
Tlumačovské novinky - červen 2006 1

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA

  -  Slovo starosty
     -  Zlatý erb
     -  Hanácký den
   -  Tlumačovští chovatelé 
   -  Školní vzdělávání

Slovo starostySlovo starosty
 Vážení spoluobčané, vážení čtenáři 

Tlumačovských novinek,

v jarních měsících letošního roku po-
stihla naši obec povodeň, která sice nebyla 
co do rozsahu škod a míry zaplavení ne-
movitostí tak rozsáhlá jako ničivá povo-
deň v roce 1997, ale přesto výrazným způ-
sobem zasáhla do běžného života našich 
spoluobčanů z postižených lokalit. Hlavní 
příčinou této jarní povodně byla náhlá 
změna teploty vzduchu v podobě oteplení 
o více jak 10°C v noci ze dne 26. na 27. 
března 2006 a tím způsobené intenzivní 
tání v oblasti Jeseníků a Beskyd. Od úterý 
28. března průběžně stoupala řeka Mora-
va z běžné výšky hladiny 175 cm a průtoku 
cca 50 m3/s až k maximálním hodnotám 
ze dne 31.3. a to výška hladiny 711 cm  a 
průtoku 630 m3/s ( měřeno v Kroměříži ).  
Výše uvedené množství vody v řece Mora-
vě způsobilo zpětné vzdutí Mojeny a Hlav-
ničky, které způsobilo postupné zaplavo-
vání Baťovského lesa, Amerik, Celidany a 
následně i zastavěných oblastí Tlumačova 

v ulicích Metlov, Sportovní, jižní část ul. 
Dolní a lokality u rybníčka. Pro potře-
by orgánů státní správy byla odhadnuta 
celková škoda způsobená povodní ve výši 
10,957 mil Kč, která sestávala především z 
31 rodinných domů, které měly zaplavený 
suterén či sklepní prostory, z 20 zaplave-
ných hospodářských stavení a garáží, ze 
zaplaveného fotbalového hřiště a asfaltové 
plochy a v neposlední řadě ze zaplavení 
přibližně 300ha zemědělských pozemků. 
Při eliminaci a odstraňování povodňo-
vých škod byla z rozpočtu obce vynalože-
na částka ve výši 110 tis. Kč a bylo spo-
třebováno více jak 1100 litrů PHM.  Obci 
byly poskytnuty finanční a materiálové 
dary od partnerské obce Tlumačov u Do-
mažlic, Charity Zlín, Charity sv. Anežky 
Otrokovice, Adry Zlín, ČSSD, společnosti 
Fun Express Brno. Tyto povodňové dary 
byly rozděleny mezi majitele povodní po-
stižených rodinných domků, oddíl kopané 
a tlumačovské hasiče, kterým za jejich čin-
nost v průběhu povodně a při odstraňová-
ní následků způsobených povodní patří 

velké poděkování.
Ihned po ústupu povodní jsme vyvinu-

li maximální tlak na správce toků zejmé-
na s.p. Povodí Moravy , aby bezodkladně 
byla realizována protipovodňová ochrana 
naší obce a současně bylo zpracováno kon-
cepční systémové řešení protipovodňových 
opatření měst a obcí v úseku minimálně 
Olomouc – jez Bělov. Tato jednání v prů-
běhu uplynulých dvou měsíců postoupila 
ke konkrétním výsledkům a to, že v závěru 
letošního roku by Povodí Moravy ve spo-
lupráci s obcí Tlumačov zahájilo majet-
koprávní vypořádání s vlastníky pozemků 
dotčených protipovodňovou hrází, a rea-
lizace protipovodňového valu v západní 
části katastru naší obce se předpokládá v 
roce 2008.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Příspěvky do Tlumačovských novinek 
můžete zasílat nejpozději do 11.9. 2006 budˇ-
na: e-mailovou adresu: kis@tlumacov.cz 
nebo předat osobně, nejlépe na disketě, v pří-
padě nutnosti strojopis paní Králové, popř. 
tajemnici OÚ paní Vaňharové. 

Z redakceZ redakce

Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic
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ZASTUPITELSTVO OBCE 
ze dne 22. 3.  2006

• schvaluje rozpočet obce pro rok 
2006 v plném rozsahu jako vyrovna-
ný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 
40,149.000,-- Kč a pověřuje starostu 
a obecní úřad, aby svou činností napl-
ňoval jednotlivé paragrafy schváleného 
rozpočtu v průběhu roku 2006 s tím, 
že bude usilováno ve skutečnosti vždy 
o vyrovnanou příjmovou a výdajovou 
stránku.
• schvaluje celoroční hospodaření 
obce a závěrečný účet obce za rok 2005 
včetně zprávy nezávislého auditora (fir-
ma Opravil a spol. s.r.o.) o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 
2005 s výrokem bez výhrad.
• schvaluje předloženou zprávu o 
hospodaření s prostředky sociálního 
fondu za rok 2005.
• schvaluje účetní závěrku obce 
Tlumačov, IČO 00284572, aktiva cel-
kem = pasiva celkem = 120,875.591,40 
Kč k 31. 12. 2005, přezkoumanou audi-
torskou společností Opravil a spol., s.r.o. 
dne 15. 3. 2006 s výrokem bez výhrad.
• schvaluje předložený rozpočtový 
výhled na období 2007 – 2008.
• schvaluje krátkodobý úvěr ve výši 
10 mil. Kč poskytnutý KB, a.s. formou 
revolvingového úvěru za účelem pro-
financování stavby – akce „Regionální 
vzdělávací, kulturní a informační cent-
rum mikroregionu Jižní Haná“.
• schvaluje Smlouvu o revolvingo-
vém úvěru mezi obcí Tlumačov a Ko-
merční bankou,a.s. a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy. 
• schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí finančního příspěvku za účelem za-
jištění dopravní obslužnosti mezi obcí 
Tlumačov a KÚ Zlínského kraje ve výši 
121.450 Kč a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.
 • schvaluje záměr odprodat po-
zemky p. č. 2534/2 o výměře 342 m2 a 
1445/5 o výměře 559 m2 vše k.ú. Tluma-
čov za následujících podmínek:
- minimální cena pozemků 8,-- Kč/m2

- využití pozemků – zemědělská činnost
- náklady související s prodejem pozem-
ků hradí kupující
• Zastupitelstvo obce tímto v sou-
ladu s ustanovením zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, deleguje pana Mgr. Ra-
jmunda Huráně, místostarostu obce, 

Z jednání zastupitelstva  a rady obceZ jednání zastupitelstva  a rady obce

Z radnice

bytem Tlumačov, ul.Nádražní 440, jako 
zástupce obce Tlumačov na řádnou val-
nou hromadu společnosti Vodovody 
a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, 
která se bude konat 28.3.2006. 
• schvaluje záměr jednat s městem 
Otrokovice o možnosti a formách zajiš-
tění kapacity pro tlumačovské občany v 
domově důchodců, který se bude stavět 
v Otrokovicích.
• schvaluje místostarostu obce 
Mgr. Rajmunda Huráně do funkce ob-
řadníka, který může zastupovat starostu 
při občanských obřadech a jiných vý-
znamných příležitostech a užívat závěs-
ný odznak.
• Zastupitelstvo obce Tlumačov 
bere na vědomí dopisy pana Josefa Kříž-
ky ze dne 13. 2. 2006 a ze dne 18. 3. 2006 
a jejich obsah kategoricky odmítá.
• Zastupitelstvo obce Tlumačov 
nevidí jediný důvod pro odvolání sta-
rosty obce Tlumačov Ing. Jaroslava Še-
vely a vyslovuje mu plnou důvěru.
• Zastupitelstvo obce Tlumačov 
pověřuje místostarostu obce Mgr. Raj-
mund Huráně, aby o obsahu rozhodnutí 
zastupitelstva obce písemně vyrozuměl 
p. Josefa Křížku.

RADA OBCE 
ze dne 19. 4. 2006

• bere na vědomí informace poda-
né starostou obce o průběhu, předpo-
kládaných škodách a příčinách povodně 
z března 2006 v obci Tlumačov.
• Rada obce vyslovuje Mgr. Aleně 
Rusové a humanitární organizaci ADRA 
poděkování za pomoc a organizaci fi-
nanční sbírky pro občany Tlumačova, 
které postihla povodeň v březnu 2006.
• schvaluje prominutí poplatku za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu 
pro rok 2006 dle OZV č. 5/2004 pí Jitce 
Tesařové, bytem Jiráskova 534, Tluma-
čov.
• neschvaluje prominutí poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
pro rok 2006 dle OZV obce Tlumačov č. 
5/2004 následujícím žadatelům:

o Pavlu Gazdíkovi, bytem Sportov-
ní 32, Tlumačov
o Jiřině Mášové, bytem Masaryko-
va 81, Tlumačov
o Pavlu Skulovi, bytem Masaryko-
va 81, Tlumačov
• schvaluje snížení poplatku za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu 
dle OZV č. 5/2004 o 50 %, tj. na 175,-
- Kč, pro žadatelku Evu Tomaštíkovou, 
trvale bytem Dolní 15, Tlumačov.
• schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu obce na rok 2006 
pro:
- Církevní základní školu v Kroměříži 
ve výši 1.500,-- Kč 
- Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje ve výši 1.500,-- Kč
• schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy o jeden rok, tj. do 13. 5. 2007 
nájemnicím Ivaně Machovské, bytem J. 
Žižky 630, Tlumačov a Martině Zaple-
talové, bytem Švermova 737, Tlumačov.
• schvaluje předložený pořadník 
na obsazení obecních bytů dle schvále-
ných Zásad a výše bodového ohodno-
cení a ukládá tajemnici OÚ zpracovat 
novelizaci Zásady hospodaření s byto-
vým fondem v majetku obce Tlumačov 
v termínu do 31. 8. 2005.

Rada obce bere na vědomí stav vý-
běru poplatků ke dni 11. 4. 2006. 
• schvaluje vystavení platebních 
výměrů s navýšením o 100 % základní 
částky poplatku za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu a navýšení poplatku 
za psa o 100 % ke dni 1. 6. 2006 všem 
• schvaluje záměr na výpůjčku čás-
ti pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov 
na Moravě o výměře cca 153 m2 včetně 
užívání veřejné studny.
• schvaluje uzavření smlouvy o 
zprostředkování prodeje neobsazených 
pozemků určených k výstavbě RD v 
lokalitě U Cementárny se společností 
Reality Recom, s.r.o. Prostějov v před-
loženém znění a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.
• schvaluje přijetí 3 VPP z Úřadu 
práce na likvidaci povodní (dle mimo-
řádného projektu ÚP ve Zlíně) s nástu-
pem 18. 4. 2006 na dobu 2 měsíce.
• schvaluje přijetí 5 VPP z Úřadu 
práce na pomocné práce při údržbě obce 
a veřejného prostranství s nástupem 2. 
5. 2006 na dobu 6 měsíců s možností 
prodloužení max. o dalších 6 měsíců.
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• pověřuje sociální komisi prove-
dením návštěvy u pí Marie Kalasové, 
zjištění sociálních a životních potřeb, 
případně doporučením podání žádosti 
do domova důchodců.
• schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
kultury Zlínského kraje ve výši 25.000,-
- Kč na akci Hanácký den a pověřuje 
starostu obce k podpisu této smlouvy.

ZASTUPITELSTVO OBCE 
ze dne 4. 5.  2006

• bere na vědomí žádosti uchazečů 
o odprodej pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů v lokalitě „U cementár-
ny“.
• schvaluje odprodej pozemků tak-
to:
o Ladislav a Alena Pekárkovi, by-
tem Švermova 779, 763 62 Tlumačov
- pozemek p.č. 779/12 a 779/29 o 
celkové výměře 744 m2 za cenu 150,-- 
Kč/m2
o Radek Poslt, bytem Chelčického 
827, 763 02 Zlín-Malenovice
- pozemek p.č. 779/11 a 779/28 o 
celkové výměře 737 m2 za cenu 155,-- 
Kč/m2
o Petr Pernička, bytem Česká 4753, 
760 05 Zlín
- pozemek p.č. 779/13 o celkové 
výměře 984 m2 za cenu 175,-- Kč/m2
o Petr Kapusta, bytem Podlesí II/
4934, 760 05 Zlín
- pozemek p.č. 779/14 o celkové 
výměře 970 m2 za cenu 170,-- Kč/m2
o Vladimír Borský, bytem Švermo-
va 258, 763 62 Tlumačov
- pozemek p.č. 779/15 o celkové 
výměře 1.120 m2 za cenu 180,-- Kč/m2
• pověřuje starostu obce Ing. Jaro-
slava Ševelu podpisem kupních smluv a 
smluv o poskytnutí příspěvku na zho-
tovení základní technické vybavenos-
ti s jednotlivými uchazeči v souladu s 
podmínkami uvedenými v záměru na 
odprodej pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů v lokalitě „U cementárny“.
• schvaluje záměr odprodat po-
zemek p.č. 1337/31 v k.ú. Tlumačov o 
výměře 585 m2 za dodržení podmínek 
prodeje stanovených usnesením zastu-
pitelstva obce, tj. minimální cena 150,-
- Kč/m2, náklady spojené s prodejem 
hradí kupující.
• bere na vědomí informace poda-
né starostou obce o průběhu, předpo-
kládaných škodách a příčinách povodně 
z března 2006 v obci Tlumačov a sou-
časně bere na vědomí „Zprávu o povod-

ni z března 2006“
• bere na vědomí informace o fi-
nančních a materiálových darech po-
skytnutých v souvislosti s povodní z 
03/2006 od obce Tlumačov u Domažlic, 
humanitární organizace ADRA, Charity 
sv. Anežky Otrokovice a Charity Zlín.
• schvaluje sdružení finančních 
darů z humanitární organizace ADRA 
a Charity sv. Anežky a Charity Zlín do 
celkové částky 37.655,-- Kč a schvaluje 
účelové rozdělení takto:
- 1.000,-- Kč na každý RD (číslo po-
pisné), který byl postižen povodní z 
03/2006 – celkem 31.000,-- Kč; finanční 
dar bude určen na odstraňování násled-
ků povodní z března 2006
- 3.300,--Kč  SDH Tlumačov na nákup, 
opravu a servis požární techniky
- 3.355,-- Kč oddílu kopané TJ Sokol 
Tlumačov na odstraňování následků 
povodně z března 2006.
• schvaluje v souladu se stanova-
mi dobrovolného svazku obcí Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 
cesty na řece Moravě členský příspěvek 
pro rok 2006 ve výši 1,50 Kč/obyvatel/
rok.
• pověřuje starostu zasláním do-
pisu na DIPO reality CZ s.r.o. Zlín 
ve věci projevení zájmu o koupi ne-
movitosti č.p. 750 včetně přísluš-
ných pozemků za cenu 4,5 mil. Kč.

RADA OBCE ze dne 24. 5. 2006
• schvaluje prominutí poplatku za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu dle 
OZV č. 5/2004 pro rok 2006 těmto žadate-
lům:
 - Věře Vaňharové, trv. bytem Machov-
ská  385, Tlumačov
-  Ludmile Švendové, trv. bytem nám. 
Komenského 848, Tlumačov
-  Zdeňkovi Dunkovi, trv. bytem Metlov 
217, Tlumačov
• schvaluje snížení (rekreačního) 
poplatku o 50 % na částku 175 Kč za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu 
dle OZV č. 5/2004 pro rok 2006 panu 
Vratislavu Božkovi, trvale bytem Nová 
Dubnica, Kukučínova 310/15.
• schvaluje prodloužení nájemních 
smluv Ing. Jindřichu Hašovi na buňky 

č. 1 a 2 v objektu Domu služeb, nám. 
Komenského 799 v Tlumačově do 31. 8. 
2008.
• schvaluje navýšení rozpočtu pří-
spěvkové organizaci Základní škola v 
položce plyn o 150.000,-- Kč a v polož-
ce elektrická energie o 30.000 Kč s tím, 
že celkové výdaje rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní školy pro rok 2006 
činí po této změně 2,908.000,-- Kč.
• schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 2.000,-- Kč z rozpočtu 
obce § 3421 na částečnou úhradu auto-
busové dopravy na akci DDM Sluníčko 
–finále aerobiku v Praze, konanou dne 
20. 5. 2006. 
• schvaluje smlouvu o výpůjčce 
na část pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlu-
mačov na Moravě o výměře cca 153 m2 
včetně užívání veřejné studny pí Kateři-
ně Chlebíkové, bytem Dvořákova 544, 
Otrokovice a panu Janu Bilíkovi, bytem 
tř. T. Bati 3762, Zlín.
• schvaluje povolení parkování 
automobilu na části travnaté plochy 
pozemku p.č. 829/8 v k.ú. Tlumačov na 
Moravě o výměře 5x 4,7 m dle situač-
ního plánu – varianta č. 2, nacházející 
se před RD č.p. 623, manželům Alešovi 
a Renátě Podroužkovým, bytem Tluma-
čov, B. Smetany 623 za podmínky celo-
roční údržby předmětného pozemku.
• schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o dílo č. 17/2006 v předloženém roz-
sahu a ceně 99.960,-- Kč vč. DPH. a po-
věřuje starostu obce podpisem Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/2006 s tím, 
že  v celková hodnota předmětu plnění 
bude 1,284.181,-- Kč vč. DPH.
• schvaluje prodloužení veřejno-
právních smluv uzavřených s MěÚ Ot-
rokovice v souladu s ustanovením č. 
128/2000 Sb. o obcích, § 63 odst. 1 zá-
kona o výkonu samostatné působnosti
- k projednávání přestupkové agendy,
- k provádění výkonu státní správy ve 
věci pozemních komunikací,
   obě s termínem do 30. 6. 2008 a navý-
šením úhrady nákladů na 1.000,-- Kč za 
každý projednaný, odložený či postou-
pený přestupek/řízení.
• schvaluje jako nejvýhodnější na-
bídku na provedení zakázky „Dodávka 
výpočetní, kopírovací a audiovizuální 
techniky“ v rámci investiční akce Tlu-
mačov – regionální vzdělávací, kulturní 
a informační centrum mikroregionu Již-
ní Haná“ nabídku firmy NWT Computer 
s.r.o. Hulín v celkové ceně 637.645,-- vč. 
DPH a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy s vybraným uchazečem.

Z radnice
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• schvaluje předložit žádost o fi-
nanční podporu ze Zlínského kraje v 
rámci programu Povodně 2006 – pro-
gram obnovy na aplikaci postřiku proti 
komárům s tím, že termín pro předlo-
žení žádostí je do 31.5. 2006 do 12:00 
hodin a max. výše podpory ze ZK je 
75 % celkových nákladů.
• schvaluje provedení postřiku 
– zadýmením v okrajových lokalitách 
zastavěné části obce a parku v ul. So-
kolská o celkové plošné výměře do 1 
km2 za celkovou cenu do 32 tis. Kč v 
termínu od 5. 6. 2006 dle vhodných kli-
matických podmínek.
• schvaluje uložení zeminy spo-
lečností IMOS Zlín, s.r.o. v objektu cca 
30.000 m3 v lokalitě Slivotín na pozem-
cích p.č. 208/1,2,3 k.ú. Tlumačov za 
níže uvedených podmínek:
-  zemina nebude ekologicky závadná
- zemina bude vhodná pro budování proti
povodňových opatření či násypů pro 
komunikace
- zemina bude na náklady společnosti 
IMOS Zlín přivezena, uložena a upra-
vena do figury na pozemcích určených
- příjezd dopravních prostředků se ze-
minoubude výhradně po komunika-
ci I/55 přes nadjezd nad železničním 
koridorem a bude zajištěna pravidelná 
údržba místní komunikace v dané lo-
kalitě
- dohodnutá odměna – poplatek za ulo-
žení zeminy na určené pozemky činí 
5 Kč/m3.

• bere na vědomí informace po-
dané starostou obce o odvolání Václa-
va Machovského z funkce velitele Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce 
Tlumačov k 30. 6. 2006 a jmenování 
Romana Šnajdara do funkce velitele 
Jednotky SDH od 1. 7. 2006 z důvo-
du generační výměny. Současně rada 
obce bere na vědomí snížení početního 
stavu Jednotky SDH obce Tlumačov z 
důvodu zařazení do kategorie plošné-
ho pokrytí JPO V na 15 členů od 1. 7. 
2006.

RADA OBCE TLUMAČOV
ze dne 7. 6. 2006

• schvaluje prominutí poplatku za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu 
dle OZV č. 5/2004 pro rok 2006 Břeti-
slavu Bartkovi, trvale bytem 6. května 
723, Tlumačov.
• schvaluje ukončení nájmu v by-
tové jednotce 2+1 v č.p. 285 dohodou 
ke dni 31. 7. 2006 mezi obcí Tlumačov 
a Tomášem Krčmou. a ukládá tajemni-

ci OÚ, aby při novelizaci dokumentu 
Zásady hospodaření s bytovým fondem 
(viz usnesení R10/36/06) byla bytová 
jednotka 2+1 v objektu č.p. 285 (hasič-
ská zbrojnice) provázána se součinnos-
tí JSDH a SDH Tlumačov. 
• schvaluje povolení parkování 
automobilu na části travnaté plochy 
pozemku p.č. 2445 v k.ú. Tlumačov na 
Moravě o výměře 3 x 4 m dle situační-
ho plánu před RD č.p. 476  manželům 
Pavlovi a Marcele Polákovým, bytem 
Švermova 476, Tlumačov za podmínky 
celoroční údržby předmětného pozem-
ku.
• schvaluje znění Smlouvy o pro-
nájmu nemovitosti mezi obcí Tluma-
čov, Nádražní 440, Tlumačov a Tráv-
níky, bytovým družstvem Otrokovice, 
Příčná 1541, Otrokovice s platností od 
podpisu smlouvy oběma stranami a 
účinností od 1. 7. 2006.
• schvaluje příspěvkové organiza-
ci Základní škola Tlumačov prominu-
tí poplatku ze vstupného dle OZV č. 
4/2004 o místních poplatcích na všech-
ny kulturní a společenské akce (školní 
akademie, školní ples ap.) pořádané 
příspěvkovou organizací po dobu plat-
nosti OZV č. 4/2004.
• schvaluje přijetí dotace ve výši 1 
mil. Kč z MFČR účelově vázané na in-
vestiční akci „SpMŠ U Trojice Tluma-
čov – vnitřní komunikace, parkoviště, 
regulace topení“ a pověřuje starostu 
obce zajištěním všech potřebných úko-
nů souvisejících s uvolněním dotace z 
MFČR ve prospěch obce Tlumačov.
• schvaluje jako nejvýhodnější na-
bídku na provedení zakázky „SpMŠ U 
Trojice, Tlumačov – vnitřní komuni-
kace, parkoviště, regulace topení“ na-
bídku firmy IMOS Zlín, s.r.o. v celkové 
ceně 1,050.267,50 vč. DPH a pověřuje 
starostu obce jednáním se společnos-
tí IMOS ohledně upřesnění rozsahu 
stavebního objektu 01 Vytápění  a ná-
sledně podpisem smlouvy s vybraným 
uchazečem.
• projednala dokument zpracova-
ný ŘSZK s názvem Neudržované úseky 
na silnicích II. a III. tříd v zimní sezóně 
2006 – 2007 a přijímá níže uvedené sta-
novisko:
 Obec Tlumačov požaduje po 
ŘSZK zajistit a provádět zimní údrž-
bu komunikace III/43835 Tlumačov 
– Machová z důvodu využívání této 
komunikace při dopravním spojení do 
aglomerace Zlína a vzhledem k vysoké-
mu přetížení a omezené průjezdnosti z 

důvodu stavby komunikace Otrokovice 
– Zlín. Současně požadujeme zakázat 
průjezd vozidel nad 3,5 t v zimním ob-
dobí po uvedeném úseku komunikace 
III/43835.
 • schvaluje předložit žádost na 
KÚ ZK (fond kultury) o dotaci ve výši 
50.000,-- na slavnostní otevření objek-
tu Regionálního vzdělávacího, kultur-
ního a informačního centra mikroregi-
onu Jižní Haná, které se uskuteční dne 
2. září 2006, a jehož výstavba byla fi-
nancována i z prostředků EU (SROP).
• schvaluje přidělení bytové jed-
notky v objektu č.p. 209 ul. Sportovní 
pro manžely Danušku a Antonína Ho-
lých, bytem Sportovní 175, Tlumačov 
se standardním nájmem (bez kauce) 
od 8. 6. 2006 do 31. 7. 2007 s možností 
prodloužení.
• Rada obce schvaluje prodlouže-
ní nájemních smluv o jeden rok, a to:
 - panu Karlu Pagáčovi, bytem 
Sportovní 209, Tlumačov do 31. 7. 
2007
 - paní Karle Chudárkové, by-
tem Sportovní 209, Tlumačov do 31. 7. 
2007
         - paní Anežce Fuskové, bytem 
Sportovní 209, Tlumačov do 31. 7. 
2007.
• schvaluje Podlicenční smlouvu 
mezi obcí Tlumačov a společností Vo-
dovody a kanalizace Zlín, a.s. na úplat-
né poskytnutí projektové dokumentace 
a příslušných rozhodnutí k projektu 
„Odkanalizování obce Tlumačov“ a po-
věřuje starostu obce podpisem Podli-
cenční smlouvy v předloženém znění.
• schvaluje hodnotitelskou komi-
si pro výběr nejvýhodnější nabídky na 
zhotovitele akce „Bezpečné přechody 
přes I/55 Tlumačov“ ve složení: Ing. 
Josef Šico, Ing. Jaroslav Ševela, Ing. 
Antonín Jonášek, Ing. Jan Videman a 
zástupce SFDI nebo Michal Veselský s 
tím, že doporučení na nejvýhodnější 
nabídku – zhotovitele – předloží ko-
mise ke schválení na nejbližší zasedá-
ní rady obce, které se uskuteční ve 28. 
týdnu roku 2006. Zasedání hodnotitel-
ské komise se stanovuje na 10. 7. 2006 
v 15:30 hodin.
• schvaluje prodloužení smlou-
vy na činnost 3 VPP dle mimořádné-
ho projektu Úřadu práce ve Zlíně o 
jeden měsíc, a to do 17. 7. 2006, resp. 
19. 7. 2006.

Z radnice
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Kolaudace objektu KIS Kolaudace objektu KIS 
Dne 19.5.2006 proběhla kolaudace zrekonstruovaného objektu 

bývalé mateřské školy, který byl od září 2004 využíván pro potřeby 
Kulturního a informačního střediska při obci Tlumačov.  Stavba 
- rekonstrukce objektu na Regionální vzdělávací , kulturní a infor-
mační centrum mikroregionu Jižní Haná se uskutečnila v termí-
nu od 15.8.2005 do 30.4.2006 v celkových investičních nákladech 
11,410 mil Kč. 

V průběhu měsíce června bude budova vybavena novým ná-
bytkem a počítačovou, kancelářskou a audiovizuální technikou. 
Akce je mimo vlastních zdrojů z rozpočtu obce financována dotací 
z fondů EU ( SROP ) ve výši 10,545 mil Kč a dotací ze státního roz-
počtu (MMR ČR) ve výši 1,055 mil. Kč. 

Zprovoznění objektu plánujeme od měsíce září s tím, že slav-
nostní otevření Regionálního vzdělávacího, kulturního a informač-
ního centra mikroregionu Jižní Haná bude 2. září 2006.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Z radnice

Obec Tlumačov srdečně zveObec Tlumačov srdečně zve
O b e c    TLUMAČOV 
srdečně zve občany na

slavnostní otevření a zahájení provozu
KULTURNÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Dne 2. září 2006 od 14.00 hod.
Po slavnostním zahájení za účasti pozvaných hostů a občanů, 

projevu starosty a slavnostním přestřižení pásky můžete zhlédnout 
ukázky z dosavadní činnosti a výuky kulturního střediska. V do-
provodném programu vystoupí Petra Černocká, k tanci a poslechu 
bude hrát hudební skupina, pro děti bude připravena skákací atrak-
ce, stánky s občerstvením a další. 

Rekonstruovaný objekt KIS nabízí využití  jako regionální, 
vzdělávací, kulturní a informační centrum obce i mikroregionu 
„Jižní Haná“. 

V přízemí budovy se nachází  recepce Kulturního a inform. 
střediska (informační a propagační materiál) a multifunkční pro-
story pro realizaci vzdělávání a pořádání kulturních akcí (přednáš-
kový sál, rozdělitelný na dvě učebny).

V prvním podlaží je krásná prostorná knihovna, studovna a 
učebna pro výuku informatiky a výpočetní techniky.  

Cílem činnosti KIS bude v oblasti vzdělávání především vytvo-
řit vzdělávací centrum na regionální úrovni,  zaměřené na vzdělá-
vací akce pro širokou veřejnost obyvatel mikroregionu od mládeže 
až po seniory. 

Využijte sobotu 2. září 2006 k pobavení ale i k prohlídce nového 
a účelného zařízení – budovy KIS. 

Růžena Vaňharová 
tajemnice OÚ 

Nový mobiliář ve školní zahradě Nový mobiliář ve školní zahradě 
V první polovině května proběhla kolaudace nového mo-

biliáře ve školní zahradě mateřské školy , který byl zrealizován 
v průběhu jarních měsíců letošního roku.  Mobiliář v zahradě 
sestává z přístřešku s pergolou, houpaček, průlezek, skluzavek, 
kolotoče, laviček a pískoviště a splňuje standardy v současnosti  
platných vyhlášek a předpisů. Tímto vybavením školní zahra-
dy jsme završili naši snahu o maximální komfort a vybavenost 
prostor pro děti navštěvující mateřskou školu. Jsem přesvěd-
čen, že i tímto vybavením školní zahrady jen potvrzujeme 
závěr z inspekční zprávy z 24.3.2006, který uvádí: „Mateřská 
škola realizuje v předškolním vzdělávání výchovu ke zdraví na 
vynikající úrovni a může sloužit jako příklad dobré praxe“. 

Celkové finanční náklady přesáhly částku 1 mil Kč (337 tis. 
Kč v roce 2005 a 672 tis. Kč v letošním roce) a byly plně kryty 
z rozpočtu obce. 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Zahrada mateřské školky

Zrekonstruovaná budova KIS

KIS upozorňuje!KIS upozorňuje!
OD MĚSÍCE BŘEZNA JE NA KIS K DISPOZICI AKTUÁLNÍ 
SEZNAM VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST EVIDOVANÝCH 
ÚŘADEM PRÁCE ZLÍN.

Seznamy s volnými pracovními místy jsou umístěny v pro-
storách KIS ( bývalé KZ ). Do seznamů mohou Zájemci  nahléd-
nout vždy  v úřední dny, tj.  ÚT – ST od 8:00 – 17:00 hodin. 

Seznam je průběžně aktualizován o nové nabídky pracov-
ních míst.
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Obec Tlumačov má nejlepší Obec Tlumačov má nejlepší 
internetové stránky v ČRinternetové stránky v ČR

Soutěž Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí 
pro rok 2006 byla završena slavnostním ceremoniálem dne 
3.4.2006 v Hradci Králové v rámci konference Internet ve státní 
správě a samosprávě.

Do republikového kola Obec Tlumačov byla nominována 
na základě tzv. „divoké karty“, protože Zlínský kraj odmítl 
vyhlásit krajské kolo. V těžké a kvalitní konkurenci vítězů 
ostatních krajských kol webové stránky Tlumačova obstály a 
odbornou porotou, která hodnotila nominované internetové 
stránky měst a obcí dle několika kriterií, byly vyhodnoceny 
jako nejlepší internetové stránky v ČR pro rok 2006 v kate-
gorii obcí. 

Pro nás , zvláště v době, kdy jsme zveřejňovali nepříliš op-
timistické zprávy související s povodní, to byla velká vzpruha a 
výraz ocenění naší  práce.  

Je třeba  vzpomenout , že výrazný a zásadní podíl na tomto 
úspěchu má náš správce internetových stránek Ing. Jan Rýdel, 

Přivítání v Tlumačově po příjezdu z Hradce Králového

vzděláním letecký inženýr , který správcovství vykonává spíše 
jako koníčka. Naše vítězství v soutěži Zlatý erb je možno chá-
pat i tak, že odbornost se musí skloubit s nadšením, zájmem a 
fandovstvím týmu , který hraje na jednu branku. Tím týmem 
je myšlen webmaster Jan Rýdel, pracovníci obecního úřadu a 
představitelé zájmových spolků v naší obci. Být nejlepší v re-
publice je hodně zavazující, ale je to také signál, že cesta týmové 
spolupráce a zájmu o transparentnost a informovanost je správ-
ná a snad to veřejnost i kladně ocení.  

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce Tlumačov

Volební účast v TLUMAČOVĚVolební účast v TLUMAČOVĚ

Významné ocenění pro občany Významné ocenění pro občany 
TlumačovaTlumačova

V prvním pololetí roku 2006 byli na úrovni kraje za svou dlou-
holetou práci oceněni dva tlumačovští občané. 

3.4.2006 byl v kongresovém sále zlínského hotelu Moskva při 
vyhlášení „ Ocenění pedagogických pracovníků zlínského kraje 
udělované za pedagogickou činnost a významný přínos pro výcho-
vu a vzdělávání mladé generace“ oceněn mezi dvacítkou vybraných 
pedagogů i občan Tlumačova,člen zastupitelstva obce, velký rybář 
a přítel přírody, pedagog – středoškolský profesor ,léta působící 
na Gymnáziu v Otrokovicích ,pan Ing. RNDr. Vojtěch Drbal . Za-
sloužené ocenění mu předal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš 
společně se svými náměstky panem Slovákem a panem Mišákem a 
také s místostarostou obce Tlumačov panem Huráněm.

Dalším oceněným tentokrát prestižní cenou SALVATOR 2005 
byl začátkem května 2006 další občan Tlumačova, pan Arnošt Za-
oral. Podle krajského magazínu Okno do kraje, kde jsme si tuto in-
formaci počátkem června mohli přečíst, byl pan Zaoral mezi šesti 
oceněnými a cenu získal za dlouholetou činnost a práci v Azylovém 
domě Samarytán v Otrokovicích, kde před odchodem do důchodu 
pracoval jako vedoucí a dlouhodobě obětavě pomáhal mnoha li-
dem bez přístřeší.

Poznámka : cena SALVATOR je způsob jak poděkovat a ocenit 
členy Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje i jed-
notlivé obyvatele kraje za mimořádné činy v ochraně života, zdraví 
, majetku a bezpečnosti obyvatel Zlínského kraje. Projekt je realizo-
ván studenty  Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, 
pod záštitou hejtmana zlínského kraje pana Libora Lukáše.

Panu V. Drbalovi i panu A. Zaoralovi  k jejich významnému 
ocenění gratulujeme . 

Mgr. R. Huráň, místostarosta obce
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Návštěva v obci Ďanová 

Návštěva v obci Ďanová Návštěva v obci Ďanová 

Pomoc občanů Tlumačova Pomoc občanů Tlumačova 
na Domažlicku naší obcina Domažlicku naší obci

Ve čtvrtek 20.4.2006 jsme uskutečnili návštěvu v partnerské 
obci Ďanová na Slovensku. 

Hlavním smyslem tohoto setkání bylo pozvat občany této 
obce na slavnostní otevření Kulturního a informačního stře-
diska dne 2. září 2006. 

V rámci návštěvy jsme se starostou Peterem Švábikem (první 
zleva) a poslanci (členy zastupitelstva) obce Ďanová prodiskuto-
vali problematiku, která je společná pro obě naše obce.  Ovšem 
nikdo v té době netušil, že Petera Švábika vidíme naposled. Za 
týden v pátek 28. dubna 2006 jsme obdrželi od našich přátel z 
Ďanové smutnou zprávu  o náhlém a nečekaném úmrtí pana 
Petera Švábika, starosty obce Ďanová, který zemřel v plné síle 
ve věku 49 let. 

Poslední rozloučení se starostou Ďanové se uskutečnilo 
ve středu 2. května v místním kulturním domě za hojné účasti 
Janovských občanů, přátel a kolegů, kterého jsme se zúčastnili i 
my, abychom takl uctili památku obětavého a dobrosrdečného 
člověka.

S představiteli obce Ďanová  jsme se shodli na pokračování 
započatého partnerství našich obcí a  zároveň jsme potvrdili je-
jich účast na slavnostním otevření kulturního a informačního 
střediska v Tlumačově dne 2.9.2006.

Růžena Vaňharová
tajemnice OÚ

Občané Tlumačova u Domažlic společně se starostkou obce  
paní Hanou Hruškovou a zastupiteli se koncem března a po-
čátkem dubna  velmi intenzívně zajímali o dění v naší obci v 
souvislosti s probíhajícími povodněmi a zaplavením.Časté tele-
fonáty a e-maily dotazující se na vývoj situace u nás svědčily o 
mimořádném zájmu o aktuální dění v našem Tlumačově. Ob-
čané v chodském Tlumačově svůj vztah k Moravákům vyjádřili 
zorganizováním materiální a hmotné pomoci pro naše  obča-
ny postižené zatopením. Připravili pro nás dezinfekční a čistící 
prostředky, které při plánované návštěvě Tlumačova u Doma-
žlic dne 6.dubna 2006 převzali od starostky obce, zastupitelů a 
zástupců občanů místostarosta obce Mgr. R. Huráň a tajemnice  
paní R. Vaňharová.Tyto prostředky byly ihned po návratu pře-
dány tajemnicí pověřeným pracovníkům obce, kteří podle po-
třebnosti zajistili distribuci mezi postižené a potřebné občany.

Občanům a obecnímu úřadu v Tlumačově na Domažlicku 
patří velké poděkování za prokázanou pomoc a solidaritu. Je to 
pomoc na kterou se nezapomíná a toho jsme si plně vědomi. 
Ještě jednou, Tlumačáci od Domažlic, děkujeme!!!

Mgr.R.Huráň, místostarosta obce

Kronika obceKronika obce
Moto: Poznávejme svou minulost, abychom se, na základě zkuše-

ností ze života a snažení našich předků, dokázali vyrovnat s nelehký-
mi problémy dneška a uměli se moudře podívat do budoucnosti.

Podle Výnosu Ministerstva kultury z roku 1956 má mít každé 
město, ale i obec svou kroniku. Tlumačov patří mezi obce, které za-
znamenávají své“ dějiny a dějinné události“ v místní kronice již pěk-
nou řádku let. Mezi známé kronikáře tlumačovské kroniky patřili 
pánové Bohumil Juráň, Bohumil Janečka a v posledním období pan 
Zdeněk Ševela starší.

Od roku 2005 jsem převzala tuto velkou zodpovědnost na sebe. 
Nevím ještě, jak se mi práce bude dařit. Věřím ale, že s pomocí míst-
ních podniků, spolků, sdružení, Kulturního a informačního střediska 
a obecního úřadu budu v kronice zachycovat  co nejvěrněji události, 
které v Tlumačově proběhnou a které Tlumačovem „ hýbají“.

Prosím tedy touto cestou všechny občany o shovívavost a vstříc-
nost, pokud se na ně obrátím s požadavkem příspěvků do místní 
kroniky. Své potřeby mi mohou předat osobně, popř. na e-mailovou 
adresu: jirinarydlova@volny.cz . Již předem děkuji a věřím v dobrou 
spolupráci a ochotu. 

Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce Tlumačov

Finanční dar Jednotce Sboru dobrovolných hasičů TlumačovFinanční dar Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov
V sobotu 20.5.2006 předal v Tlumačově místopředseda vlá-

dy ČR  a ministr práce a sociálních věcí  Zdeněk Škromach míst-
ní Jednotce Sboru dobrovolných hasičů povodňový dar ve výši 
50.000,- Kč. Částka , která byla našim hasičům věnována  ČSSD 
bude použita na nákup záchranného člunu pro JSDH Tluma-
čov. Dar z rukou ministra převzal před obecním úřadem mís-
tostarosta obce Mgr. R. Huráň společně se členy JSDH a SDH 
Tlumačov.

Mgr. R. Huráň, místostarosta obce
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Hanácký den v TlumačověHanácký den v Tlumačově

Tlumačáci od Domažlic Tlumačáci od Domažlic 
na návštěvě v našem Tlumačověna návštěvě v našem Tlumačově

V sobotu 27.5. 2006 se uskutečnil v Tlumačově  II. hanácký den. 
Jako již tradičně byl zahájen krojovaným průvodem v čele s Hanáky 
na koních a kočárem s dvojspřežím. Průvod se ubíral ulicí Nádražní 
a Sokolskou k letnímu kinu, kde probíhal hlavní program Hanácké-
ho dne, který zahájil starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. Diváky pro-
gramem provázela“teta“ Fialová v tlumačovské hanáčtině a všichni 
měli možnost vidět jak taneční tak i pěvecké vystoupení folklorních 
souborů  Olešnice z Doloplaz, Cholinky z Cholinky, Hané z Pře-
rova, VPUT ze Sazovic,  Ječmíneka a Hlahou z Mysločovic  a také 
naše tlumačovské děti z místní základní školy pod vedením pana 
učitele Petra Mašláně. Překvapením bylo vystoupení našich přátel 
z chodského Tlumačova, kteří přijali naše pozvání v rámci družby 
mezi oběma obcemi.Zazpívali a zatančili po chodsku, a jak jinak, 
než v chodských krojích.Během celého programu hrála dechová 
hudba Hanačka Břest. Pro návštěvníky bylo taktéž připraveno bo-
haté občerstvení, které ochotně připravili členové SDH Tlumačov. 

Pro milovníky historie přichystal místní Historický spolek výstavu 
historických zemědělských strojů a nářadí .Také pro děti byl při-
praven živý koník, na kterém se mohly povozit. Celé hanácké od-
poledne provázelo příznivé počasí, které tak napomohlo k výborné 
atmosféře a přilákalo velké množství diváků a příznivců folklóru 
jak místních, tak i přespolních.Celou akci připravilo Kulturní a in-
formační středisko Tlumačov za podpory fondu kultury Zlínského 
kraje a za pomoci a spolupráce Zemského hřebčince, Historického 
spolku a SDH a ČZS Tlumačov. V neposlední řadě patří poděková-
ní zaměstnancům oddělení údržby obecního úřadu, kteří ochotně 
pomohli připravit veškeré technické zázemí pro uskutečnění Ha-
náckého dne. Celou akci je možno hodnotit jako velmi zdařilou a 
pevně věřím, že se v Tlumačově  stane samozřejmou  tradicí. 

Daniela Králová

Tlumačovské děti s panem učitelem Mašláněm     Foto : F. Cívela

Krojovaný průvod                                                     Foto: F. Cívela

Tlumačáci a Sazovjáci                                               Foto: F. Cívela

V sobotu 27. května 2006 navštívili naši obec přátelé z part-
nerské obce Tlumačov na Domažlicku.Přijeli v silné sestavě, na 
pozvání starosty obce Ing. J. Ševely a vedoucí KIS paní D. Krá-
lové, jako vzácní hosté na II. hanácký den obce Tlumačov. Dele-
gace 23 krojovaných Tlumačáků z Chodska ,vedená starostkou 
obce paní Hanou Hruškovou a místostarostou obce panem Jo-
sefem Hruškou, vzorně reprezentovala svou obec v slavnostním 
průvodu a svým vystoupením v programu II. hanáckého dne za-
nechali hosté z partnerského Tlumačova v přítomných divácích 
nesmazatelný zážitek, o čemž svědčil bouřlivý, srdečný a dlou-
hotrvající potlesk. Program návštěvy našich milých hostů však 
nebyl omezen pouze na krojovanou účast  na Hanáckém dni.

Během dne došlo i k oficiálnímu přijetí vzácných hostů 
starostou obce Ing. J. Ševelou ,které bylo doplněno o slavnost-
ní oběd, nechybělo setkání s pamětníky dřívějších vzájemných 
návštěv , kde se na své dávné přátele těšili manželé Vránovi, paní 
Anna Machovská či paní Korčáková , večer se uskutečnilo přátelské 
posezení v místní sokolovně při štamprličce a veselých písničkách. 
O dobrou pohodu se přičinili i místní hasiči svými kvalitními bufe-

Přátelé z Tlumačova od Domažlic                            Foto F. Cívela

pokračování na str. 8
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tovými „občerstvovacími„ službami a skvěle zahrál na harmoniku i 
Přema Valoušek. V neděli dopoledne se sešli ještě představitelé naší 
kopané( Mgr. F. Kel, P. Horka ,M. Vlček) se zástupci fotbalového 
klubu Start Tlumačov ( pan Pivoňka a „Špacír“-Procházka), kteří 
předali našim fotbalistům jako dar sadu míčů. Krátce před neděl-
ním polednem došlo na loučení a poděkování za návštěvu a vskut-
ku skvělou reprezentaci a prezentaci Tlumačova  na Domažlicku v 
Tlumačově na Moravě. Před odjezdem ještě jednou starosta naší 
obce Ing. J. Ševela poděkoval starostce paní H. Hruškové i všem 
hostům za návštěvu a nezapomněl ještě jednou poděkovat za  ne-
zištnou povodňovou pomoc, kterou občané Tlumačova v Čechách 
v době povodní věnovali naší obci . Paní starostka Hrušková na 
oplátku poděkovala za přítomné hosty za hezký víkend v naší obci 
a za srdečnou a příjemnou atmosféru,  ve které se celé setkání usku-
tečnilo. Zároveň vyslovila přání , stejně jako starosta naší obce , po-
kračovat i nadále v dobře započaté a rozvíjející se tradici.

Poděkování  za obětavou pomoc při zajištění a organizaci pro-
gramu při návštěvě hostů z partnerského Tlumačova  zaslouží 
SDH,pamětníci, ředitel ZŠ pan Mgr. R. Podlas a pracovnice školní 
jídelny při ZŠ,pracovníci úseku údržby při OÚ, pan M. Žák  a  paní 
M.Novotná – průvodci našich hostů a paní D. Králová – hlavní or-
ganizátor setkání Tlumačáků a II. hanáckého dne .

Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Tlumačovští chovatelé Tlumačovští chovatelé 
zavzpomínali.zavzpomínali.

Historický spolek vystavovalHistorický spolek vystavoval
Při příležitosti Hanáckého dne, který se konal 27. května 2006 

vystavoval místní Historický spolek některé exponáty ze své sbír-
ky zemědělských strojů. Sbírka vzniká trpělivým soustředˇováním 
náhodných objevů strojů, či zprostředkovaných koupí i darováním 
nebo zapůjčením od místních občanů. Malá výstava provázená na-
šimi členy v tlumačovských krojích obohatila program Hanáckého 
dne. Návštěvníci obdivovali různé typy mlátiček, pluhů, fukary na 
obilí, samovaz, strojek na výrobu povřísel a další zajímavé expo-
náty. Bylo zajímavé poslouchat vzpomínky starších návštěvníků na 
práci s takovými stroji. Rádi jsme touto malou výstavou přispěli ke 
zdaru Hanáckého dne, který se letos mimořádně vydařil.

Za Historický spolek Jitka Fialová  

Diamantovou svatbu – 60 let společného manželství oslavili 
dne 18.5 2006 manželé Alois a Marie Talašovi z Machovské ulice. 
Před šedesáti lety spojili své životy v jeden společný a ruku v ruce 
vykročili do časů dobrých i zlých. Hodně zdraví, pohody, klidu a 
spokojenosti  k vzácnému jubileu jim za obecní úřad přišel popřát 
starosta Ing. Jaroslav Ševela a matrikářka Ladislava Vránová.

Ladislava Vránová - matrikářka

Diamantová svatbaDiamantová svatba

Tlumačovští chovatelé existují již 80 let. Spolek chovatelů drob-
ného zvířectva v Tlumačově byl založen v roce 1926 v hostinci na 
Schodkách. Zakládajícími členy byli tehdy př. Martin Vybíral, Petr 
Nesrsta,Ladislav Chlud, Josef Neasvadba, Martin Šumbera, Václav 
Šumbera a Antonín Mikulík. Spolek se rozrůstal a v následujících 
letech přistoupili další členové, kteří se velkou mírou podíleli na 
dobrém stavu a fungování chovatelského spolku svými vědomost-
mi a kvalitou chovaných zvířat. Byli zde i chovatelé ze sousedních 
vesnic, kteří se zabývali hlavně chovem koz. Zúčastňovali se růz-
ných aukcí a výběrových trhů, kde patřili mezi elitu.

Prvním předsedou spolku byl zvolen př. Martin Vybíral, jedna-
telem př. Ladislav Chlud. Postupem času dále předsedali př. Fran-
tišek Vybíral, Petr Nesrsta, Václav Beděra, Jan Skopal-Procházka 
starší. Od roku 1954 až doposud vykonával funkci př. Václav Páral. 
Za jeho dlouholetou práci v chovatelství a vedení ZO ČSCH Tlu-
mačov, vynikající práci v Okresním výboru ČSCH Zlín byl oceněn 
čestným uznáním ÚV ČSCH Praha, které mu bylo předáno při vý-
roční schůzi OV ČSCH Zlín letos v únoru. Rovněž při naší výroční 
členské schůzi mu členové poděkovali a předali upomínkové dary. 
Za 52 let ve funkci si zaslouží náš obdiv a přání pevného zdraví do 
dalších let jak v chovatelství, tak i v osobním životě.

Při výroční schůzi naší organizace, která se konala 24.3.2006 
bylo vzpomenuto 80 let trvání organizace a při této významné 
příležitosti byla předána vyznamenání za zásluhy o chovatelství. 
Bronzový odznak, vyznamenání III.stupně obdrželi př. Jan Hujíček 
– místopředseda, Antonín Marčík, Rostislav Talaš – jednatel, od-
znak stříbrný, vyznamenání II. stupně obdrželi Vojtěch Adamovič 
– pokladník, Oldřich Němec, Jaroslav Severa, Jiří Talaš – předse-
da revizní komise. Odznak zlatý, nejvyšší vyznamenání I.stupně 
obdržel Jan Skopal-Procházka, který dlouhá léta vykonává funkci 
registrátora, toto nejvyšší vyznamenání I. stupně obdržel př. Václav 
Páral již v roce 1986 a také ho získal zesnulý př. Josef Šnajdr.

V 70. – 80. letech minulého století měla organizace okolo 40 
členů. Bohužel začátkem 90. mnoho členů naše řady opustilo, atˇto 
bylo ze zdravotních důvodů nebo osobních. Dnes máme 18 starších  
a 2 mladé chovatele, kteří jsou to nejcennější, co chovatelství může 
mít. Je naší společnou snahou ukázat jim cestu a správný směr k 
chovatelským úspěchům a to nejen na výstavách, kterých během 
roku navštívíme několik, ale i návštěvou nebo i se svými zvířaty. 
Vždytˇv chovu králíků patříme po léta k nejlepším v okrese Zlín a 
to v počtu registrovaných mládˇat, tak výsledky na výstavách. Od-
bor králíků reprezentují př. Jan Hujíček, který v roce 2005 obdržel  
7 čestných cen, př. Václav Páral, př. Vojtěch Adamovič a další. Od-
bor drůbeže reprezentují př. Ing.Ladislav Šmotek, jeho syn Martin a 
Rostislav Talaš, jenž mají velmi dobré výsledky korunované čestný-
mi cenami, a odbor holubů reprezentuje př. Antonín Marčík . 

Na závěr můžeme říct, že jsme dobrá parta, která to s chovatel-
stvím myslí dobře. Rádi uvítáme v našich řadách nové členy, kte-
ří by byli přínosem pro chovatelství a měli o tuto činnost zájem. 
Případní zájemci se mohou obrátit na předsedu př. Václava Párala 
nebo jednatele př. Rostislava Talaše. Bohužel v dnešní době, kdy 
je plno počítačů a různých elektronických her je téměř nemožné 
vzbudit u mládeže zájem o toto krásné poslání, kterým chovatelství 
bezesporu je.

Výbor ZO ČSCH Tlumačov    

pokračování ze str. 7
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Škola a školní vzdělávací programŠkola a školní vzdělávací program
Ve školním roce 2005/2006  se ve většině škol v naší republice 

začalo pracovat na tvorbě ŠVP neboli školního vzdělávacího pro-
gramu. ŠVP se stává povinným dokumentem, který je stanovený 
školským zákonem, za jeho tvorbu a realizaci zodpovídá ředitel 
školy. 

 Co to vlastně je ? K čemu to bude dobré pro školu, žáky a ro-
diče?

ŠVP bude fungovat jako prostředek propagace školy a jejích 
záměrů. Dává možnost profilovat školu „na míru“ podle potřeb a 
zájmů žáků a požadavků jejich rodičů, podle konkrétních podmí-
nek i tradic školy, podle záměrů regionu, požadavků trhu práce atd. 
Umožňuje pružněji reagovat na konkrétní situaci, zvýšit přitažlivost 
vzdělávací nabídky školy. Tvorba ŠVP probíhá v několika krocích, 
ze kterých se pak vytvoří závěrečný program.

 Prvotním  a zásadním krokem byla analýza stavu školy, která 

napověděla směr, kterým lze postupovat. Do této analýzy jsou za-
řazeny dotazníky pro rodiče a žáky. Z jejich výsledků se získávají 
důležité a často směrodatné informace pro jednotlivé školy. Tuto 
část máme již splněnou, dotazníky byly vyhodnoceny.

Další kroky se týkají rozdělení učiva do jednotlivých ročníků. 
Toto se děje v tzv. pracovních skupinách učitelů určitých předmě-
tových oblastí.Tuto část máme již také téměř hotovou.Pro rodiče je 
důležitou informací i to, že se zde pamatuje na žáky se speciálními 
potřebami ( tělesně postižené, zdravotně oslabené, mimořádně na-
dané).

V následujícím školním roce se zaměříme na začlenění klíčo-
vých kompetencí a průřezových témat do ŠVP, na konečné vypra-
cování školního vzdělávacího programu do jeho závěrečné podoby, 
podle které začne škola pracovat ve školním roce 2007/2008.
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Školní akademieŠkolní akademie
V úterý 30. 5. 2006 měli obyvatelé Tlumačova a hlavně rodiče a 

příbuzní žáků zdejší základní školy možnost zhlédnout po dvouleté 
pauze Školní akademii – letos s názvem „Den s televizí“.

Všichni přítomní v hledišti (a byl jich naprosto plný sál soko-
lovny) se stali diváky celkem bohatého počtu televizních pořadů, 
kterými je( za zvukové podpory p.Zd.Kouřila) neotřelým způso-
bem provázela dvojice moderátorů z 9. ročníku. Dopolední dětské 
pořady, zastoupené  například pohádkou “Kterak Honza ke štěstí 
přišel“ či „Zpívánkami v anglickém jazyce“, střídala aerobní vystou-
pení žákyň všech věkových skupin.

Série pořadů plynule v podání nejstarších žáků školy předělo-
valy (nikoli skryté) vtipné reklamy, bezplatně propagující i zdejší 
firmy.

Po čtvrťácké „Cestománii“ a „Večerníčku“ z I. tříd zazněly i ak-
tuální místní zprávy, jež vystřídala recitace a zpěv žákyň vyšších 
ročníků.Dá se říct, že na své si mohli přijít i příznivci napětí. Skýtalo 
je vystoupení tří dívek z oddílu voltyže, které mohlo, díky cvikům v 
dosti velkých výškách, doslova nahánět strach. Celý„Den s televizí“ 
zakončil společný zpěv  asi 140 účinkujících. 

Všichni v sále měli možnost poznat své děti i z jiné stránky a 
zároveň si udělat obrázek o tom, co jsou děti a jejich vyučující v 
rámci pobytu ve škole či v DDM schopni připravit.

Všem, kteří věnovali přípravě a realizaci letošní Školní akade-
mie svůj čas, talent, elán a snahu, jménem vedení školy děkuji. 

Mgr.Leona Jirušková

Letošní Den dětíLetošní Den dětí
Chladno, zamračeno, déšť. To všechno provázelo první 

červnové ráno. Ráno Dne dětí, který měli žáci tlumačovské 
školy prožít nějak netradičně.

Pro menší děti z 1.-4. ročníku museli jejich vyučující zvolit 
„mokrou variantu oslav“, která spočívala v soutěžích a zábav-
ných hrách. Ty se prostřídaly s promítáním pohádek a  nako-
nec i vycházkou do cukrárny.

Všichni soutěžící i vítězové byli v závěru tohoto příjemné-
ho dopoledne odměněni sladkostí.

Žákům 5.- 9. ročníku byla nabídnuta možnost si dle svých 
vlastních schopností a zájmů vybrat jeden z pěti různých vý-
letů.

První variantou byla turistická vycházka na Skály, která 
měla být spojena se soutěžením a opékáním špekáčků. Bohu-
žel nepříznivé počasí umožnilo zrealizovat jen vycházku za 
„horkou čokoládou“ na tamní čerpací stanici a následné spor-
tování v prostorách školní tělocvičny. 

Druhá skupina, složena jen ze samých obdivovatelek exo-
tické zvěře, vyrazila hromadnými prostředky do zlínské ZOO 
– Lešná. Žirafy, sloni, ptáci ani věčně se cákající lachtani se 
nenechali deštěm a chladem zastrašit, takže se měli dívky na 
co dívat. 

Zájemci o turistiku zvolili pěší výšlap na známé poutní 
místo - Hostýn. Nejprve vlakem do Bystřice pod Hostýnem, 
odtud dále autobusem. Na kopečku proběhla prohlídka pamě-
tihodností, občerstvení, nákup dárečků pro rodiče. Aby se o 
pěší turistice jen nemluvilo, šlo se zpět do Bystřice pěšky .Tra-
sa vedla rozbahněnou lesní cestou, ale ani to nikomu náladu 
nezkazilo.

Další skupina žáků zamířila do toho dne zamračené Kro-
měříže, kde všichni vystoupali po 206 schodech na zámeckou 
věž. Poté navštívili minizoo v Podzámecké zahradě.Tu mohli 
všichni obdivovat nejen zvířata,  ale i mnoho druhů rozkvet-
lých květin. Ani tento výlet se neobešel bez zmrzliny, občerst-
vení a drobných dárečků, kterými si děti zpestřily 1. červnové 
dopoledne.

Jako fyzicky nejnáročnější lze hodnotit asi cyklistický výlet 
na rozhlednu Brdo. Ten začal poklidnou přepravou vlakem do 
Starého Města, odkud skupina 15 žáků vyrazila za slabého mr-
holení po nové cyklostezce na Velehrad, odtud mírným stou-
páním na Bunč a z něj na veřejnosti zpřístupněnou rozhlednu 
Brdo. Tu „pokořili“ všichni zúčastnění s patřičnými nánosy 
bláta nejenom na kolech, ale i na sobě.Cesta nahoru nebyla z 
nejnáročnějších, zato zpáteční cesta se stala prověrkou tech-
nické, fyzické i psychické vybavenosti všech, neboť neustupu-
jící intenzivní déšť doprovázel mnohdy nebezpečné sjezdy z 
kopců. I přesto, že všichni promokli do poslední nitky, budou 
na tento cyklovýlet jistě dlouho vzpomínat.

Ačkoliv příroda nebyla k dětem 1.června příliš milostivá, 
každý žák naší školy si v sobě z tohoto dne určitě odnesl spous-
tu příjemných a mnohdy neobvyklých zážitků.

Škola v přírodě – „Soláň 2006“Škola v přírodě – „Soláň 2006“
Od neděle 4. června do pátku 9. června se pro žáky 3. a 4. 

ročníku ZŠ změnilo tradiční vyučování v pětidenní „školu v 
přírodě“.

Tentokrát jsme se všichni společně vydali za poznáním Va-
lašska, do oblasti Velkých Karlovic, do horského hotelu Luka na 
Soláni, kde jsme byli ubytováni. 

Pondělním ránem, které zahajovalo týden rozcvičkou a sní-
daní v podobě švédských stolů, odstartoval maratón soutěží, 
her, drobnějších vycházek i náročnějších túr, ve kterých všechny 
děti obstály na výbornou.

Každodenní společné večery, ve kterých nechyběl oblíbený 
karneval, táborák či diskotéka, jsme zakončovali  vyhodnoco-
váním každého dne a odměňováním nejúspěšnějších dětí – jed-
notlivců či týmů - za jejich úspěchy, v nejrůznějších soutěžích, 
hodnotnými cenami. Abychom nezůstali nikomu dlužni, naplá-
novali jsme na čtvrtek výlet do Karlovického muzea, kde se děti 
dozvěděly něco málo z historie i současnosti V. Karlovic a sou-
časně navštívily výstavu výtvarných děl tamních rodáků. 

 Na závěr mohly děti využít  krytého bazénu k vodním ra-
dovánkám a večer si pochutnat na zmrzlinovém poháru, který 
patřil všem bez rozdílu za statečnost, samostatnost i sebekázeň, 
kterou děti prokázaly během školy v přírodě.

Celý týden uběhl jako voda a v pátek dopoledne jsme se vrá-
tili, nabyti novými zkušenostmi, zpět do svých domovů.    

Mgr. Pavlína Nováková
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Výuka cizích jazyků na ZŠ Výuka cizích jazyků na ZŠ 
v Tlumačověv Tlumačově

Angličtina nebo němčina? Každý rodič se snaží vybrat pro 
své dítě to „pravé“. Na naší škole v posledních dvou letech znač-
ně vzrostl zájem o výuku výhradně jazyka anglického. I když 
mají žáci možnost volby mezi anglickým  a  německým  jazy-
kem,  máme  na  škole  už   jen   tři   jazykové   skupiny   ( 6.,7. a 
9. ), ve kterých se vyučuje němčina.

Bylo zvykem zařadit výuku cizího jazyka až ve 4. ročníku. Od 
příštího školního roku začínáme s výukou angličtiny již ve 3. 
ročníku. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech, neboť 
počínaje školním rokem 2007-2008 vstupuje v platnost Rámco-
vý vzdělávací program pro ZŠ a tím i povinnost zajištění výuky 
pouze anglického jazyka již od 3. ročníku. Další cizí jazyk si žáci 
budou moci zvolit nejpozději v 8. roce povinné školní docházky.

Let´s Learn a Rytme
If all the world was an apple pie
If all the world was an apple pie
And all the sea was ink,
And all the trees were brad and cheese,
What should we have to drink.

BcA. Kamila Ředinová

Učebna cizích jazyků

Nadějný školák Nadějný školák 
V květnu letošního roku proběhla soutěž žáků II. stupně ZŠ v 

obcích Mikroregionu Otrokovicko a v Tlumačově o nejlepší logo 
projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku. 

O vítězi rozhodla odborná porota v čele s akademickým socha-
řem Rostislavem Illíkem, profesorem výtvarných umění a designu 
fakulty multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně. Jednoznačným vítězem se podle odbor-
né poroty i laické veřejnosti stal tlumačovský občan a žák ze ZŠ 
Mánesova v Otrokovicích  Libor Zaoral. 

Druhé a třetí místo obsadili otrokovičtí žáci ze ZŠ Mánesova 
Lukáš Chytílek a Martin Štěbra. 

Hlavní cena pro vítěze je společný oběd se starostou Města Ot-
rokovice MVDr. Stanislavem Mišákem a Ing. Jaroslavem Ševelou, 
starostou obce Tlumačov. Pro soutěžící, kteří se umístili na před-
ních místech je připravena i projížďka v kočáru s koňským spřeže-
ním. Blahopřejeme …

Dětský aerobik v TlumačověDětský aerobik v Tlumačově
Nápady, náměty, kostýmy, hudba, sestavy, počítání kroků, to vše 

začalo otevřením kroužků aerobiku při DDM Sluníčko – Tlumačov.
Elán a chuť do cvičení, to nechybělo děvčatům a jednomu chlapci 

při nácviku sestav do soutěží, na které jsme se v tomto školním roce 
připravovali. O tlumačovském aerobiku se již ve sportovním světě ví 
a v dnešní konkurenci získat kvalitní umístění je velkým úspěchem. 
Děti čekala velká práce a spousta cvičení, protože čas neúprosně utíkal 
a za dveřmi byla úplně první soutěž v aerobiku skupinové choreogra-
fie, která se konala v měsíci březnu právě na domácím tlumačovském 
hřišti. V tomto školním roce jsem připravily s dětmi několik chore-
ografií. Nejmenší se sestavou Křemílci, přípravka Květinky, mladší 
děti se sestavou Kouzelní motýli, nejstarší Crazy frog a Chocolate a 
hromadná kategorie, což je 20 a více členů se sestavou Kuřátka. Na 
tlumačovskou soutěž přijelo spoustu špičkových družstev z jižní Mo-
ravy. Soutěž probíhala podle věkového průměru skupiny. Při těchto 
sestavách se hodnotí nejen cvičení, ale také nápad, kostýmy, kontakt 
s divákem a celkový dojem. Naše děti se předvedly velmi dobře a zís-
kaly spoustu ocenění. Křemílci 3.místo, Květinky 2.místo, Kouzelní 
motýli 2.místo a Kuřátka 3. místo.

Další soutěž se konala v Uherském Hradišti. Zde jsme jeli soutě-
žit pouze se dvěmi sestavami Květinky a Motýli. Některá družstva a 
jejich sestavy jsme již znali z Tlumačova, některá byla pro nás nová. 
Předvedené výkony našich dětí nestačily na umístění na místech nej-
vyšších, přestože se děvčata  velmi snažila a předvedla opět skvělé vý-
kony. Chvilku pauza, pár vystoupení na Den učitelů, soutěž Paragraf 
a už jsou tady opět aerobikové soutěže. 

Tentokrát nás čekala velmi důležitá postupová semifinálová 
soutěž 

„Děti fitness aneb sportem proti drogám“, která se uskutečnila v 
Otrokovicích. Našim cílem bylo postoupit do finálového kola, které se 
konalo tak jako v loňském roce v Praze. Další velké napětí, nervozita, 
líčení a česání. Na tuto soutěž se sjela družstva z celé Moravy. Mlad-
ší děvčata Květinky zabojovala a skončila na 4. postupovém místě, 
Kouzelní motýli zaujali porotu natolik, že získali místo nejcennější a 
to 1.místo a Kuřátka v hromadné kategorii skončila na 7. místě, ale 
také místě postupovém. Hurá a jedeme do Prahy!

Před velkým finále stihneme ještě několik soutěží a to v Uher-
ském Brodě, kde děvčata z Květinek opět zabojovala a získala 3.místo. 
Děvčata se sestavou Crazy frog také 3. místo.  Soutěž ve Veselí nad 
Moravou - Květinky 3.místo a sestava Kouzelní motýli 3.místo.

Tak a je to tady. Vytoužená Praha.! Sešly se zde nejlepší družstva 
z celé ČR. Spoustou nových nápadů, cviků a  kostýmy se to tady  jen 
třpytilo.

Kategorie jsou opět velmi naplněné. Sestavu Kuřátka jsme obo-
hatily o kulisu statku, kterou si děti připravily a vymalovaly. Pár re-
kvizit a jsme připravení. Velká soutěž vypukla. Začíná se od nejmen-
ších kategorií. Sestavy Květinky a Kouzelní motýli předvedly velmi 
dobrý výkon. Jejich vystoupení vyburcovala celou sportovní halu. Na 
nejlepší umístění to však nestačilo. Posledním želízkem v ohni  byla 
sestava Kuřátek. V hromadné kategorii soutěžilo celkem 20 družstev. 
Děti to pořádně rozjely a v celkovém umístění v takto naplněné kate-
gorii si vybojovaly 2.místo. 

Blahopřeji všem soutěžícím a již teď se na Vás těším v příštím 
školním roce. Zase to pořádně roztočíme. Vždyť nápady na příští rok 
jsou skvělé!!!

Hana Hlobilová 
 pedagog volného času DDM Sluníčko – Tlumačov
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Rozloučení s předškolákyRozloučení s předškoláky
Rok uplynul jako voda a než jsme se nadáli,prázdniny klepa-

jí na dvéře.Školáci se chystají pro vysvědčení a naší předškoláci 
se pomalu loučí s mateřskou školou.A aby to loučení bylo se vší 
parádou,uspořádali jsme pro ně slavnostní odpoledne.nazva-
né“Rozloučení s předškoláky“,za účasti rodičů,zástupců obce a ZŠ 
Tlumačov.Letos se loučíme s 22 dětmi,které odchází 1.září do ZŠ 
Tlumačov.

Děti s netrpělivostí sobě vlastní se už od rána nemohly dočkat 
a neustále se ptaly,kdy že už to konečně začne.A dočkaly se!

20. června v 16.00 hod.paní ředitelka slavnostně přivíta-
la všechny přítomné hosty a děti se mohly předvést se speciál-
ně připravenými básničkami na rozloučení s mateřskou školou.
Vzpomínaly v nich na své první chvíle strávené ve školce až po 
dnešek,kdy jsou z nich už skoro školáci-prvňáci.Po předvedeném 
programu se všichni hrdě a hlasitě představili a postupně si při-
cházeli za pí.učitelkami pro slavnostní absolventské šerpy,vysvěd-
čení,které jsme si pro tuto příležitost připravili a malý dárkový 
balíček.A protože jsme třída s názvem „Sluníčka“,na vysvědčení 
se objevily,jak jinak - sluníčka,která se na všechny děti krásně 
usmívala.Ale na některých vysvědčeních se sluníčka také mračila 
a zvedala varovně prst – polepši se !

Po tomto slavnostním dekorování k dětem krátce promluvil 
ředitel ZŠ Tlumačov Mgr.Podlas a paní učitelka 1.třídy Jana Ši-
cová.Přivítali je do řad školáků a trochu připravili na to,co je ve 
škole čeká.Děti se však už těšily na hostinu,kterou jim připravily 
paní učitelky .Kdo by teď myslel na školu!

U slavnostně prostřené tabule už na děti čekaly zmrzlinové 
poháry a také dětský šampus.Po slavnostním přípitku se mohlo 
mlsat.Také pro rodiče a ostatní hosty bylo u stolečků připraveno 
kafíčko a domácí zákusky.V příjemné atmosféře se rozběhla nenu-
cená,volná zábava.Dali jsme dohromady několik stolů a společně 
s rodiči si povídali.Děti se mezi tím slušně vyřádily a zatancovaly 
si při diskotékových písničkách.Nikomu z nás se domů moc ne-
chtělo,ale protože se přiblížil čas večerníčku,nebylo zbytí.

Rozloučení s předškoláky se vydařilo a věříme tomu,že všich-
ni si z něj odnesli pěkné a nezapomenutelné zážitky.Po létech při 
pohledu na absolventskou šerpu z mateřské školy si děti určitě 
vzpomenou na svou mateřskou školu,paní učitelky a kamarády 
spolužáky.

Hana Janoštíková
Ředitelka MŠ Tlumačov

Naše cesta do pravěkuNaše cesta do pravěku
15.června 2006 jsme s dětmi z mateřské školy v  Tlumačo-

vě vyrazili na již tradiční celodenní výlet,tentokrát za velkým 
dobrodružstvím do pravěku.Cíl naší cesty směřoval do ZOO 
parku ve Vyškově,odkud jsme se odvezli do pravěkého DI-
NOPARKU.Trochu nám radost zkazila skutečnost,že DINO-
VLÁČEK,který nás měl do parku dopravit, byl mimo provoz 
a tak jsme na prohlídku odjeli“obyčejným“ autobusem.Ten nás 
odvezl před velkou vstupní bránu s nápisem DINOPARK a od-
tud jsme po krátkém výkladu pana průvodce vyrazili poznávat 
pravěká zvířata.A že to stálo za to!

Obrovští ještěři ve skutečné velikosti nás překvapili svou 
výškou,strašidelným řevem a někteří z nich se i pohybovali a 
otáčeli za námi svou hlavu.Děti byly nadšené a po počátečním 
ostychu se osmělily dinosaury i pohladit.Na závěr prohlídky 
jsme navštívili místní trojrozměrné kino,kde jsme shlédli krát-
ký film o vzniku života a dinosaurů.Díky speciálním brýlím, 
které jsme dostali u vstupu do kina,jsme se přenesli do dávné 
doby před mnoha miliony let a naše vjemy byly tak skutečné,-
že se z kina ozývalo pištění a výkřiky,zvláště tehdy,když se na 
nás valily meteority z vesmíru či náhle vyletěl pravěký komár 
přímo před námi.Unavení z teplého počasí,které nám přálo až 
moc,ale plní nových zážitků jsme nasedli do vyhřátého auto-
busu a odcestovali do nedalekého Brna,kde už na nás čekal 
výletní parník,kterým jsme projeli přehradu.Na jeho palubě 
jsme se osvěžili a nevnímali tak neskutečné horko,které tento 
den panovalo.

Cesta domů trvala déle než jsme předpokládali,ale na polš-
tářcích ze školky se dobře odpočívalo i spalo,takže nám to moc 
nevadilo.

U školy si děti vyzvedli rodiče a myslíme si,že po cestě 
domů měli co poslouchat.

Počasí i celodenní výlet se vydařil na jedničku,takže nezbý-
vá nic jiného,než pomalu přemýšlet,jakou trasu vybereme pro 
děti příští školní rok.

Hana Janoštíková
ředitelka MŠ Tlumačov
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Mezinárodní utkání v odbíjené Mezinárodní utkání v odbíjené 
TJ Sokol Tlumačov -TV Idstein TJ Sokol Tlumačov -TV Idstein 

(Německo )(Německo )

STŘÍPKY Z DDM SLUNÍČKO STŘÍPKY Z DDM SLUNÍČKO 
- TLUMAČOV- TLUMAČOV

Již tradičně v měsíci květnu sehráli tlumačovští volejbalisté 
v místní tělocvičně přátelská utkání s odbíjenkáři z německé-
ho TV Idstein. Za zmínku stojí , že šlo již v pořadí o 20. mě-
ření sil. První vzájemné utkání bylo sehráno již v roce 1986 a 
hezká tradice každoročních přátelských setkání se udržela do 
současnosti. Městečko Idstein se nachází nedaleko Frankfurtu 
n. Mohanem  a  tradici společných setkání volejbalistů Idstei-
nu, Tlumačova a Kvasic založil před zmiňovanými dvaceti lety 
kvasický rodák a po dlouhá léta aktivní hráč a funkcionář klu-
bu TV Idstein pan Ivo Sedláček. V letošním roce se mezi se-
bou utkala  družstva mužů , Tkumačov  tentokrát  prohrál 0 
: 2 , dále družstva žen , tlumačovské  ženy podlehly dravému 
německému mládí také 0:2, další utkání sehráli tlumačovští 
volejbaloví junioři a juniorky, které trénuje pan M. Batoušek, a 
po vyrovnaném boji podlehli soupeřům z Idsteinu taktéž 0:2. I 
když domácí tentokrát nebyli mimořádně příliš úspěšní, hrál se 
po celou dobu pohledný a dramatický volejbal. Závěr sportov-
ního setkání patřil přátelským mix zápasům, kde nešlo ani tak o 
výsledek , jako o dobrý pocit z pohybu a propagaci odbíjené. Po 
sportovní části následovala část společenská v pizzerii ve Kva-
sicích, kde jsme v přátelské atmosféře vyhodnotili uplynulých 
dvacet let  vzájemných  volejbalových setkání a klání.A že bylo 
na co vzpomínat  …

za oddíl odbíjené TJ Sokol Tlumačov  Mgr. R. Huráň

Informace z KISInformace z KIS
KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře místní knihovny, že v měsíci červen-

ci a srpnu bude knihovna a veřejný internet z důvodu stěhování 
do nových prostor uzavřen. Taktéž bude nově zaváděna regis-
trace knih přes počítač. Proto žádáme čtenáře, kteří mají zapůj-
čené knihy o jejich vrácení. Mohou je předat v kanceláři  KIS, a 
to v úřední dny út – st od 8:00 – 17:00 hod. Knihovna a veřejný 
internet bude opět  v provozu od 5.září v budově KIS ( býv. mat. 
školka) v I. patře.

ZAPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
Kulturní a informační středisko vyhlašuje zápis do hudeb-

ních kurzů. Vyučovat se bude hře na kytaru, klavír, flétnu a 
housle. Zájemci se mohou informovat v kanceláři KIS, vždy út 
– st od 8:00 – 17:00 hod, nebo telefonicky na čísle 577929023. 

 Daniela Králová

Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, 
v tomto školním roce navštěvovalo více jak 300 dětí a mládeže ve 
věkovém rozmezí od 3 – 18 let. Nabídka kroužků byla širokého 
zaměření, jak z oboru  výtvarného, estetického tak i sportovního. 
Děti mohly navštěvovat  kroužky keramické, aerobiku, florballu, 
střelecký, volejbalu a spoustu dalších.Těší nás také velký zájem z řad 
nejmenších  děti, které si mohly vybrat z nabídky kroužků Žabičky, 
Tvořítek, Tanečky atd. 

Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem externím pra-
covníkům za vedení kroužků a strávené chvíle jejich volného času 
právě s dětmi, které se snaží naučit  něco nového a předat jim své 
zkušenosti. Velmi si jejich práce vážíme a víme, že bez jejich ochoty 
bychom takovou pestrou nabídku dětem nebyly schopny poskyt-
nout. Odborné vedení činnosti v našich kroužcích dokazuje velký 
zájem nejen z řad tlumačovských dětí, ale také mládeže a dětí z Ot-
rokovic, Kvasic, Hulína, Kurovic a dalšího okolí.

Již nyní pracovnice DDM s vedoucími  kroužků připravují a 
plánují činnost na nadcházející  školní rok. Novinkou bude napří-
klad práce na keramickém kruhu, který nám byl umožněn zakou-
pit z grantu Nadace Děti-kultura-sport. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem partnerům, sponzo-
rům a dobrovolným pracovníkům, kteří jakkoliv přispěli nebo se 
podíleli na činnosti DDM Sluníčko - Tlumačov. 

Ne vše se však podařilo - velmi nás mrzí přístup místních tlu-
mačovských myslivců.

Jejich zájem a nabídka o vedení přírodovědného kroužku pod 
DDM nás velmi nadchla a oslovila právě v dnešní počítačové době. 
Z původních plánů  velmi pestré nabídky poznávání přírody a ži-
vočichů, nám však zbyla pouze omluva pro rodiče přihlášených 
dětí.,že se kroužek ruší a nebude v budoucnu probíhat.  Jednání s 
potencionálním vedoucím p.Kohoutkem skončilo pouze u první  
náborové schůzky. Na další domluvenou schůzku s dětmi se již ne-
dostavil.  Důvod ? Ten nevíme dodnes ani my. 

Naším cílem je nabízet pouze kvalitní práci pod vedením zod-
povědných vedoucích. Proto máte –li zájem spolupracovat s DDM 
Sluníčko v Tlumačově , rády Vaši nabídku přivítáme. 

Kontaktujte nás na tel.č. 603995097, 739075689 nebo na hana.
hlobilova@ddmslunicko.cz, nebo  hana.hlobilova@volny.cz. 

Přejeme Všem příjemné prožití letních prázdnin spoustu slu-
níčka, odpočinku a načerpání nových sil.

Těšíme se i v novém školním roce na spolupráci se ZŠ, MŠ, 
SRPDŠ, SDH…

Hana Hlobilová a Lída Daňková – pracovnice DDM

PoděkováníPoděkování
Tlumačovský zástupce ve volbách do Sněmovny
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-

liky, které proběhly ve dnech 2.- 3. června 2006 měl i Tlumačov svého 
zástupce. Byl jím Ing. Antonín Jonášek, kandidující za KDU- ČSL.

   V naší obci získal 59 preferenčních hlasů, v rámci Zlínského 
kraje to bylo 174 hlasů.

 Chtěl bych mu tímto poděkovat za odvahu a ochotu nést zod-
povědnost za věci veřejné.

 Pavel Blahuš         
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MO  KDU-ČSL TLUMAČOV  POŘÁDÁ
     

ZÁJEZD  
DO ZÁPADNÍCH ČECH 

PLZEŇ 

 (Pivovarské muzeum, kostel sv. Bartoloměje, 
meditační zahrada )

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
KLÁŠTER  TEPLÁ

ZÁMEK  BEČOV NAD TEPLOU

 ODJEZD:  v sobotu 9.září  2006
                     4.00 sokolovna          

                            
 NÁVRAT:  v neděli 10.září 2006 ve 21.00

 CENA:  1350,-  Kč    (v ceně doprava, nocleh, 2x oběd, 
                                                      1x večeře, 1x snídaně)

        Závazné přihlášky přijímá p. MARIE HÁNOVÁ
           Metlov 502, Tlumačov         tel. 605 438 050                  

Uzávěrka přihlášek  31.8. 2006

                                             Zveme Vás srdečně na příjemné posezení do restaurace 

                                          Č e r n ý    k ů ň.

K dispozici je restaurace pro 50 osob, uzavřený salonek pro 30 hostů, atrium pod velkými slunečníky s 
posezením na lavicích 30 míst a venkovní předzahrádka pro maminky s kočárky.

Přijďte ochutnat naši výbornou kuchyni s teplými jídly a to jak MENU, tak různé minutky.
 Dále vám naši kuchaři nabízejí chuťovky dle vašeho přání.

K dispozici je TV s velkou obrazovkou a  projekční plátno o rozměru 208 x 158 cm.
K dobré náladě nabízíme nealko i alkoholické nápoje všeho druhu 

a čepujeme vysoce kvalitní Gambrinus a Radegast.
Pro zlepšení zábavy jsou k dispozici kulečník, šipky a hrací i výherní automaty.

Personál naší restaurace Vám komplexně připraví dle Vašeho přání oslavy:
jmenin, narozenin i jubileí všeho druhu, svatební hostiny včetně stříbrných a zlatých. 
Dále hostiny podnikové, školní, promoční a v neposlední řadě i pohřební rozloučení.

Sami se přesvědčte o kvalitách naší nabídky. 

Na Vaší návštěvu se těší příjemná obsluha z restaurace Černý kůň. Tlumačov, Nádražní č.852.
Bližší informace a reservace na tel. 577 929 070 nebo mobil  721 683 202.

Tělovýchovná jednota Sokol 

Tlumačov, oddíl kopané

pořádá v sobotu 

dne 15. července 2006

oslavu výročí 75 let činnosti 

kopané v obci Tlumačov

V průběhu oslav sehrajeme fotbalová utkání žáků, 
dorostů, mužů “B“, mužů “A“ a starých pánů. Oslavy 

zakončíme taneční zábavou, na níž k poslechu 
a tanci zahraje legendární skupina EXPO/PENSION.

Akce proběhne v areálu fotbalového hřiště a vedlejší 
asfaltové plochy (v případě nepříznivého počasí se 

taneční zábava přesune do budovy sokolovny) 
a uskuteční se za každého počasí!

Začínáme v 9:00 hodin. Bohaté občerstvení zajistíme.

Všechny příznivce sportu a dobré zábavy 
srdečně zvou fotbalisti.  
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Letní kino Tlumačov 2006 !

ČERVEN - od 21.15 h     
                         
pá 30. Doba ledová 2: Obleva –
              promítáme 2x:
              18 h sál a 21.30 h LK
              (český dabing)

                                                               
ČERVENEC - od 21.30 h 

so 1.   Underworld 2: Evolution  

pá 7.  Mission: Impossible III
            
pá 14.   Rafťáci - ČR –
              promítáme 2x:
              18 h sál a  21.30 h LK                      

pá 21.   Hostel   
            
so 22.  Účastníci zájezdu - ČR – 
              promítáme 2x:
              18 h sál a 21.30 h LK 

pá 29.   Šifra mistra Leonarda – 
              promítáme 2x:
              18 h sál a 21.30 LK

SRPEN – od 21.15 hodin

so 5. Match Point:Hra osudu

pá 11.   Tristan a Isolda

so 12.   X-Men 3: Poslední vzdor

pá 18.   Děsnej doják –
              promítáme 2x:
              18 h sál a  21.30 LK 

so 19.   V jako Vendeta

SRPEN – od 21 hodin

st 23.   Poseidon

pá 25.   Satan přichází (Omen 666)

so 26.   Scary Movie 4 – 
              promítáme 2x:
              18 h sál a 21 h LK

ZÁŘÍ – od 20 hodin

pá 1.    Superman se vrací !

so 2.    Hory mají oči

út 5.    Piráti z Karibiku 2: Truhla
              mrtvého muže –
              promítáme 2x: 
              18 h sál a 20 h LK

pá 8.    Auta – promítáme 2x:
             18 h sál a 20 h LK
              (český dabing)

so 9.   Silent Hill

p r o g r a m   t é ž   n a : www.tlumacov.cz

V případě deště či nepříznivého počasí kinosál!!!

Nejnižší možné ceny!

Změna programu vyhrazena !

Vašek Vymětalík, vedoucí kina
Obce Tlumačov, 6. 6. 2006
tel. 723 228 292


