož roku se objekt 
stal sídlem SKZ. Příčným přepažením příč-
kou prostoru učebny vznikla nová místnost 
se vchodem z vestibulu, kterou využívala pro 
své účely Spořitelna, později úřadovna obec-
ní policie. V tomto období došlo k zazdění 
druhého vchodu na WC, probourání vcho-
du z atria do depozitáře knihovny a starono-
vou příčkou v této místnosti vznikl prostor 
pro tzv. malou hudebnu.

J. Klose

STAVEBNÍ DISPOZICE OBJEKTU RADNICE - ŠKOLY K.ROKU 1888

STAVEBNÍ DISPOZICE OBJEKTU BÝVALÉ RADNICE (SKZ) V LÉTECH 1990 - 2000
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Vážení čtenáři,
dovolte nám, trochu se zpožděním, předsta-

vit naše myslivecké sdružení Hék Tlumačov, 
které v obci působí již od dubna roku 2013. 

K dnešnímu dni máme osm členů, dva 
hosty a jednoho mysliveckého adepta. Hlav-
ním zakladatelem a předsedou je p. Ladislav      
Vlček, funkci mysliveckého hospodáře pře-
vzal František Němec a mysliveckou stráž 
vykonávají Bc. Marta Odložilová a Jaromír 
Prokop. Další členové jsou p. Jaroslav Hla-
váč, Lubomír Krajča, Jana Pijáčková, Miloš 
Pijáček a hosté MVDr. Šárka Keňová a p. Jo-
sef Škrabal. Do našich řad se po úspěšně slo-
žených mysliveckých zkouškách přidá i Da-
niela Krajčová.

Každé roční období má své kouzlo a pro 
nás i různé povinnosti týkající se péče o zvěř.
Ať je to zimní období, kdy je nutné důkladně 
zvěř přikrmovat, protože v nepříznivém po-
časí má nedostatek přírodního krmiva. Spár-
katé zvěři se předkládá seno, jaderné a duž-
naté krmivo a samozřejmě sůl. U drobné zvě-
ře je to hlavně dostatek kvalitního pozadku, 
jaderného a dužnatého krmiva.

V jarním období se přikrmuje dle aktuální-
ho počasí, dále se podává spárkaté zvěři me-
dikované krmivo proti vnitřním parazitům. 
Provádíme i opravu loveckých zařízení, aby 
byla bezpečná k používání a také stavíme 
nové posedy a kazatelny.

V létě probíhá čištění, dezinfekce a popří-
padě oprava a stavba nových krmných zaří-
zení (zásypů, krmelců, slanisek).

Jarní i letní měsíce jsou spojeny s rozením 
mláďat, jak bažantů, zajíců, tak srnčí zvěře 
a jiné. Tímto bychom chtěli apelovat na vás, 
naše spoluobčany i vaše čtyřnohé kamarády, 
abyste v těchto měsících omezili volný po-
hyb psíků a dopřáli tak mláďatům dostatek 

Myslivecké sdružení HÉK TLUMAČOV
klidu pro jejich zdravý vývoj. V létě také za-
číná průběrný odlov srnčí zvěře, který pod-
léhá přísným pravidlům a kontrolám.

A jak se blíží podzim, je čas myslet na za-
jištění dostatečného množství krmiva na dal-
ší zimní období a jeho uskladnění.

Celoročně se loví zvěř škodící myslivosti 
a také prase divoké. Toho ovšem enormně 
přibylo (v roce 2016 jsme odlovili 29 kusů 
prasete divokého) a to se negativně odráží, 
jak na škodách na zemědělských plodinách, 
tak na nízkých stavech bažanta a zajíce.

Snažíme se podílet i na dalších aktivitách, 
byli jsme osloveni neziskovou organizací 
o spolupráci při prořezávání náletových dře-
vin (podél příjezdové cesty k lomu).

Dne 12. 11. 2016 jsme v naší honidbě 
uspořádali hon na drobnou zvěř a zvěř ško-
dící myslivosti. Přestože nám počasí moc ne-
přálo, foukal studený a silný vítr, bylo odlo-
veno pět bažan-
tů, dva zajíci, 
což bohužel od-
povídá menší-
mu počtu drob-
né zvěře v naší 
honidbě. Honu 
se zúčastnilo 14 
střelců, 10 hon-
ců a naši neoce-
nitelní psí po-
mocníci. Poté 
následovala po-
slední leč s ob-
čerstvením pro 
všechny zúčast-
něné.

Prosinec jsme 
si vybrali jako 
měsíc pro uspo-

řádání hlavního honu na drobnou zvěř a zvěř 
škodící myslivosti, který se konal 10. 12. 
2016. Dostavilo se neuvěřitelných 25 střelců 
a 23 honců, což nás velmi potěšilo a zároveň 
donutilo, zamyslet se nad chybičkami v orga-
nizaci, aby příští rok byl ještě lepší. Tentokrát 
při nás stál sv. Hubert i s Dianou, neboť se 
nakonec odlovilo šest kusů černé zvěře, čty-
ři zajíci a jeden bažant. Při poslední leči pro-
běhl i tradiční myslivecký zvyk, pasování na-
šeho člena na lovce srnčí zvěře. Byl vyhlášen 
král honu a také nejlepší honkyně a honec. 
Pro hosty byla přichystána i bohatá tombola 
s občerstvením. Byl to opravdu krásně pro-
žitý den s kolegy myslivci, hosty a přáteli.

A poslední loveckou akcí roku 2016 byla 
Šťepánská vycházka, kterou jsme ukončili lo-
veckou sezonu na zvěř drobnou a spárkatou.

Doufáme, že vás naše činnost zaujala, oce-
níme i vaše postřehy a podněty a také se rádi 
s vámi setkáme při dalších akcích myslivec-
kého sdružení.

Za MS Hék Tlumačov František Němec

Jmenuji se Ing. David Olejníček. Narodil 
jsem se 11. března ve Vyškově, je mi 43 let. 
Jsem ženatý a mám 4 děti. Po základní ško-
le jsem studoval gymnázium ve Vyškově. Po 
ukončení středoškolského vzdělání jsem na-
stoupil ke studiu na Mendelově zemědělské 
a lesnické univerzitě v Brně, kde jsem stu-
doval inženýrský stupeň studia na Provoz-
ně - ekonomické fakultě v manažersko - eko-
nomickém oboru. Studium jsem ukončil 
v červnu 1997. Moje specializace byly vnitro-
podnikové informační a účetní systémy a je-
jich využití při řízení zemědělského podni-
ku. Dále jsem pokračoval doktorským stup-
něm studia, ale toto studium jsem z rodin-
ných důvodů přerušil a nedokončil. 

V roce 2000 jsem nastoupil do svého prv-
ního zaměstnání jako organizačně-technic-
ký pracovník a později jako ekonom příspěv-
kové organizace Technické služby Vyškov. 
V roce 2002 založilo Město Vyškov novou 
společnost Vyškovské služby, s.r.o.. Tato spo-
lečnost z velké části převzala činnosti po pří-
spěvkové organizaci Technické služby Vyš-
kov. V této společnosti s ručením omeze-
ným jsem pracoval od roku 2002 jako eko-
nom – jednatel, následně od roku 2005 také 
jako ředitel - jednatel. V roce 2011 se vede-
ní Města Vyškova rozhodlo společnost zru-
šit, část některých činností předat jiné (již 
existující) organizaci města a zbytek činnos-
tí provádět formou outsoursingu.

V roce 2011 jsem začal podnikat jako oso-
ba samostatně výdělečně činná. Rekvalifi-
koval jsem se na obor energetiky a prováděl 
v této oblasti poradenskou, manažerskou 
a obchodní činnost. 

V lednu 2016 přišla nabídka na pozici ředi-

Představuje se nový ředitel Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o.

tele Zemského hřebčince v Tlumačově. Jed-
nalo se o krizovou situaci, kdy podnik neo-
čekávaně a neplánovaně neměl ze dne na 
den ředitele nově se rodící státní příspěvko-
vé organizace. Pan ministr Jurečka tedy do-
časně pověřil řízením této organizace mě. 
Poté, co byl k 31. 3. 2016 odvolán z funk-
ce ředitele státního podniku předchozí ře-
ditel, bylo na pozici ředitele vypsáno řád-
né výběrové řízení, kterého jsem se zúčast-
nil. K 15. září 2016 mě ministr zemědělství 
Marian Jurečka jmenoval do funkce ředite-
le této organizace.

Zemský hřebčinec v Tlumačově do konce 
roku 1992 plnil úkoly státní péče na úseku 
šlechtění a plemenitby v chovu koní v ČR se 
zvláštním zřetelem na Moravě a ve Slezsku. 
Od 1. 1. 1993 došlo k zásadní změně legisla-
tivních podmínek a úkoly šlechtění a pleme-
nitby přenesl stát z hřebčínů a hřebčinců na 
uznaná chovatelská sdružení. Zemské hřeb-
čince tedy dnes plní úkoly vyplývající z jejich 
oprávnění podle Zákona o šlechtění a pleme-
nitbě a z titulu jejich činností ve Zřizovací 
listině. Vstupem České republiky do Evrop-
ské unie v roce 2004 došlo k další úpravě 
a harmonizaci národní legislativy s evrop-
ským právem. V rámci přístupových jedná-
ní byla pro provoz hřebčinců vyjednána vý-
jimka z pravidel veřejné podpory - toto ob-
dobí trvalo do konce roku 2015. Z výše uve-
deného důvodu byl provoz hřebčinců v rám-
ci postupné harmonizace s evropským prá-
vem převeden pod nově vzniklé státní pří-
spěvkové organizace. 

Od 1. 1. 2016 zemské hřebčince struktu-
rují svůj příspěvek na hlavní a jiné činnos-
ti, a to v souladu se svou zřizovací listinou. 

Zemský hřebčinec v Tlumačově provozuje 
celou řadu chovatelských činností. 

V první řadě vykupuje od soukromých 
chovatelů hříbata za účelem jejich odcho-
vu v testačních odchovnách. V těch odcho-
váváme hříbata do věku mladých koní, kte-
ré se v průběhu testačního období hodnotí, 
a tak se třídí a selektují ti nejlepší jedinci od 
zbývající populace daného ročníku. Testační 
období odchovávaného koně je zakončeno 
závěrečnou zkouškou základní výkonnosti, 
a pokud se nachází ve stádě daného roční-
ku výjimečně dobrý kus, je hodnotitelskou 
komisí vybrán do testu. Tento test navazu-
je bezprostředně na konec testačního obdo-
bí. Pokud hřebec opět uspěje před hodnoti-
telskou komisí, obdrží licenci. Takto licen-
tovaný hřebec se stává hřebcem plemen-
ným, jeho vlastník tak s ním může provozo-
vat plemenitbu. Odchovávat vlastní či pro-
najaté hřebce a stát se plemeníkem je také 
základní chovný cíl hřebčinců. 

Zemský hřebčinec Tlumačov testuje hřeb-
ce hned několika plemen. Jedná se jak o ple-
mena chladnokrevných koní (konkrétně čes-
komoravský belgický kůň a slezský noric-
ký kůň), tak o plemena teplokrevných koní 
(českého teplokrevníka, plánujeme rozšíře-
ní o plemeno moravského teplokrevníka). 
Koně, které na konci testačního období ne-
jsou hodnotící komisí doporučeni na pleme-
níka, následně prodáváme ostatním zájem-
cům z řad chovatelské veřejnosti. 

V tomto roce se hřebčinec Tlumačov 
může pochlubit tím, že všechny 4 předvy-
brané mladé koně plemene český teplokrev-
ník vybrala hodnotící komise pro další rok 
do testu. Je tedy velmi pravděpodobné, že 
pokud se s těmito hřebci bude i nadále dob-
ře pracovat a jejich zdravotní stav bude bez 
komplikací, mohou se koncem příštího pod-
zimu stát plemeníkem. To je vždy pro kaž-
dého majitele či chovatele ta největší odmě-
na za jeho úsilí a práci. Ze 14 koní bylo cel-
kem do testu vybráno 10 koní a z toho na 
druhém, třetím a čtvrtém místě se umísti-
li hřebci z našeho hřebčince. Odměnou za 
dobře odváděnou práci na úseku insemina-
ce je i ta skutečnost, že vítěz tohoto předvý-
běru, německý kůň Carlos, se stal atraktiv-
ním rozšířením nabídky hřebců sportovních 
koní hřebčince v Tlumačově pro rok 2017.

Jak jsem již uvedl výše, další významnou 
chovatelskou činností hřebčince je nabídka 
dospělých plemenných hřebců k přirozené 
a umělé plemenitbě. V loňském roce se mů-
žeme pochlubit nárůstem připuštěných kli-
sen až o 40%. Činnost výroby inseminač-
ních dávek živého koňského spermatu jsme 
loni rozšířili o další činnost - jejich mražení. 
V roce 2016 jsme nabízeli výrobu a rozesílá-
ní inseminačních dávek celkem devatenác-
ti plemeníků různých plemen, nejvíce však 
samozřejmě plemene český teplokrevník. 

V našich stájích ale nabízíme i další pleme-
na a to moravský teplokrevník, traken, sha-
gya-arab, starokladrubský kůň, českomorav-
ský belgický kůň, slezský norický kůň, hucul 
a český sportovní pony. 

 Chov chladnokrevných koní od chovu 
ostatních (převážně teplokrevných) koní je 
odlišný. Chovatelé těchto plemen stále prefe-
rují více přirozenou plemenitbu než umělou, 
a proto má Zemský hřebčinec Tlumačov ješ-
tě cca dalších 35-40 chladnokrevných koní 
na různých chovatelských stanicích po celé 
České republice, převážně však na Moravě.

Zemský hřebčinec Tlumačov také nabí-
zí prostory a svůj areál k pořádání různých 
chovatelských akcí. Pravidelně pořádáme 
chovatelské přehlídky, dny a výstavy. Pořádá-
me vlastní školení a nabízíme prostory hřeb-
čince k pořádání školení jednotlivých chova-
telských svazů. Spolupracujeme na praktic-

Představuje se nový ředitel Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o.
ké výuce žáků středních a vysokých škol za-
měřených speciálně na chov koní. Publikuje-
me o své historii a současnosti odborné kni-
hy a propagační materiály.

V letošním roce bude hřebčinec investo-
vat nemalé finanční prostředky do studie, 
která by komplexně a celkově přepracova-
la všechny funkce hřebčince do nové kon-
cepce. V plánu je rekonstruovat objekt bý-
valé ředitelské vily a učinit z něj atraktivní 
stavbu s expozicí o historii a vývoji chovu 
koní nejen v Tlumačově, ale i na celé Mo-
ravě a ve Slezsku. Dále by studie měla při-
nést varianty úpravy vstupní části hřebčin-
ce na zahradu, v plánu je v hřebčinci vybu-
dovat další výukové a školící prostory s vlast-
ním zázemím a ubytováním. Celková prosto-
rová reorganizace uvnitř areálu počítá také 
s přesunutím seníku mimo areál a zruše-
ní stávající kryté jezdecké haly a vybudová-
ní nových multifunkčních prostor, které by 

pokračování na str. 15

dokončení ze str. 14 byly přístupné široké veřejnosti nejen Tluma-
čova a Otrokovic, ale i Zlína a celého kraje.

Na letošní rok se chceme aktivně zapojit 
do různých závodů a soutěží, převážně voza-
tajských. Nově se začleníme do kritérií mla-
dých koní plemene český teplokrevník. Roz-
šíříme nabídku školení a praktickou výu ku 
v prostorách hřebčince. V sezoně zahájíme 
možnost provádět širokou veřejnost po hřeb-
činci s průvodcem. V plánu je nová tribuna 
se zastřešením a ozvučením, centrální dvůr 
chceme využívat pro kulturní programy s na-
šimi koňmi. Plánujeme například i letní di-
vadelní představení a letní kino.

Aktivity a činnosti hřebčince jsou různo-
rodé a velmi zajímavé. Proto budu velmi rád, 
když se našich akcí zúčastní co největší po-
čet místních občanů Tlumačova. 

Tímto Vás všechny zdravím a zvu k nám 
do hřebčince!                

Ing. David Olejníček

Hon 2017.                                                                   Foto: MS Hék Tlumačov. 
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Sport

SRC Zlín automodelářský klub p.s. 
se sídlem v sokolovně Sokola Tlumačov 
bude  pořádat  Mis t rovs tv í  republ i -
ky mládeže v automodelářském sportu. 
28. - 29. dubna 2017 se sejdou nejlepší žáci 
a junioři na nové osmiproudé autodráze, 
kterou buduje SRC Zlín již od září 2016. 
Soutěžit se bude ve 3 kategoriích: PR24 
a PR32, to jsou polomakety cestovních 
aut v měřítku 1:24 a 1:32, a v kategorii Eu-
rosport - G12 - polomakety sportovních 
vozů v měřítku 1:24 s motory třídy G12. 
Mistrovství se zúčastní zhruba 30 dětí 
z e  v š ech  kou tů  ČR.  42m d louhá 
autodráha je jedna z nejdelších v republice 
a má parametry pořádat například i mistrov-

Mistrovství republiky mládeže 
v automodelářském sportu v Tlumačově

ství Evropy.  Systém závodů spočívá v kvali-
fikaci na jedno kolo (jako u Formule 1) a 
pak jízdách na všech drážkách autodrá-
hy, tedy 8x4 minuty. Vítězí ten, kdo najede 
nejvíce kol. Žáci jsou rozděleni do dvou 
kategorii, mladší do 12 let a starší 13 - 15 
let. Junioři pak soutěží v jedné kategorii, věk 
16 - 18 let. 

SRC Zlín zve zájemce o modelářský 
sport k návštěvě mistrovství. Po mistrov-
ství bude autodráha bude přístupná nejen 
pro automodeláře ale také pro veřejnost, 
informace budou vyvěšeny na webových 
stránkách klubu www.src.sophics.cz

Kamil Klapka

Stolní tenisté jsou parta amatérů, která se 
v Tlumačově již delší dobu pravidelně schází, 
pilně trénuje, vylepšuje svou techniku a her-
ní taktiku a pečlivě se připravuje na měření 
sil nejen mezi sebou samými, ale i se soupeři 
z blízkého i vzdáleného okolí. Za své výsled-
ky se jistě „naši borci“ na amatérské úrovni 
nemusí vůbec stydět. Právě naopak, mají se 
čím pochlubit. Kam „Tlumačáci“ přijedou 
na turnaj, tam sbírají samé úspěchy a skvělá 

Stolní tenisté jsou aktivní i úspěšní
umístění. Samozřejmě v průběhu roku pro-
bíhá i tradiční dlouhodobá prestižní „Tluma-
čovská liga“ (v letošním roce již 4. ročník), 
které se účastní 14 hráčů. Dobrou zprávou 
je, že ke stolnímu tenisu si u nás našli cestu 
i mladí hráči, kterých přibývá a začínají být 
na turnajích ve svých amatérských kategori-
ích vidět a umísťovat se na předních místech.

Hráči stolního tenisu aktivně pomáhají při 
organizaci velkého turnaje pořádaného KIS 

Tlumačov počátkem ledna každého roku 
a sami připravují za podpory obce Tluma-
čov pilotní turnaj, směřující k založení tur-
najové soutěže mezi obcemi v našem regio-
nu, jakési regionální ligy amatérů ve stolním 
tenise. Úvodní – pilotní turnaj – plánují stol-
ní tenisté uskutečnit v sobotu 18. 3. 2017 od 
13.00 ve velké tělocvičně ZŠ Tlumačov. Snad 
tato iniciativa najde v některých okolních ob-
cích své příznivce a při uvedené akci se po-
daří položit základ atraktivnímu měření sila-
matérských hráčů a setkávání příznivců toho-
to sportu v našem regionu.    Mgr. R. Huráň

Přehled úspěchů našich hráčů 
v období podzim 2016 – zima 2017:
 Celoroční turnaj Tlumačovská liga 2016: 
1. Krčma J. ml., 2. Mareš J., 3. Jaroš L.
Turnaj čtyřher Zubří 8. 10. 2016: 
1. Krčma J. ml. a Žídek R., 
3. Mareš J. a Mareš L.
Pivní liga Napajedla 26. 11. 2016: 
2. Krčma J. ml., 4. Mareš J.
Turnaj Tlumačov 7. 1. 2017: 
muži - 3. Krčma J. 
ml, st. žáci - 1. Mareš L., 2. Hrtús J., 
ml. žáci - 4. Krčma O.
Turnaj Kvasice 21. 1. 2017: 
muži - 2. Krčma J. ml., 3. Mareš J., 4. Jaroš L.
st. žáci - 1. Mareš L., 2. Němec M., 3. Hrtús J.
ml. žáci - 3. Krčma O.
Turnaj Zubří 18. 2. 2017: 
2. Krčma J. ml, 5. Mareš J.

Účastníci turnaje.                                                                                          Foto: KIS Tlumačov. 

V sobotu 7. ledna 2017 se konal v tlumačov-
ské tělocvičně základní školy V. ročník Tur-
naje ve stolním tenise.

Dopoledne změřilo své síly 11 chlapců ve 
dvou kategoriích: mladší (10 - 11 let) a star-
ší (12 -15 let). Je dobře, že si nejen tlumačo-
vští tenisté, vychovávají novou generaci pro 
tento sport.

Padesát jedna zaregistrovaných hráčů při-
vítala za organizátory (KIS Tlumačov a stol-
ní tenisty Tlumačov) R. Nelešovská a hlavní 
rozhodčí A. Judas. Mnoho sportovních úspě-
chů všem popřál za Obec Tlumačov i mís-
tostarosta Mgr. Rajmund Huráň.

Letos se do turnaje přihlásilo 6 žen, kte-
ré hrály systémem každá s každou. 13 mužů 
– seniorů bylo rozděleno do tří skupin a 32 
mužů bylo rozlosováno do 8 skupin. Hrálo 
se na 5 stolech na dva vítězné sety, takže hra 
měla poměrně rychlý spád. První skončily své 
boje ženy, v závěsu za nimi senioři a muži bo-
jovali až do 21 hodiny. Ceny všem „na bedně“ 
předával místostarosta Mgr. Rajmund Huráň, 
který se také sám aktivně turnaje zúčastnil.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem 

Letošního turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 62 hráčů
hráčům za účast. Velké poděkování také pat-
ří tlumačovským stolním tenistům za velkou 
pomoc při přípravě a hladkém průběhu tur-
naje. Příští rok 6. ledna 2018 vás všechny opět 
čekáme „na značkách“.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výsledky
Mladší děti
1. Lukáš Krčma, 2. Tadeáš Stránský, 
3. Radek Dvořák

Starší děti
1. Lukáš Mareš, 2. Jan Hrtús, 3. Adam Bilík

Ženy 
1. Pavla Kutrová, 2. Simona Hrtúsová, 
3. Jitka Dvořáková

Muži – senioři
1. Otmar Mauler, 2. Miroslav Stránský, 
3. Jaroslav Zimák

Muži
1. Roman Žídek, 2. Pavel Kutra, 
3. Jiří Krčma ml.


