
 

ROČNÍK XVI.
BŘEZEN 2007BŘEZEN 2007 CENA 5,- Kč

na zasedání zastupitelstva obce dne 
7.2.2007 byl jednomyslně schválen návrh 
vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2007, kte-
rý je prvním rokem funkčního volební období 
nově zvoleného Zastupitelstva obce Tluma-
čov. Dovolte, abych Vás tímto seznámil ales-
poň s vybranými výdaji, které tento rozpočet 
mimo jiné zahrnuje :

 realizace inženýrských sítí (komunika-
ce, chodníky, protihlukový val, plynovod 
a elektro rozvody) v lokalitě „U Cemen-
tárny“, která je určena pro výstavbu rodin-
ných domků. V současnosti jsou prodány 
4 stavební pozemky z celkového počtu 
9 stavebních parcel… (finanční rozsah 
3,50 mil Kč)

 oprava a rekonstrukce chodníku, zřízení 
zastávky v ul. Dolní… (rozsah 400 tis Kč)

 stavební úpravy sklepních prostor v objek-
tu staré budovy ZŠ pro potřeby Domu dětí 
a mládeže Sluníčko… (rozsah 400 tis Kč)

 činnost Kulturního a informačního stře-
diska vč. knihovny, kroniky a Tlumačov-
ských novinek…(rozsah 1,75 mil Kč)

 finanční příspěvky pro organizace s čin-
ností mládeže…(rozsah 120 tis Kč)

 neinvestiční a investiční příspěvky pro ZŠ 
a MŠ… (celkem 2,90 mil Kč)

 likvidace komunálního odpadu…(rozsah 
1,10 mil Kč)

 výsadba zeleně v intravilánu obce dle 
generelu zeleně… (rozsah 100 tis Kč.)
V letošním roce nás čeká opět řada úko-

lů, které bez dobré spolupráce všech členů 
zastupitelstva a obecního úřadu by nemohly 
být realizovány. Jednou z hlavních aktivit, 
která by měla přinést užitek všem občanům 
je dobrá příprava projektů za účelem využití 
fi nančních prostředků z fondů EU v období 
2007-2013. Již v současnosti zpracováváme 
projekt s pracovním názvem „Integrovaný 
objekt sociálních služeb a veřejné správy“, kte-
rý představuje rekonstrukci a přístavbu objek-
tu č.p.65 nám. Komenského (vedle objektu 

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři 
Tlumačovských novinek,

Ocenění dětí a mládeže za rok 2006
Dne 18.1.2007 proběhlo od 16:00 hod v Klu-

bu na ulici Zábraní ocenění dětí a mládeže do 18 

let za příkladnou reprezentaci obce za rok 2006.

Samotnému aktu ocenění předcházela 

nominace od organizací zabývající se čin-

ností s dětmi a mládeží. Organizace navrho-

valy kolektivy i jednotlivce a to nejen na poli 

sportovním. 

Rada obce z navržených kandidátů vybra-

la 1 kolektiv a 3 jednotlivce.

Družstvo žáků oddílu kopané (soutěž-

ní ročník 2005/2006) si odneslo ocenění za 

vybojování 1. místa v okresní soutěži. Sleč-

na Zuzana Kouřilová zase vzorně reprezen-

tovala školu v okrskovém i okresním kolo 

recitační soutěže, kde získala 3. místo. Žák 

9. třídy Ladislav Ulman může být vzorem 

všem dětem a mládeži-převzal ocenění za 

všestrannou reprezentaci školy v okrsko-

vých a okresních kolech sportovních soutěží 

a za příkladné chování, ochotu pomáhat, 

poctivost a spolehlivost v jednání. Jako „zla-

tý hřeb“ večera bylo vyzvednutí sportovních 

kvalit mladého muže Martina Staška, doros-

teneckého mistra republiky v hodu diskem.

Před předáním pamětního listu a drob-

ných upomínkových předmětů přednesl 

krátký proslov starosta obce Ing. Jaroslav 

Ševela a byl promítnut medailonek každého 

oceněného. Bylo přichystáno i bohaté občer-

stvení.

Slavnostní odpoledne a večer proběhlo za 

účasti čelních představitelů obce a hostů. Je 

jen velká škoda, že přišlo málo obyvatel Tlu-

mačova a zejména rodičů oceněných dětí. 

Vaše přítomnost by jistě přispěla k slavností 

náladě akce.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Kulturního a informačního střediska). Nové 
funkční využití objektu sestává z nového sídla 
obecního úřadu a v přístavbě budou prostory 
zaměřené na sociální oblast jako například 
poradenské a konzultační místo zaměřené na 
problematiku sociálních služeb, Mateřské cen-
trum, Klub seniorů a Centrum mládeže. Cílo-
vé skupiny - maminky na mateřské dovolené, 
senioři, děti a mládež budou moci sdělit svůj 
názor či námět na funkční využití části objek-
tu zaměřeného na sociální služby formou 
dotazníkového šetření, které bude v průběhu 
měsíce dubna organizovat Kulturní a infor-
mační středisko. 
Březen 2007 Ing. Jaroslav Ševela

starosta obce

Oceněný Ladislav Ulman se starostou obce Ing. Jaroslavem Ševelou a ředitelem ZŠ Tluma-

čov Mgr. Robertem Podlasem. 



2 Tlumačovské novinky březen 2007Z radnice

Informace o místních 
poplatcích

Upozorňujeme občany, že poslední 
den platby místních poplatků za komunál-
ní odpad a psy dle OZV č. 5/2004 a OZV 
č. 4/2004 na rok 2007 je 31.3.2007.

Poplatky je možné platit v hotovosti na 
obecním úřadě v úřední dny:

Pondělí 8-12 13-17 hodin
Středa  8-12 13-17 hodin
nebo bezhotovostně na účet obecního 

úřadu:

KOMUNÁLNÍ ODPAD 
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1337
s.s.: rodné číslo před lomítkem
částka: 350,- Kč/osoba

PES
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1341
s.s.: rodné číslo před lomítkem
částka:  100,- Kč/ pes/ důchodce
 200,- Kč/pes/ ostatní  

Při prvním dubnovém svozu pokud 
nebudou mít popelnice známku na rok 
2007, nebudou vyvezeny.

Občanům, kteří nezaplatí místní poplat-
ky do 31.3.2007, bude vyměřen platební 
výměr na dvojnásobek dlužné částky.

Alena Hapalová, referent majetku 

Program řádných zasedání 

orgánů obce 

na I. pololetí roku 2007

RADA 17. ledna
 21. února
  14. března
 18. dubna
 30. května
 27. června

ZASTUPITELSTVO
 7. února
 28. března
 9. května
 13. června

Řádná zasedání rady obce (standardní 
začátky v 16.30 hod) v kanceláři starosty 
obce v objektu OÚ, Nádražní 440. 

Řádná zasedání zastupitelstva obce 
(standardní začátky v 17.00 hod) v objek-
tu KIS, nám. Komenského 170 

Poslední rozloučení …

Počet občanů přihlášených k trvalému 

pobytu  k  31.12.2006 – 2.427

 z celkového po tu po et muž  1.231, 
po et žen 1.196

 pr m rný v k obyvatelstva 40,3 let
 pr m rný v k muž  38,9 let
 pr m rný v k žen 41,7 let
 po et ob an  p ihlášených k trvalému 

pobytu v roce 2006 47
 po et ob an  odhlášených z trvalého 

pobytu v roce 2006  45
 po et narozených d tí 23
 po et zem elých 27
 Po et uzav ených s atk  v Tluma ov  

– 7, všechny s atky byly ob anské, žád-
ný církevní.

 Zlatou svatbu oslavili manželé Zden k 
a Helena Kokotíkovi, manželé Irena 
a Lubomír Janišovi, manželé Bohuslav 
a Božena Kopá kovi.

Zpráva na úseku matriky a evidence obyvatel za rok 2006
 Diamantovou svatbu oslavili manželé 

Alois a Marie Talašovi.

 U 42 ob an  byla provedena osobní náv-
št va p i p íležitosti významného život-
ního výro í a 231 ob an m jsme zaslali 
písemné blahop ání k narozeninám.

Významná životní jubilea 

-  90 let a více v roce 2006 oslavili:

90 let Stejskal Josef

91 let Sukaná Marie

91 let Stašek Vladimír

91 let Garčicová Růžena

92 let Sácký Matěj – nejstarší muž 

92 let Miklík Karel

94 let Krpcová Anežka

96 let Zapletalová Vojtěška

96 let Horká Marie

101 let Smyčková Jarmila – nejstarší občanka 

Tlumačova

Výměna řidičských průkazů
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy vás upozorňujeme na nutnost výměny řídič-

ských průkazů vydaných od 1.7.1964 do 31.12.1993. Platnost těchto řidičských průkazů kon-

čí letos. Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu, případně na dopravně 

správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu, což je pro občany Tluma-

čova Městský úřad Otrokovice. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidič-

ských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, 

že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. 

Proto prosíme, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte! K výměně přineste OP, stá-

vající řidičských průkaz 1 x foto. Zákonná lhůta pro výměnu je 21 dnů.

Výměna občanských průkazů
V letošním roce pokračuje další  fáze výměny občanských průkazů. Letos končí platnost 

všech občanských průkazů vydaných do 31.12.1997, s výjimkou OP typu „knížka“ u občanů 

narozených do 31.12.1935. Pro výměnu přineste s sebou stávající OP a 1x foto příslušného 

rozměru. O výměnu občanského průkazu můžete zažádat na matrice Obecního úřadu v Tlu-

mačově.   Ladislava Vránová, matrikářka

…“Asi jsme Ti ani nesta ili všichni íci, 
co jsi pro nás znamenala
a jak bolestný bude pro nás Tv j odchod. 
Vždy z staneš v našich srdcích a v našich vzpomínkách.“…

V pondělí 19. února 2007 jsme se s upřímnou vzpomínkou a úctou 

naposledy rozloučili s paní Naděždou Bednaříkovou, která se nemalou 

měrou zapsala do současných dějin Tlumačova. 

Byla v historii Tlumačova první ženou, která v létech 1998-2002 vykonávala funkci 

starostky obce a v následujícím volebním období pracovala v zastupitelstvu obce jako 

poslankyně a aktivně působila jako předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. 

Paní Naděžda Bednaříková, ať již ve funkci nebo v běžném životě, náležela mezi ty, 

kteří obrazně více dávali, než brali. Její život nebyl lehký a mnohdy nadšení krásného 

prosluněného dne překryly temné bouřkové mraky života a zhoršujícího se zdravotní-

ho stavu. A i tady, k tomuto zákeřnému problému se postavila čelem a dlouho odolávala 

volání nekonečna, až nakonec podlehla. 

Děkujeme Ti, „Naděnko“, za Tvoji dobrotu, obětavost a milou laskavost. S úctou 

všichni vzpomínáme. 

Za pracovníky Obecního úřadu a Zastupitelstva Obce Tlumačov 
Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ 

Knihovna oznamuje:
Ve dnech 10. ,12. ,17. a 19.4.2007 

v dob  10:00 -12:00 hod. 
a 11., 18.4.2007 

v dob  14:00 – 15:30 hod. prob hne 
v prostorách bývalé knihovny v Tluma ov

PRODEJ VY AZENÝCH KNIH 
za cenu 5 K /ks
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Za rok minulý rok 2006 bylo v Tluma-

čově vytvořeno celkem 816 422 kg odpadu, 

takže jeden obyvatel za rok vyprodukoval 

340 kilogramů. Z toho je 85 kg tříděného 

odpadu, k recyklaci tedy odevzdal 25 %.

Všechny výrobky a obaly, které nám 

doslouží, se stávají odpadem. Více než 75 

% odpadů, které vyhazujeme, lze ještě dále 

využít. O tom, zda budou znovu využity či 

ne, rozhodujeme my. Tím, že odpad správ-

ně roztřídíme, bude možné jej použít zno-

vu. Hodíme-li jej do popelnice se směsným 

odpadem, hromadí se bez užitku na sklád-

kách. Jedním z klíčů k přerušení koloběhu 

plýtvání surovinami je zvýšení recyklace.

Tabulka odpadů za rok 2006 :

Plastové obaly PET lahve 5,773 tun

Skleněné obaly   22,130 tun

Beton  77,940 tun

Cihly  32,800 tun

Nebezpečný odpad  0,064 tun

Papír a lepenka  48,362 tun

Biologicky rozložitelný odpad 443,750 tun

Směsný komunální odpad (svoz) 413,433 tun

Objemný komunál. odpad (dvůr) 198,560 tun

Kov 17,320 tun

Nápojový karton   0,040 tun

Upozorňujeme občany na sběr nápojo-

vého kartonu !!!

Provozní doba sběrného dvoru :

BŘEZEN – ŘÍJEN:

úterý a čtvrtek od 15,00 - 18,00 hod.

sobota  od 9,00 - 12,00 hod.

LISTOPAD – ÚNOR:

úterý a čtvrtek od 14,00 - 16,30 hod.

sobota  od 9,00 - 12,00 hod.

Upozorňujeme občany mající větší 

množství odpadu, jako například suť, že dle 

obecně závazné vyhlášky je nutné si objed-

nat kontejner na odvoz odpadu od svozové 

fi rmy a uložit na skládku !!!

Za údržbu a služby obce Tlumačov bych 

chtěl poděkovat všem občanům, kteří zod-

povědně třídí domovní odpad a tím se podí-

lejí na udržování čistoty obce a životního 

prostředí celkem. 

Odpadové hospodářství Obce Tlumačov

POVOLENÍ STUDNY 
Proč právě datum 1.1.2008? V prosinci 

2003 přijal Parlament České republiky zákon 
č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon 
(č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dneš-
ní době jeden z nejcennějších přírodních 
zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpoví-
dat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 
Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 
bude tento požadavek splněn i v rámci Čes-
ké republiky.

 Studna pocházející z doby do roku 
31.12.1954 - není potřeba vyřizovat 
jakékoliv povolení.

 Ve vlastním zájmu je však vhodné dohle-
dat a uschovat doklady, které se ke stud-
ni vztahují (povolení k domu, znalecký 
posudek, kupní smlouva apod.). Nepoda-
ří-li se dohledat žádný doklad, je možné 
stáří studny prokázat i čestným prohláše-
ním pamětníka.

 Studna pocházející z doby od 1.1.1955 
do 31.12.2001 - není potřeba vyřizo-
vat jakékoliv povolení pokud: je řádně 
povolena a je určena k individuálnímu 
zásobování pitnou vodou, povolení je 
platné a nadále nezaniká.

 - je nutno vyřídit povolení pokud: nemá 
povolení a je postavena (na černo) lhos-
tejno zda na pitnou nebo užitkovou vodu 
a je určena pro odběr vody výslovně pro 
účely závlahy zahrady vydaného rozhod-
nutí do roku 2001.

 Studna pocházející z doby od 1.1.2002 
- není potřeba vyřizovat jakékoliv 
povolení pokud: je řádně povolena a je 
určena k zásobování pitnou nebo užitko-

Údržba zeleně
 Kolik se za rok pose e trávy v Tlu-

ma ov ?
 Za uplynulý rok 2006 se poseklo cca 170 

ha trávy. 
 Jedno sečení všech pozemků je 27,3 ha.
 Fotbalové hřiště bylo sečeno 13x za 

rok.
 Odvezlo se cca 443,75 tun biomasy 

(trávy) na kompost.
 Počet vykácených stromů a nová 

výsadba
V Tlumačově bylo údržbou obce vyká-

ceno celkem 46 ks stromů, které již byly 
přestárlé, hrozící pádem větví, škodící na 
majetku, bránící nové výstavbě a výsadbě 
dle generelu zeleně. Likvidace těchto rizi-
kových stromů stála cca 30 000,- Kč. 

Ořezy stromků po obci na ulicích: 
Sokolská, 6. května, U Trojice, J. Žižky

Likvidace větví proběhlo pomocí štěp-
kovače ve vlastnictví obce. Štěpky jsou 
určeny k obsypání okolo nové výsadby 
a neposlední řadě jako biopalivo pro 
Technický areál obce Tlumačov.

Nová výsadba byla provedena v počtu 
86 ks stromků vzrostlých výšky 2 – 2,2 m 
a byly vysázeny údržbou obce Tlumačov 
v celkové hodnotě cca 130 000,- Kč. Dále 
byla provedena i výsadba květin a keřů.

Z důvodu velkého sucha bylo nutné 
časté zalévání.

Je smutné, když SÚS Zlínska vysa-
dí 10 ks ovocných stromků u cesty na 
Kurovice (u pálenice) a vandal je zlik-
viduje, nebo taktéž nešvar černých sklá-
dek, nejvíce v oblasti Skal.

články vypracoval Milan Žák
vedoucí ŽP, údržby a služeb

Informace k odběrům a vypouštění vod
vou vodou a povolení je platné a nadále 
nezaniká.

 - je nutno vyřídit povolení pokud: nemá 
povolení a je postavena (na černo) lhos-
tejno
zda na pitnou nebo užitkovou vodu.

PRÁVNICKÉ OSOBY
Jde-li např. o studnu u chaty myslivecké-

ho spolku či obecní studnu z roku 1930, pak 
se na ni vztahuje termín zániku povolení 
k 1.1.2008 a povinnost požádat u příslušné-
ho odboru o nové povolení k odběru vody.

U studní vybudovaných po roce 1955 
platí pokud je řádně povolena stavba studny 
i odběr vody zní a povolení k tomuto odbě-
ru bylo vydáno do 31.12.2001, pozbývá toto 
povolení platnost nejpozději ke dni 1.1.2008. 
Je však možno požádat o jeho prodloužení. 
Jedná se např. o odběry ze studní pro 
zahradnictví, farmy, ordinace, školy, různé 
provozovny a fi rmy, spolky, a sdružení nebo 
obecní studny. Týká se to i případů, kdy je 
provozovna umístněna v rodinném domě 
a napojena na stejnou studnu.

Povolení na domovní studnu určenou 
k zásobování domácnosti právnických 
a fyzických osob pitnou nebo užitkovou 
vodou, vyřizuje Odbor životního prostředí, 
MěÚ Otrokovice. 

Tel : 577 680 279, Fax : 577 933 369

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou 

zařízení, kterými je po určitém předčištění 
vypouštěna odpadní voda do:

1. vodního toku

2. trativodem do terénu (tj. do podzemních 

vod)

3. veřejné kanalizace (která je následně zaú-

stěna do vodního toku)
K vypouštění do vodního toku nebo do 

terénu je potřeba mít povolení vodoprávní-
ho úřadu. Tato povolení, která byla vydána 
do 31.12.2001, pozbývají platnost ke dni 
1.1.2008, ať se jedná o vypouštění tech-
nologií, myček aut, penzionů apod. nebo 
z malých domovních ČOV.

O prodloužení těchto povolení je možno 
požádat u Odboru životního prostředí, MěÚ 
Otrokovice.

Zánik povolení k vypouštění odpadních 
vod se netýká jednotlivých ČOV zaústě-
ných do veřejné kanalizace, ale vztahuje 
se na jednotlivé výustě těchto kanalizací do 
vodního toku. Platnost povolení k vypouště-
ní vod z těchto kanalizací si musí včas prově-
řit a zajistit jejich provozovatelé.

POZOR! Nezaměňovat ČOV s žum-
pami neboli bezodtokými jímkami na 
vyvážení, kterých se tato problematika netý-
ká! Tyto objekty nejsou vodními díly a jejich 
povolení přísluší stavebním úřadům.
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Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 
jednání dne 13.12. 2006 přijalo tato usnesení:

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 

změnu č. 4/2006/12 rozpočtu obce pro rok 2006 

v plném rozsahu, tj. snížení příjmů a výdajů 

o 235.173,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové pří-

jmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2006 po změně 

č. 4/2006/12 činí 42,115.933,-- Kč.

 Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla 

rozpočtového provizoria pro rok 2007 pro obec 

Tlumačov, a tím postup a použití fi nančních pro-

středků pro I. čtvrtletí 2007.

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 

provizorium pro obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 

2007 a čerpání fi nančních prostředků maximálně 

takto: leden 2007 - 3,300.000,-- Kč, únor 2007 

- 3,300.000,-- Kč, březen 2007 - 3,300.000,-- Kč

 Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup 

pozemku p.č. 450 – zahrada o celkové výměře 

970 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za cenu 300,-

- Kč/m2, kterou požaduje vlastník pozemku p. Jan 

Šindler, bytem Dr. Ignáce Horníčka č.p. 317, Tlu-

mačov z důvodu vysoké a v místě neobvyklé ceny 

a potvrzuje platnost usnesení č. Z13/2/11/06 ze 

dne 15. 11. 2006.

 Zastupitelstvo obce s vědomím odpověd-

nosti za normativní požadavek ČR a EU zajistit 

odkanalizování a napojení na ČOV obcí nad 2 

tis. ekvivalentních obyvatel do roku 2010, vyzý-

vá vlastníka pozemku p.č. 450 k.ú. Tlumačov, na 

kterém má být dle zpracované projektové doku-

mentace vybudována přečerpávací stanice, aby 

přehodnotil své nepřiměřené cenové požadavky 

za odprodej pozemku a řešil konstruktivně danou 

problematiku s vazbou na veřejný zájem.

 Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi 

obce vyžádat z katastru nemovitostí kupní smlou-

vu mezi panem Janem Šindlerem a manžely Ohar-

kovými na p.č. 450 a p.č. 753 k.ú. Tlumačov.

 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlou-

vu mezi společností Českomoravský cement, a.s., 

nástupnická společnost, Mokrá – Horákov a obcí 

Tlumačov v předloženém znění a pověřuje staros-

tu podpisem kupní smlouvy.

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený 

záměr na změnu územně plánovací dokumentace 

obce Tlumačov ve smyslu rozšíření zastavitelné 

části obce Tlumačov v lokalitě U Trojice a Chmelí-

ny o části pozemků p. č. 831/26, p.č. 867, p.č. 2528 

a pozemek p.č. 2642 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

potřebné pro plánovanou výstavbu v této lokalitě 

a ve změně funkčního využití pozemku p.č. 2674 

v k.ú. Tlumačov na Moravě z asanace objektů na 

plochu pro bydlení v RD.

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje 

obecní úřad, aby tyto změny byly zapracovány do 

nejbližší změny (č. 7) ÚPN SÚ obce Tlumačov.

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený 

Jednací řád výborů zastupitelstva obce a Pravidla 

činnosti výborů zastupitelstva obce a ukládá před-

sedům výboru kontrolního a fi nančního postupo-

vat podle nich.

 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný 

převod pozemku p. č. 2451/2 – ost. plocha (zeleň 

o výměře 124 m2 z majetku Zlínského kraje do 

vlastnictví obce Tlumačov.

 Zastupitelstvo obce schvaluje termíny 

řádných zasedání orgánů obce pro období 01 

– 06/2007.

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění Ing. Jaroslava Ševelu, starostu 

obce Tlumačov, RČ, bytem Tlumačov, Zábraní 

262, jako zástupce obce Tlumačov na valné hro-

mady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou 

konat v období prosinec 2006 až listopad 2010. 

Zástupce obce je oprávněn na těchto valných 

hromadách činit veškeré právní úkony, k nimž je 

oprávněna obec jako člen svazku obcí, zejména 

tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich 

v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím 

řádem valné hromady a navrženým programem 

jednání, požadovat a dostat na nich vysvětlení 

záležitostí, týkajících se svazku obcí Mikroregi-

onu Jižní Haná, které budou předmětem jednání 

valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy 

k projednávanému programu.

 Zastupitelstvo obce Tlumačov navrhuje – 

deleguje do Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná 

starostu obce Ing. Jaroslava Ševelu a tajemnici OÚ 

Růženu Vaňharovou.

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 
jednání dne 7. 2. 2007 přijalo tato usnesení:

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený 

návrh rozpočtu obce pro rok 2007 v plném rozsa-

hu jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve 

výši 28,520.500,-- Kč.

 Zastupitelstvo obce ukládá tajemnici obec-

ního úřadu zveřejnit schválený návrh rozpočtu obce 

Tlumačov na r. 2007 způsobem v místě obvyklým.

 Zastupitelstvo obce schvaluje odkup 

pozemku p.č. 450 k.ú. Tlumačov na Moravě 

o výměře 970 m2 vč. veškerého příslušenství (trva-

lé porosty, oplocení, vodovodní přípojka) za cenu 

240.000,-- Kč a schvaluje úhradu ve výši 10.000,-

- Kč související se zřízením věcného břemene na 

pozemku p.č. st. 753 k.ú. Tlumačov na Moravě pro 

stavbu kanalizačního výustního objektu v rámci 

projektu Odkanalizování obce Tlumačov.

 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlou-

vu a Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi pa-

nem Janem Šindlerem, bytem Dr.Ignáce Horníčka 

317, Tlumačov a Obcí Tlumačov v předloženém 

znění. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje úplné zně-

ní stanov a zakladatelské smlouvy dobrovolné-

ho svazku obcí Mikroregion Jižní Haná v před-

loženém znění.

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 

ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

a úplné znění stanov dobrovolného svazku obcí 

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 

cesty na řece Moravě v předloženém znění.

 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný 

převod součástí pozemní komunikace Vodorov-

né dopravní značení - z obce Tlumačov na ŘSZK, 

příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín, 

v celkové hodnotě 45.289,-- Kč.

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odpro-

dat bytový dům č.p. 737 ul. Švermova (7 bytových 

jednotek) včetně pozemku p.č.st. 1028 o výměře 

201 m2 k.ú. Tlumačov na Moravě za cenu stano-

venou znaleckým posudkem.

 Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřa-

du zveřejnit záměr způsobem v místě obvyklým 

a informovat o záměru nájemníky z bytového 

domu č.p. 737.

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a mís-

tostarostu obce přípravou dokumentů a variant 

možného způsobu prodeje BD č.p. 737 a pozemku 

p.č. st. 1028 k.ú. Tlumačov na Moravě.

 Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční 

výbor zastupitelstva obce Tlumačov, aby předložil 

své stanovisko a doporučení týkající se zejmé-

na způsobu a ceny předmětu prodeje na jednání 

zastupitelstva obce.

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odpro-

deje části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov 

na Moravě o výměře cca 23 m2 a 50 m2 tak, aby 

nová hranice oddělených pozemků byla v soula-

du s regulačním plánem obce Tlumačov, lokalita 

Metlov a byla dodržena stavební čára přilehlých 

nemovitostí, za těchto podmínek:

 minimální kupní cena 150,-- Kč/m2

 budoucí účel – viz regulační plán lokality 

Tlumačov – Metlov

 náklady spojené s prodejem pozemku hra-

dí kupující

 věcné předkupní právo pro obec Tlumačov

 před schválením samotného odprodeje 

pozemků provede žadatel na své náklady oddělo-

vací geometrický plán, ve kterém budou uvedeny 

konkrétní výměry prodávaných pozemků.

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu 

o činnosti Obecní policie Tlumačov za rok 2006

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu 

o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za období 11/06 – 01/2007.

 Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto 

v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, deleguje pana Ing. Jaroslava Ševelu, sta-

rostu obce, jako zástupce obce Tlumačov na řádné 

a mimořádné valné hromady společnosti Vodovo-

dy a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, která se 

budou konat od 1. 3. 2007 do 31. 12. 2010. Zastu-

pitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí aktuální 

informace podané starostou obce o stavu projektu 

Zlínsko – čištění vod pro Evropu, jehož význam-

nou součástí je i odkanalizování obce Tlumačov.

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na 

vědomí odstoupení Ing. Jaroslava Ševely z funkce 

člena Dozorčí rady společnosti Vodovody a kana-

lizace Zlín, a.s. a kooptaci – schválení Mgr. Radka 

Dvořáka za člena Dozorčí rady společnosti Vodo-

vody a kanalizace Zlín, a.s. od 30. 1. 2007.

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí infor-

mace týkající se soudního sporu s Pozemkovým 

fondem ČR ve věci bezúplatného převodu – před-

ložení návrhu smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků p.č.1280/2, 1280/3 a 1337/2.

 Zastupitelstvo obce schvaluje zahájit veš-

keré právní kroky za účelem pokusu o zpochyb-

nění uskutečněných prodejů pozemků p.č. 1280/2 

a p.č. 1280/3 (současné označení p.č. 1280/2, p.č. 

1280/3, p.č. 1280/34, p.č. 1280/35 a p.č. 1280/36) 

vše v k.ú. Tlumačov na Moravě, které jsou před-

mětem trvajícího soudního sporu obce Tluma-

čov s Pozemkovým fondem ČR, včetně podání 

podnětu orgánům činným v trestním řízení, zda 

uskutečněnými prodeji nebyla naplněna některá 

ze skutkových podstat trestního zákona.

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 

záměr odprodeje části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře cca 5 m2 a 24 m2 

za těchto podmínek:

 minimální kupní cena 150,-- Kč/m2

 budoucí účel – viz regulační plán lokality 

Tlumačov – Metlov

 náklady spojené s prodejem pozemku hra-

dí kupující

 věcné předkupní právo pro obec Tlumačov

 před schválením samotného odprodeje 

pozemků provede žadatel na své náklady oddělo-

vací geometrický plán, ve kterém budou uvedeny 

konkrétní výměry prodávaných pozemků.

 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu 

s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit Cenu obce Tlumačov panu 

Janu Maškovi, nar. 18. 10. 1921, bytem Dr. Ignáce 

Horníčka 520, Tlumačov, za podstatný přínos v roz-

voji obce v oblasti zeleně a životního prostředí.
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Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 20.12. 
2006 přijala tato usnesení:

 Rada obce Tluma ov schvaluje pronájem 
ásti p dního a st ešního prostoru na bytovém 

dom  .p. 862 U Trojice spole nosti NWT Com-
puter s.r.o., která akceptuje podmínky uvedené 
v zám ru – viz usnesení R15/1/11/06. 

 Rada obce v návaznosti na usnesení zastu-

pitelstva obce č. Z13/8/2003 ze dne 19. 11. 2003 

schvaluje záměr odkoupit od organizace Lesy ČR 

s.p. pozemky p.č. 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4 

a 743 k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře 

21.087 m2 za cenu dle znaleckého posudku odpo-

vídající současnému stavu a využití předmětných 

pozemků.

 Rada obce Tlumačov pověřuje komisi 

zemědělskou a životního prostředí, aby zauja-

la stanovisko a zhodnotila předmětnou nabíd-

ku týkající se případného odkupu pozemku p.č. 

1338/2 k.ú. Tlumačov na Moravě od společnosti 

Lesy ČR, s.p. (výhody, nevýhody možného odku-

pu, příp. možnosti využití ap.). Své stanovisko 

předložit na nejbližším jednání rady obce.

 Rada obce v souladu s bodem . 10.7 
výzvy ze dne 6. 11. 2006 ruší sout ž na zhoto-
vení zakázky ZTV U Cementárny – komunikace 
+ protihlukový val z d vodu neobvykle vysoké 
ceny a z d vodu možného podez ení na uzav ení 
kartelové dohody mezi uchaze i, kte í podali své 
nabídky dne 22. 11. 2006.

Rada obce ukládá starostovi obce, aby 
v souladu se zn ním § 6, § 12 odst. 6 a § 18 odst. 
3 zákona . 137/06 Sb., o ve ejných zakázkách, 
v platném zn ní v co nejkratší dob  – max. však 
do 5. 1. 2007 vyzval písemnou formou minimál-
n  3 uchaze e k podání nabídky na zhotovení 
zakázky.

Rada obce schvaluje změnu rozpočtu pří-

spěvkové organizace Základní škola Tlumačov, 

která spočívá ve snížení rozpočtu 2006 o částku 

35.000 Kč.

Rada obce schvaluje zprostředkování bez-

platného pronájmu sokolovny na den 20. 1. 2007 

pro DDM Sluníčko Tlumačov na akci Karneval 

dětí. Spotřebovanou energii si pořadatel uhradí 

ve své režii po dohodě se zástupcem ČOS panem 

Miroslavem Zaoralem.

Rada obce neschvaluje provoz letního 
kina pro sezónu 2007 z d vod  vynaložení vyso-
kých náklad  na nutnou údržbu a z d vodu o e-
kávané vysoké ztráty ve výši cca 134 tis. K .

Rada obce ukládá organiza ní složce 
KIS oznámit tuto skute nost T locvi né jednot  
Sokol Tluma ov a p ipravit úpravu stávajících 
smluvních vztah  týkajících se promítání v let-
ním kin  s TJ Sokol Tluma ov formou dodatku 
i výpov di. 

Rada obce na základě předložených 

nominací od organizací zabývajících se činností 

s dětmi a mládeží do 18 let schvaluje níže uvede-

né kandidáty či kolektivy k ocenění za příkladnou 

reprezentaci obce za rok 2006, které se uskuteční 

dne 18. ledna 2007 v 16:00 hodin v objektu Klubu 

obce na ul. Zábraní:

družstvo žák  oddílu kopané (sout ž-
ní ro ník 2005/2006) – za vybojování 1. místa 
v okresní sout ži

Martin Stašek – za titul mistra republiky 
v hodu diskem

Ladislav Ulman – za všestrannou repre-
zentaci školy v okrskových a okresních kolech 
sportovních sout ží a p íkladné chování, ochotu 
pomáhat, poctivost a spolehlivost v jednání

Zuzana Kou ilová – za reprezentaci ško-
ly v okrskovém a okresním kole recita ní sou-

t že a získání 3. místa v okresním kole recita ní 
sout že s tím, že ostatním nominovaným kandi-

dátům bude zaslán děkovný dopis za příkladnou 

reprezentaci obce Tlumačov v roce 2006.

Rada obce schvaluje Povodňovou komisi 

obce Tlumačov ve složení: p edseda povod o-
vé komise: Ing. Jaroslav Ševela, místop edseda 
povod ové komise: Ing. Antonín Jonášek, zapi-
sovatelka povod ové komise: R žena Va haro-
vá, lenové povod ové komise: Roman Šnajdar, 
Josef Navrátil, František Kytlica, Milan Žák, 
Michal Veselský

Rada obce schvaluje záměr pronajat čás-

ti pozemku p.č. 2670/4 o výměře 900 m2 a části 

pozemku č.p. 2616/1 o výměře 50 m2 na dobu od 

1. 1. 2007 do 31. 10. 2007 za celkovou smluvní 

cenu 50.000 Kč a ukládá tajemnici OÚ zveřejnit 

záměr způsobem v místě obvyklým.

Rada obce schvaluje Dohody o podmín-

kách zřízení stavby „Odkanalizování obce Tlu-

mačov – likvidace odpadních vod“ s Ředitel-

stvím silnic Zlínského kraje týkající se silnic č. 

II/367, III/43826, III/43835 a III/36745 a pově-

řuje starostu obce podpisem těchto Dohod nut-

ných pro vydání stavebního povolení a realizaci 

stavby.

Rada obce v souladu s usnesením zastupi-
telstva obce . Z13/21/05 bere na v domí postup 
p i uzavírání smlouvy o pojišt ní majetku obce.

Rada obce schvaluje zn ní Dodatku .2 
k pojistné smlouv  . 606-55864-18 pro rok 2007 
na pojistnou ástku 79.900,-- K  a pov uje sta-
rostu obce podpisem dodatku.

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 
17. 1. 2007 přijala tato usnesení:

Rada obce na doporučení komise země-

dělské a ŽP schvaluje záměr odkoupit od organi-

zace Lesy ČR s.p. lesní pozemek p.č. 1338/2 k.ú. 

Tlumačov na Moravě o celkové výměře 10.836 

m2 za cenu dle znaleckého posudku odpovída-

jící současnému stavu a využití předmětných 

pozemků.

Rada obce schvaluje jako nejvýhodnější 

nabídku na provedení zakázky „ZTV U Cemen-

tárny – komunikace + protihlukový val“ – nabíd-

ku stavební společnosti DIPS Zlín, s.r.o. v celkové 

ceně vč. DPH 3,279.577,--Kč. 

Rada obce projednala a schvaluje nájem-
ní smlouvu mezi Obcí Tlumačov a společnos-
tí Javorník CZ Plus, s.r.o. na pronájem části 
pozemku p.č. 2670/4 o výměře 900 m2 a části 
pozemku p.č. 2616/1 o výměře 50 m2 na dobu od 
1. 1. 2007 do 31. 10. 2007 za celkovou smluvní 
cenu 50.000 Kč.

Rada obce bere na vědomí eko-
nomickou bilanci – příjmy a výdaje spo-
jené s komunálním odpadovým hos-
podářstvím obce Tlumačov za r. 2006.

Rada obce schvaluje podepsání Dodatku 
č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 31. 5. 2004 s Mateř-
skou školou Klubíčko Tlumačov, s.r.o..

Rada obce schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 12. 2007 paní Lud-
mile Dědkové, Dolní 95, Tlumačov.

Rada obce schvaluje stavební úpravy 
bytu po pí Sukané v objektu .p. 440 na kancelá e 
obecního ú adu s  nan ním nákladem maximáln  
do 150.000,-- K .

Rada obce schvaluje pořadník v DPS 
v Tlumačově v tomto pořadí:

1. Svačinová Marie, Machová 49 – žádost podána 

v roce 1998

2. Maršálek Josef, Mánesova 366, Tlumačov

3. Václavíková Jana, Dolní 609, Tlumačov
4. Brázdilová Eva, SNP 1175, Otrokovice

Rada obce projednala a schvaluje nové 
uspořádání pozemků pro LV 10001 v rámci Kom-
plexní pozemkové úpravy v části KÚ Tlumačov na 
Moravě.

Rada obce schvaluje dohodu o uložení 
inženýrských sítí vodovodního adu v pozemku 
p. . 2446/2 v k.ú. Tluma ov na Morav  o celkové 
délce 165 mb za cenu 8.250,-- K  s  rmou Byto-
vá a  nan ní spole nost DVB s.r.o., K Farm  495, 
763 14 Zlín.

Rada obce projednala rámcovou nabídku 
společnosti KINGSTON Consulting s.r.o. Ostrava 
na umístění bankomatu v obci a rozhodla se nevy-
užít této nabídky z důvodů nevýhodných smluv-
ních – zejména ekonomických podmínek.

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 
21. 2. 2007 přijala tato usnesení:

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr na 
pronájem pozemku p.č. 2525/2 ostatní plocha 
o výměře 148 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za 
níže uvedených podmínek:

nájemné 10 K /m2/rok
nájemné je splatné p edem za kalendá ní 

rok vždy do 31. ledna
doba pronájmu od 1.10.2007 do 

30.9.2014
ú el pronájmu zabezpe ení p ípravy 

a výstavby R55
Rada obce schvaluje jako zhotovitele pro-

jektové dokumentace na akci „Integrovaný objek-

tu sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov“ 

v úrovni projektu pro stavební povolení a v úrov-

ni pro realizaci stavby Ing. Karla Šaura – Garant, 

sdružení inženýrských služeb, Otrokovice za cel-

kovou smluvní cenu vč. DPH 499.800,-- Kč. 

Rada obce bere na vědomí hospodářský 

výsledek Základní školy Tlumačov, okres Zlín pří-

spěvkové organizace a schvaluje zisk v celkové výši 

134.249,07 Kč jako příděl do fondu rezervního.

Rada obce bere na vědomí hospodářský 

výsledek Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové 

organizace a schvaluje zisk v celkové výši 5.251 Kč 

jako příděl do fondu rezervního.

Rada obce schvaluje prominutí poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle 
OZV . 5/2004 pro rok 2007 pro žadatele: Mar-

tinu Machovou, Mgr. Stanislava Jonáška, Zdeňka 

Novotného, Marii a Bohuslava Sukaných, Růženu 

Válkovou, Miroslava Šumberu.

Rada obce schvaluje snížení poplatku za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu podle OZV 
. 5/2004 pro rok 2007 o 50 %, tj. na ástku 175,-

- K  pro žadatele Miloše Buršíka, Švermova 608, 
Tluma ov.

Rada obce neschvaluje snížení poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle 
OZV . 5/2004 pro rok 2007 o 50 %, tj. na ástku 
175,-- K  pro žadatele Tomáše Zaorala, Machov-
ská 406, Tluma ov.

Rada obce schvaluje s účinností od 1. 4. 

2007 zavedení nájemného za předmět vybavení 

obecních bytů – popelnic ve výši 20,-- Kč/měsíc/

byt (při počtu do 5 osob) pro nájemníky DPS.

Rada obce bere na v domí p edloženou 
projektovou dokumentaci „Cyklostezka podél 
Ba ova kanálu – studie“, kterou p edložilo 
Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu a vodní 
cesty na ece Morav .

Rada obce schvaluje projednání podmí-
nek ve v ci spole ného postupu pot ebného pro 
uskute n ní této stavby se zástupci obce Kvasice 
a následné majetkoprávní vypo ádání vlastnic-
kých vztah  k pozemk m dot eným touto stav-
bou.
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Zpráva Komise zemědělské a životního 
prostředí za období 2002-2006

Komise pracovala ve složení: Miroslav Skopal-Procházka (předseda), členové: pan Milan 
Žák (vedoucí údržby a zeleně v obci), pan RNDr. Ing. Vojtěch Drbal, Mašek, Oslzla, Kytlica 
(tento se po dvou letech vzdal členství v komisi).

Komise se scházela několikrát za rok podle potřeby a řešila také některé problémy přímo 
v terénu. Vzhledem k tomu, že komise nemá rozhodovací pravomoc - doporučujeme vhodné 
řešení Radě obce Tlumačov.

V roce 2003 došlo k zmapování stavu porostu v katastru obce. Po tomto základním kro-
ku následovalo plánování do dalších období, některé stromy bylo nutno vykácet, jiné ošetřit 
a v neposlední řadě byla naplánovaná nová výsadba. Jednalo se o stovky stromů. Každý rok 
byla prováděna kontrola, které úkoly jsou splněny a co ještě zbývá udělat.

Na základě doporučení komise zemědělské a životního prostředí, která vypracovala plán 
obnovy zeleně v obci a ve shodě vypracovaného generelu zeleně obce byly provedeny tyto 
úpravy: jednou z největších akcí v tomto období bylo vykácení topolů kolem fotbalového 
hřiště a následná nová výsadba. Dále došlo ke kácení topolů u cementárny a následné částeč-
né náhradní výsadbě, která bude dokončena po výstavbě rodinných domů v této lokalitě.

Na hřbitově obec ošetřila túje, některé musely být vykáceny z důvodu poškozování hrobů. 
Firma Agrobeton u svého areálu vykácela 8 ks topolů a následně vysadila 10 ks lip.V parku 
u sokolovny byly vykáceny staré topoly a vrby.

V ul. Přasličná a K ořechu se vysadilo 100 ks ovocných stromků (ryngle, třešně, trnky). 
V ul. Švermova vysázeno 75 ks Primus Sakura. Z bezpečnostních důvodů musely být skáceny 
staré lípy u Bittnerů a také před požární zbrojnicí.

Probíhalo kácení a čistění lesů: Hék, Ořech a Rybníček - provedla fi rma Kohoutek. V ul. 
Dolní se skácely borovice a vysadily lípy. ČD vykácely za starou pálenicí 44 ks stromů, pro-
vedou náhradní výsadbu. Bylo provedeno ošetření parku u KIS, vykácení stromů na nám.  
Komenského a provedena nová výsadba. Toto je výčet jen některých akcí uskutečněných v obci. 
Kromě zeleně se také obec stará v zimním období i o úklid sněhu dvěma traktory. Činnost je 
vykonávána na velmi dobré úrovni a je příkladem pro okolní obce. Provádí se také údržba 
zeleně-sečení trávy nejen v obci, ale také na fotbalovém hřišti, kde je velmi kvalitní povrch.

Na základě zákona o životním prostředí zřídila obec na konci roku 2003 sběrný dvůr 
v cementárně. Jako jedna z mála obcí máme vyřešeno třídění odpadů. Je skutečností, že ubylo 
černých skládek odpadů a většina našich občanů již třídí odpad. K tomuto slouží také ostatní 
sběrná místa, která jsou rozmístěna na několika místech v obci. Jako předseda komise bych 
chtěl poděkovat obci za příkladnou starostlivost o zeleň a životní prostředí v obci.

Závěrem chci poděkovat všem členům komise za jejich kvalitní práci.
Zvláštní poděkování patří panu Maškovi, který dlouhodobě spolupracuje s obcí na údržbě 

zeleně. Má přehled o každém stromu v katastru obce. Ačkoli je již několik let v zaslouženém 
důchodu, nezahálí, stále nám pomáhá řešit problémy spojené se zelení v obci. Není mu lhos-
tejné, co se děje v Tlumačově a je tímto příkladem pro ostatní občany. Přeji panu Maškovi 
hodně zdraví a aby mu tento přístup k životu vydržel co možná nejdéle.

 Miroslav Skopal-Procházka st.- předseda komise 

Rada obce bere na v domí zám r spole -
nosti Metalben, s.r.o., Zlín vybudovat v pr mys-
lové lokalit  Tluma ov – Skály výrobní halu pro 
záme nicko-strojírenskou výrobu.

Rada obce na základ  žádosti investora 
vydává nesouhlasné stanovisko k zám ru umístit 
v pr myslové lokalit  Tluma ov – Skály výrob-
ní halu pro záme nicko-strojírenskou výrobu, 
ve které bude provád t kovovýrobu, sva ování, 
kovoobráb ní a montáž.

Rada obce ukládá obecnímu ú adu, aby 
sd lil investorovi možnost umíst ní zám ru své 
innosti pr myslové lokalit  Slivotín - „Za pále-

nicí“.
Rada obce schvaluje p ijetí 4 ve ejn  pro-

sp šných pracovník  z Ú adu práce Zlín na dobu 
6 m síc  od dubna do zá í 2007 a 3 ve ejn  pro-
sp šných pracovník  na dobu 6 m síc  od kv tna 
do íjna 2007 na pomocné práce p i údržb  obce 
a ve ejného prostranství odd. životního prost edí, 
údržby a služeb.

Rada obce schvaluje výro ní zprávu dle 
zákona . 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu 
k informacím ve zn ní pozd jších novel za rok 
2006.

Rada obce Tluma ov schvaluje uzav ení 
smluv o zajišt ní zp tného odb ru odpadového 
materiálu se spole ností Elektrowin a.s. Praha 4, 
Ekolamp, s.r.o., Praha 10 – Strašnice a Asekol, 
s.r.o., Praha 4 – Libuš a smlouvy o zajišt ní odvo-
zu kovového odpadu se spole ností Metalšrot 
Tluma ov a.s. 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 
21. 2. 2007 přijala tato usnesení:

Na plese MO KDU-ČSL Tlumačov byla i poslankyně Parlamentu ČR Ing. Michaela Šojdrová

IV. Společenský ples 

MO KDU-ČSL 

Tlumačov

V sobotu 3. února 2007 se uskuteč-

nil na sokolovně ples místní organizace 

KDU- ČSL za podpory obce Tlumačov. 

Ples zahájil Ing. Antonín Jonášek, před-

seda MO KDU- ČSL. Přivítal hosty, kte-

rými byli starosta obce Tlumačov Ing. 

Jaroslav Ševela s manželkou, okresní 

předseda Ing. Ivan Skřivánek s manžel-

kou, krajský předseda Ing. Jiří Stodůl-

ka a poslankyně Parlamentu ČR Ing. 

Michaela Šojdrová s manželem.

Následovalo předtančení taneční 

skupiny Banjo Mysločovice ve sty-

lu country. Pak již pokračovala volná 

zábava za zvuku oblíbené kapely Largo. 

Před půlnocí byla vylosována tombola, 

jejíž ceny jistě mnohé potěšily.

Myslíme, že se letošní ples velmi 

vydařil a přítomní hosté se dobře bavili. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 

sponzorům a také těm, kteří s námi 

strávili příjemný večer. Další poděko-

vání patří všem kteří se podíleli na jeho 

úspěšném průběhu.

Věříme, že i příští rok se sejdeme na 

V. společenském plesu KDU- ČSL Tlu-

mačov v hojném počtu

Ludmila Blahušová, Marie Hánová
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2007
V sobotu 6.ledna 2007 prob hla v Otro-

kovicích a okolních obcích již po osmé 
T íkrálová sbírka pod záštitou Charity 
sv.Anežky Otrokovice. V devíti obcích 
se vlastního koledování zú astnilo 113 
skupinek koledník , kte í v našem regi-
onu navštívili tém  14 tisíc domácností. 
V pokladni kách koledník  se shromáždilo 
559.190,50 K . 

V Tluma ov  se T íkrálové sbírky zú ast-
nilo 52 koledník  a ti vybrali 43.024,50 K , 
což je asi o ty i tisíce více než tomu bylo 
lo ský rok.

P ípravy na sbírku za aly už v lét , kdy 
pro naše koledníky ušila tluma ovská chari-
ta obleky a korunky.

Ve tvrtek 4.ledna 2007, P. Jan erný 
p i mši svaté ud lil požehnání koledník m 
na cestu po koledách. Rovn ž posv til 
k ídu, se kterou koledníci psali na dve e 
znak „K+M+B“. Každá skupinka m la na 
starost ur itou ást obce a Tluma ovem 
zn lo: „My t i králové jdeme k vám …“ Po 
ukon ení sbírky se koledníci vraceli zp t 
na faru, kde pro n  bylo p ipraveno ob er-
stvení. 

Cht la bych pod kovat všem, kte í se 
jakýmkoliv zp sobem podíleli na této sbír-
ce, obecnímu ú adu, koledník m, lidem, 
kte í p isp li pen žními dary a pomohli 
pot ebným.Též chci pod kovat všem pra-
covník m místní charity za jejich ob tavou 
celoro ní práci. Nemohu zapomenout i na 
ty, kte í p inášejí b hem roku oble ení, boty, 
deky, hra ky i pen žní dary, všem Pán B h 
vám zapla .

Výsledné sou ty T íkrálové sbírky 2007 
v jednotlivých obcích jsou následující:

OTROKOVICE 261.027,00 K
z toho Kvítkovice 23.741,00 K
NAPAJEDLA 123.744,50 K
POHO ELICE 17.362,00 K
OLD ICHOVICE 9.708,50 K
KOMÁROV 9.587,00 K
SPYTIHN V 37.976,50 K
HALENKOVICE 35.521,50 K
ŽLUTAVA 21.239,00 K
TLUMA OV 43.024,50 K
----------------------------------------------
CELKEM 559.190,50 K
(113 skupinek - 450 koledník )

OZNÁMENÍ CHARITY O 
ZAHÁJENÍ LETOŠNÍ SEZONY 2007

Charita bude otev ená každou st edu od 
4.4.2007 do 28.11.2007, vždy od 16.00 do 
18.00 hodin. D kujeme za každou pomoc.

Za Charitu sv. Anežky, Marie Kop ivová

První oblastní projekt komunitního plánu 
zam ený na cílové skupiny nezam stnaných, 
zdravotn  postižených a senior  se pomalu 
dostává do záv re né fáze. 

Hotova je analýza, týkající se mapování 
stávajících služeb a okruhu neuspokojených 
pot eb uživatel  a ostatních ob an . Služby 
jsou pojmenovány a roz len ny. Mimo t ch, 
které v sou asné dob  chybí, je odsouhlasen 
okruh pot ebných a žádaných služeb, které 
je nutno zachovat. N které z mén  žáda-
ných služeb postupn  zaniknou nebo projdou 
transformací. A má to logiku - míra podpory 
se bude odvíjet od poptávky.

Nyní probíhá druhá etapa, která je nazvána 
strategickou. Vytý ené priority jsou dále roz-
pracovávány a stanovují se kroky (opat ení), 
které povedou k jejich uskute n ní. Struktura 
plán  rozvoje sociálních služeb - st edn do-
bého na období 5 až 8 let a ak ního pro nej-
bližší asové období, se rýsuje do kone né 
podoby. Komunitní plán sociálních služeb 
bude v záv ru p edložen zastupitelstv m 
zú astn ných obcí a ve ejnosti. Již nyní se 
ale po ítá s pr b žnou jeho aktualizací podle 
dalšího vývoje pot eb a zdroj . 

Je na míst  otázka: Co pro ob any se 
zdravotním postižením a další cílové skupi-

ny v Tluma ov  z tohoto projektu konkrétn  
vzejde? 

N co hmatatelného tu máme už nyní: 
Katalog sociálních služeb na Otrokovic-
ku. Je p ipraven stát se základním rádcem 
a pomocníkem lov ku v r zných sociáln  
problémových situacích. Dnes s ním ale ješt  
nevy ešíte všechny své problémy. Pro ? Nu, 
proto, že obsahuje pouze služby v dnešní 
dob  existující. 

V sou asné dob  probíhají dokon ovací 
práce na projektech ak ního plánu pro nej-
bližší období, tj. r. 2008 – 2009. Nové služby 
by m ly zahrnovat krizové centrum služeb, 
osobní asistenci a ešení problému bezbarié-
rovosti. 

Zárove  za ínají p ípravné práce na st ed-
n dobém plánu na období let 2010 – 2012. 
Nabízí se vám možnost být p ímo u toho. 
M žete se vyjád it ke službám, které tu dnes 
ješt  nejsou a popsat, jak by m ly být provo-
zovány a navrhnout také úpravy nebo dopl-
n ní služeb stávajících. 

Tímto bych cht la pozvat vás, ob any 
Tluma ova, pat ící do cílových skupin neza-
m stnaní, zdravotn  postižení a senio i, i dal-
ší ob any, které výše uvedená problematika 
zajímá, cht jí pomáhat, nebo radu pot ebují, 

i se cht jí v projektech pracovn  angažovat, 
anebo se pouze n co dozv d t 

 na společnou besedu občanů,
v rámci projektu EU „Komunitní plán sociál-
ních služeb na Otrokovicku“. Uskute ní se za 
ú asti p edstavitel  Obce Tluma ov a len  
pracovní skupiny zabývající se problematikou 
zdravotn  postižených ve st edu 11. dubna 
2007 od 9. 30 hodin v budov  Kulturního 
a informa ního st ediska v Tluma ov .

Tématem bude diskuse nad projekty, kte-
ré jsou navrženy k realizaci na roky 2010 – 
2012. Podle pot eby otev eme i další témata 
týkající se života a r zných pot eb cílových 
skupin, na jejichž problémy je komunitní plá-
nování zam eno. 

O ekáváme také vaše názory a zkušenos-
ti ke zm nám zákon. norem: o p ísp vku na 
pé i, soub hu s rodi ovským p ísp vkem 
apod. 

Informovat vás budeme o p ipravovaných 
sout žích v rámci komunitního plánování 
a o všem dalším, co v projektu bude do té 
doby nového. 

Za celý tým ú astník  komunitního pláno-
vání se na setkání a plánování s vámi se t ší 

Bc. Stod lková L.

Komunitní plán sociálních služeb – p inese n co ob an m s handicapem?
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Zajíždění linky č.55 

na Skály ?

 To by jistě uvítali mnozí občané 

v místní části Tlumačov – Skály, přede-

vším pak děti a senioři. Z tohoto důvo-

du proběhlo jednání mezi DSZO, s.r.o. 

zastoupenou Ing. Pavlem Nosálkem, 

vedoucím dopravního úseku a Obcí 

Tlumačov zastoupenou místostarostou, 

Ing. Antonínem Jonáškem. Na základě 

dohody provedla DSZO, s.r.o. místní 

šetření, aby stanovila hrubé náklady 

na provoz této části linky. Vzdálenost 

od současné zastávky „Štěrkoviště“ na 

Skály k benzince je 2,1 km a náklady 

na jeden spoj byly stanoveny na 200,-

Kč. Pokud bychom uvažovali čtyři 

spoje denně v pracovní dny a pouze 

ve školním roce, dojdeme k hrubým 

nákladům, které by vznikly obci a to ve 

výši 160 000,-Kč / rok. Uvážíme-li, že 

v oblasti Skal bydlí přibližně 140 obča-

nů, jsou to náklady opravdu neúměrné. 

Rada obce se uvedenou tématikou zabý-

vala na svém zasedání dne 21.2.2007 

a vzhledem k výši možných nákladů 

odložila řešení této problematiky.

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Blíží se doba, 
kdy se začnou lidé 
ptát: „Kdy jsou 
letos Velikonoce?“ 
Často pak uslyší-
me odpověď: „No 
přece 9. dubna!“ 
Když se podívá-
me do kalendáře, 
zjistíme, že je to 
pondělí. Ano, je 
to Velikonoční 

pondělí, ale Velikonoce to nejsou. Velikonoce 
to totiž není jenom jeden den, je to období, 
kdy si připomínáme něco moc důležitého, tak 
důležitého, že můžeme říct, že na této události 
stojí celé křesťanství. Tuto událost si lidé při-
pomínají nejrůznějšími způsoby, protože lidé 
už jsou takoví a rádi si připomínají věci, kte-
ré jsou krásné, významné, důležité... Veliko-
noční tématika přitahuje malíře, hudebníky, 
sochaře i literáty nejrůznějších žánrů. Co tak 
důležitého se to tedy stalo? Pro odpověď se 
musíme ohlédnout do daleké historie.

Pohlédneme do doby asi 1200 let př. Kr., 
kdy národ Izraelitů byl v Egyptě, kde muži 
byli zneužíváni jako otroci na nejtěžší práce 
a ženy jako služky a kojné. Ani tvrdá poro-
ba národ nijak nedecimovala, spokojeni ale 
nebyli. A tady začíná to, co si dnes chceme 
připomenout. Naskytla se příležitost z Egypta 
odejít. Bůh si tento národ vyvolil k tomu, aby 
se z něj jednou (za opravdu dlouhou dobu) 
narodil Mesiáš. Vyzval proto Mojžíše, aby 
lidem oznámil, že je z Egypta vyvede. Faraón 
o tom nechtěl ani slyšet, bylo mu líto levné 
pracovní síly. A tak začal Bůh Jahve postupně 
sesílat na zemi deset egyptských ran. S císa-
řem (faraónem) to ale nepohnulo. Přišla tedy 
na řadu zkouška poslední. Ústy Mojžíšovými 
sdělil Bůh Izraelitům toto: „Vyhlaste celé izra-
elské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce 
si každý vezmete beránka podle svých rodů, 
beránka na rodinu... Budete mít beránka bez 
vady, ročního samce... Budete jej opatrovat až 
do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude 
celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky 
zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě 
veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou 
jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni 
a k němu budou jíst nekvašené chleby s hoř-
kými bylinami... Budete jej jíst takto: Budete 
mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl 
v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův 
hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí 
a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, 
od lidí až po dobytek.... Na domech, v nichž 
budete, budete mít na znamení krev. Když tu 
krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás 
zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. 
Ten den vám bude dnem pamětním, budete 
jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete 
jej slavit po všechna svá pokolení. To je pro-
vždy platné nařízení.“(Ex 12, 1-14) Jak řeče-
no, tak se i stalo. Bůh prošel nad Egyptem, 
pobil v egyptských domech vše prvorozené, 
nastal zmatek, toho Izraelité využili a z Egyp-
ta odešli. Pak následoval ten známý přechod 
Rudým mořem a čtyřicetiletá cesta po poušti, 
než překročili Jordán a došli do země, která 

jim byla dána za vlastnictví. Tam potom žili 
a každoročně slavili tu událost vyjití z Egypta 
– to byly (a dodnes jsou) židovské Velikono-
ce. Je to připomínka té veliké noci, kdy Bůh 
daroval lidem svobodu.

Po mnoha dramatických událostech, kte-
ré není možné zde rozvinout, se pak narodil 
slíbený Mesiáš – Ježíš Nazaretský. Tady už se 
dostáváme ke známějším věcem, mnozí z vás 
možná viděli některé z mnoha ztvárnění Ježí-
šova života. (Naposledy to byl strhující Gibso-
nův fi lm, velice zajímavé bylo též zpracování 
marxisticky smýšlejícího Paola Pasoliniho ze 
60-tých let.)

Důležitý je závěr Ježíšovy pozemské čin-
nosti. Když se měl naplnit jeho pozemský 
úkol, přijel do Jeruzaléma a v následujících 
odstavcích čteme, že: „Bylo dva dny před 
Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. 
Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by se Ježíše 
lstí zmocnili a zabili ho. Říkali: ´Jen ne při svá-
tečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil´.“ 
(Mk 14 1-2) My už teď víme, na jaké svátky 
se to Židé připravovali. Také Ježíš chtěl svátky 
prožít se svými učedníky a proto požádal, aby 
připravili sváteční večeři. Tak se sešli ve veče-
řadle a při této obřadné večeři Ježíš předal 
apoštolům slova, která se dodnes vyslovují při 
každém slavení mše svaté. Slova, která chléb 
a víno proměňují v Tělo a Krev Kristovu. Dá 
se říci, že to byla první mše na světě, To si 
dodnes připomínáme na Zelený čtvrtek.

Po této večeři odchází Ježíš do Getseman-
ské zahrady, tam je díky Jidášově zradě zatčen 
a odveden do dvora veleknězova, v pátek ráno 
předveden před Piláta a za rouhání a pobuřo-
vání odsouzen k ukřižování na kříži. Rozsu-
dek měl být ihned vykonán, proto jej posměš-
ně korunovali trnovou korunou, dali mu kříž, 
aby si jej sám odnesl na horu Golgotu a v 9 
hodin byl ukřižován. V té chvíli na sebe stáhl 
hřích celého světa. Ve tři hodiny Ježíš i s naši-
mi hříchy umírá. „Když nastal večer – byl 
totiž den přípravy, předvečer soboty – přišel 
Josef z Arimatie..., vešel k Pilátovi a požádal 
o Ježíšovo tělo... (Mk 15,42-434), aby je mohli 
pohřbít, protože přes svátky nemohli ukřižo-
vaní zůstat na kříži. Jen provizorně nabalza-
mované tělo bylo pohřbeno do nedalekého 
hrobu a hrob byl zavalen kamenem. To si 
dodnes připomínáme na Velký pátek.

V sobotu se konala oslava židovských 
Velikonoc a tělo leželo v hrobě. To si dodnes 
připomínáme na Bílou sobotu.

V neděli ráno se šly ženy podívat ke hro-
bu a našly kámen odvalený a hrob prázdný. 
Zakrátko se dozvěděly, že Ježíš hovořil s něk-
terými lidmi. Nebyl tedy mrtvý, ale živý! Jak 
to? Copak to je možné, aby mrtvý člověk vstal 
z hrobu? Odpověď zní – člověku to možné 
není, v tom musí být něco nadpřirozeného. 
Tím je podán defi nitivní důkaz o tom, že 
Ježíš není obyčejným člověkem, ale že je to 
Boží syn. Není možné zde rozvinout všechny 
teorie pro a proti, jisté je však jedno, že v celé 
dvoutisícileté historii se nikomu nepodařilo 
zpochybnit fakt prázdného hrobu a Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. A tuto událost, na které sto-
jí celé křesťanství, si dodnes připomínáme 
v neděli při Slavnosti zmrtvýchvstání Páně. 

A tyto tři dny – to jsou dnešní Velikonoce, 
svátky, které připomínají tu velikou noc, při 
které člověk-Bůh vstal z mrtvých a tím daro-
val lidem svobodu – osvobodil svět od hříchu. 
A protože ta událost je tak veliká, že radost 
z ní nemůže z člověka vyprchat ze dne na den, 
proto velikonoční období trvá ještě několik 
týdnů. Ostatně, proto si vždycky navzájem 
přejeme, aby byly šťastné a veselé...

Kdy tedy letos budou Velikonoce? A jak 
je budeme v kostele slavit?

5. dubna Zelený čtvrtek
16.30 Ustanovení Eucharistie
6. dubna Velký pátek
14.30 Křížová cesta
15.00 Památka umučení Páně
7. dubna Bílá sobota
19.00 Vigilie - velikonoční obřady
8. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

 9.00 Slavná mše sv.
9. dubna Pondělí velikonoční
9.00 Mše sv.

Přeji vám všem, obyvatelům Tlumačo-
va, abyste velikonoční svátky prožili co nej-
krásněji, aby byly opravdu štastné a opravdu 
veselé. Vám, kteří prožijete svátky jara tím 
duchovním způsobem, vám přeji radost 
z Krista vzkříšeného. A vám, kteří tuto cestu 
neznáte, nebo ji teprve hledáte, tak vám přeji 
radost z lásky těch, které máte rádi vy. A všem 
vám přeji bohatou pomlázku.
 P. Jan Vavřinec Černý

duchovní správce farnosti

 
Velikonoční zamyšlení
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Tlumačov má svoje SuperStarTlumačov má svoje SuperStar

V. reprezenta ní ples obecního ú adu

Sobotní odpoledne 24.2.2007 patřilo 

v Kulturním a informačním středisku mla-

dým pevěckým talentům. Jedenáct odvážných 

dívek a dva smělí hoši soutěžili v místním kole 

SuperStar Mikroregionu Jižní Haná. Jmenovi-

tě se jednalo o tyto účastníky: 

I. kategorie (11 – 14 let)
Adam Novosad (5.tř.)

Já budu chodit po špičkách (Petr Novák)

Gabriela Procházková (5.tř.)

Klam (Eva Farná)

Jana Kolomazníková (6.tř.)

Hrobař (Premiér)

Ludmila Jonášková (7.tř.)

Mně se líbí Bob (muzikál Rebelové)

Marta Jonášková (5.tř.)

Jak si zasloužit princeznu

Tlumačov má svoje SuperStar
Barbora Janoštíková (7.tř.)

Mně se líbí Bob (muzikál Rebelové)

Ivana Halířová (5.tř.)

Voda živá (Aneta Langerová)

Martin Ševčík (7.tř.)

Kolorádo (Kabát)

II. kategorie (15 – 18 let)
Tereza Kutrová (8.tř.)

Amsterdam (Ilona Czáková)

Romana Ředinová (8.tř.)

Most přes minulost (Lucie Bílá)

Zuzana Kyticová (9.tř.)

Mně se líbí Bob (muzikál Rebelové)

Klára Vesecká (9.tř.)

Královnou jsem já (muzikál Kleopatra)

Michala Stržínková (9.tř.)

Fotka (Heidi Janků)  

Vítězka v I. kategorii Ludmila Jonáško-

vá postupuje společně s Ivanou Halířovou, 

která obsadila 2. místo do fi nálového kola. 

Na pomyslný trůn v II. kategorii usedla 

Michala Stržínková. Michala získala i Cenu 

diváků. Do fi nále ji doprovodí z druhého 

místa postupující Romana Ředinová. 

O pořadí rozhodovala odborná poro-

ta složená ze 4 dam; Mgr. Marie Pečeňové 

(předsedkyně poroty), Mgr. Leony Jiruškové, 

Hany Janoštíkové a Mgr. Lenky Odložilíkové.

 Vítězům blahopřejeme a všem učinkujícím 

děkujeme za krásný kulturní zážitek. Slova 

díků také patří divákům. Ti vytvořili pro 

soutěžící vynikající atmosféru.

Finále se koná 24.3.2007 od 

13 hodin v sále sokolovny 

v Tlumačově. Zde změří své 

pěvecké kvality vítězové z místních 

kol v Hulíně, Kvasicích a Tlumačově. 

Renáta Nelešovská, KIS

Ludmila Jonášková

Michala Stržínková

V sobotu večer 10. března 2007 se konal 

v naší obci již popáté tradiční Reprezentační 

ples obecního úřadu. 

Téměř 220 obyvatel Tlumačova i blízkého 

okolí si přišlo do sálu místní sokolovny zatan-

čit, zazpívat, pobavit se s přáteli a v neposlední 

řadě i vyhrát nějakou tu cenu z bohaté tomboly.

 Ples zahájil starosta obce Ing. Jaroslav Ševela 

s vedoucí Kulturního a informačního stře-

diska, paní Renátou Nelešovskou.

V úvodu plesu předvedly výbornou 

sestavu dívky z kroužku aerobiku při DDM 

Sluníčko, odloučené pracoviště Tluma-

čov a „zlatým hřebem“ večera bylo taneční 

vystoupení Michaela Jacksona v podání Pav-

la Janáka z Nového Jičína. 

Příjemnou atmosféru vytvořila hudeb-

ní skupina Milenium, která se „trefi la do 

noty“ každému účastníku plesu. Občerstvení 

zajišťovali členové oddílu kopané. Poděková-

ní patří pořadatelům a všem, kteří jim pomá-

hali s přípravou a samotnou realizací plesu.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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V lednu se v místní knihovně uskuteč-

nilo již zavedené „Podvečerní předčítání 

s pohádkou“, které je zaměřeno pro nejmen-

ší čtenáře a jejich rodiče či prarodiče. Tento-

krát si děti poslechly pohádku o Křemílku 

a Vochomůrkovi jak vyháněli neposlušnou 

kukačku v podání M. Ešlerové. Po přečte-

ní pohádky, kterou si posluchači vyslechli 

uvelebení na koberci se svými přinesenými 

polštářky, si s pomocí maminek vyrobili 

papírovou kukačku a spokojeně odcházeli 

domů..

Další akce, kterou připravila knihovna, 

tentokrát pro dospělé nesla název „Pose-

zení nad knížkou“. Návštěvníci této akce 

tak mohli pobesedovat s autorkou knihy 

o Mysločovicích paní Martou Doleželo-

vou. Beseda byla vedena formou otázek 

ze strany návštěvníků ,např. kde získávala 

autorka materiály, dobové fotografi e, jakým 

způsobem si vedla zápisky či jak sháněla 

sponzory atd. Škoda jen, že na tuto zajíma-

vou a poučnou besedu si našla čas jen malá 

hrstka Tlumačáků.

V měsíci únoru jsme pozvali do naší 

knihovny etnografk u z Muzea Jihový-

chodní Moravy ve Zlíně PhDr. Alenu 

Prudkou, která přednášela o životě míst-

ního učitele, kronikáře, sběratele krojů 

Nikolka Podešvová zís-

kala za svůj obrázek zvláštní 

cenu poroty v projektu Celé 

Česko čte dětem

Celostátní výtvarné sou-

těže Celé Česko čte dětem se 

zúčastnili i žáci tlumačovské 

školy se svými vyučujícími. 

Soutěž zorganizovalo místní 

KIS. Výkresy s postavičkami 

z pohádek nakreslili i prvňá-

ci. Obrázky všech dětí mohli 

návštěvníci vidět vystavené 

v předvánočním období. 

Pak putovaly do celostátní 

soutěže.

Všechny nás moc potěšilo, 

když právě děvčátko z tluma-

čovské první třídy - Nikolka 

Podešvová - získalo zvláštní 

cenu poroty za obrázek „Per-

níková chaloupka“. Odmě-

nu jí přišly do školy předat 

vedoucí KIS paní Nelešovská 

a kulturní pracovnice paní 

Králová. 

Gratulujeme! 

Mgr. Jana Šicová

Z innosti tluma ovské místní knihovny
a národopisu Janu Zbořilovi, který půso-

bil v Tlumačově v první polovině 20. sto-

letí. Přednáška byla poutavě připravená 

a mezi návštěvníky a přednášející paní 

doktorkou se rozvinula zajímavá diskuze 

na toto téma. Protože paní doktorka měla 

ještě spousty materiálu v zásobě a akce 

měla velký ohlas, dohodli jsme se na další 

besedě v měsíci březnu. V dubnu bychom 

pak připravili ve spolupráci s doktorkou 

Prudkou besedu o Františku Skopalíkovi 

– rodáku ze Záhlinic. 

Daniela Králová, 
kulturní pracovnice

Nikolka Podešvová – nový malí ský talent

Do výtvarné soutěže, do Prahy, přišlo 

přes 400 krásných obrázků ze všech kou-

tů České republiky (Milevsko, Tlumačov, 

Moravská Třebová, Český Těšín, Žam-

berk, Liberec a další). Porota měla před 

sebou nelehký úkol - najít mezi účastníky 

vítěze. Hlavními kritérii hodnocení byla 

nápaditost a neotřelost v chápání téma-

tu, dále také kompozice a barevné cítění. 

Díky velké snaze výtvarné komise byli 

vybráni autoři nejhezčích obrázků, kteří 

obdrželi velmi zajímavé ceny.

Projekt pokračuje i v tomto roce. Jeho 

cílem je podpora emocionálního, psy-

chického a morálního zdraví dětí a mlá-

deže pomocí osvětové, výchovné, orga-

nizační a promoční činnosti. Pro malé 

výtvarníky je vyhlášena nová celostátní 

soutěž. „Plakát Celé Česko čte dětem 

2008“. Obrázky ve formátu A4 nebo A5 

můžete už nyní nosit do místní knihovny 

KIS. Na zadní stranu uveďte jméno, adre-

su a věk. Těšíme se na vaše díla. Obrázky 

noste do 15. listopadu 2007. Vyhlášení se 

uskuteční v lednu 2008. Více informací 

na www.celeceskoctedetem.cz

Renáta Nelešovská, KIS

Projekt: „Celé Česko 

čte dětem“ pokračuje
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Máte zájem o další sebevzdělávání? 
Přijďte do KIS Tlumačov!

 
Kulturní a informační středisko (dále jen KIS) v naší obci zajišťuje i další – celoživotní 

vzdělávání pro obyvatele Mikroregionu Jižní Haná. Jedná se zejména o přednášky pro mamin-
ky na mateřské dovolené, nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané, seniory a zástupce 
dospělé populace. 

Celoživotní vzdělávání přispívá k rozvoji znalostí a dovedností obyvatel a vytváří tak před-
poklady pro zvýšení vzdělanosti občanů, které je nezbytné vzhledem k neustálým změnám 
na trhu práce, způsobeným nástupem nových technologií a požadavky zaměstnavatelů. Jeho 
výsledkem by mělo být, mimo jiné snížení nezaměstnanosti v regionu.

 Na začátku zahájení činnosti KIS, v měsíci září minulého roku, jsme připravili přednášku 
zejména pro matky na MD, na téma „Snadnější návrat do zaměstnání“. Účastníci se dozvěděli, 
jaké aspekty je třeba zvážit před návratem do práce: Chci se vrátit do zaměstnání? Požadavky 
zaměstnavatelů. Jak dlouho jsem byl/a nezaměstnaný/á? Co mě čeká po návratu do pracovní-
ho kolektivu? Přednášející lektorka doporučila zájemcům k zjištění vhodné pracovní pozice 
pro individuální poradenství na ÚP nebo odborné individuální poradenství. Také vysvětlila, 
kde se dá hledat nové místo: inzerce, internet, personální agentury, ÚP. 

K přípravě na oslovení fi rmy potřebujete kvalitní životopis. I tuto záležitost občanů KIS 
nabídlo vyřešit. 1. února 2007 se uskutečnila přednáška „Jak správně napsat životopis“. Před-
nášky se zúčastnili žáci 9. třídy ZŠ Tlumačov a dozvěděli se, jaké jsou náležitosti životopisu, 
nejčastější požadavky zaměstnavatelů, nejčastější chyby při psaní životopisu, formy doručení 
a zpětnou vazbu. Personální konzultant, paní Jana Bílková, ukázala i rozdíly mezi několika 
druhy životopisů.

Další kurz „Osobní image k výběrovému pohovoru“ se konal za měsíc, 1.3.2007 pod vede-
ním lektorky paní Bohdany Kalincové. Dvouhodinovka plná informací na dané téma měla 
podle, na závěr odevzdaných dotazníků, velmi dobrou organizaci v průběhu školení, místo 
konání bylo pro přednášku vhodné, kurz splnil očekávání účastníků a jeho obsah byl výborný, 
učební materiály byly přehledné. Zájemci si odnesli poznatky o důležitosti osobního image – 
jak a co si oblékat, že se vyplatí péče o pleť a líčení, jak jsou důležité barvy a verbální a never-
bální komunikace v důležitých bodech profesionálního vystupování, mentálním postoji 
a pozitivním myšlení, jak správně komunikovat s lidmi a vyhnout se bariérám v komunikaci 
a v neposlední řadě o profesionální image při telefonování.

Další přednášky plánujeme na téma: Jak využít personální agenturu, Osobní růst a sebe-
vědomí, Zdraví a protistresový režim atd. Sledujte naši nabídku na žlutých plakátech, 
poslouchejte hlášení místního rozhlasu a v neposlední řadě aktuální informace získáte na 
www.tlumacov.cz. 

KIS Tlumačov nabízí i další formy vzdělávání. Jsou to počítačové kurzy (Základy PC, Wor-
du a Excelu, PC kurz na seznámení s Internetem a e-mailové pošty). Páteční večer docházejí 
někteří obyvatelé regionu do kurzu anglického jazyka. V pondělí večer si můžete přijít rela-
xačně zacvičit tajči. 

V dnešní době, při nasycenosti pracovního trhu se bez cenných informací, které vám KIS 
může nabídnout, neobejdete. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Letošní zima 

a chřipkové onemocnění
Letošní mírná zima,častější střídání mír-

ných teplot a praktická absence tuhých mrazů 

se příznivě odrazila v nemocnosti chřipkovým 

onemocněním v Tlumačově. Chřipková vlna 

se mezi dospělými projevila jen velmi mírně. 

Nedá se říci, že by se toto virové respirační 

onemocnění projevilo výrazněji, nežli tomu 

bylo v letech minulých. Spíše nad chřipkou 

převládala onemocnění jako jsou angíny, zápa-

ly průdušek, rýmy, a zcela ojediněle se objevily 

závažnější nemoci, jako je zápal plic nebo kom-

binace bakteriálních zánětů dýchacích cest.

Výrazně proti chřipce pomohlo přeočko-

vání seniorů a osob oslabených nebo jinak 

rizikových, dále prevence vitaminy, zvláště 

skupiny C, ať již přírodními nebo i v tabletách, 

dobrá informovanost mezi lidmi o prevenci 

před chřipkou.

Nyní na konci března se dá říci, že je chřip-

ka v celém okrese Zlín na ústupu, důkazem je 

zrušení zákazu návštěv v nemocnicích, domo-

vech důchodců a podobných zařízeních. Lze 

jen těžko odhadnout, s jakým počasím se ještě 

na sklonku zimy setkáme, snad se nám již brzy 

„pojarní“ a chřipkové nebezpečí bude defi ni-

tivně zažehnáno.

Přesto doporučuji svým pacientům nepod-

ceňovat riziko onemocnění horních i dolních 

cest dýchacích, ať již chřipkou nebo podobný-

mi nemocemi, a to výběrem vhodného obleče-

ní v tuto dobu, dostatkem pohybu, vycházkami 

na čerstvém vzduchu, dostatkem citrusového 

ovoce nebo jinými zdroji vitaminu C, častěj-

ším větráním domácností a omezení návštěv 

u nemocných lidí těmito chorobami.

A když by se vám náhodou stalo, že prá-

vě vy onemocníte a máte zvýšenou tělesnou 

teplotu, nebo by vás bolelo v krku a kašlete, 

potom hned zajděte k nám na zdravotní stře-

disko a my vám rádi pomůžeme.

Váš doktor – MUDr.L. Tesařík,ZS Tlumačov

Ve čtvrtek 15.února jsme se s dětmi z Mateřské školy v Tlu-

mačově vypravili do Zlína na představení Michala Nesvadby 

z Kouzelné školky. Děti se konečně dočkaly a po dlouhém 

těšení a brzkém ranním vstávání se autobusem vydaly za oblí-

beným a dětmi milovaným Michalem. Hlavní otázkou dětí 

bylo, zda Michal s sebou doveze i Františka, maňáska známého 

z televizní obrazovky. Bohužel, ten se ve Zlíně neobjevil, pro-

tože plnil důležitější úkoly daleko v Praze. Zklamání dětí z jeho 

nepřítomnosti ale brzy opadlo, protože Michal je rozdováděl 

tak, že jsme měli obavu z toho, abychom děti na zpáteční cestu 

zklidnili. Představení bylo plné vtipných dialogů,zajímavých 

rekvizit a legrace, děti se skvěle bavily od začátku až do konce. 

Mnohé z nich se na jevišti zapojovaly do úkolů pro ně připra-

vených, zpívaly, tančily. A jako odměnu si odnášely roztodivné 

věci jako je pistole, hamburger, květiny aj., vyrobené Michalem 

z barevných lepících pásek.Celou cestu domů bylo o čem poví-

dat, děti byly plné nových dojmů, připraveny podělit se s nimi 

s každým, kdo projeví zájem. Určitě se těšíme na nové před-

stavení pro děti s názvem Michalovi mazlíčci, které nám zase 

nabídne spousty nových her a legrace. Ale to zase až příště.

 Hana Janoštíková ředitelka MŠ Tlumačov

Setkání s „Kouzelnou školkou“

Michal Nesvadba z „Kouzelné školky“ s dětmi.
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Vzhledem k tomu, že v učebních osno-

vách tělesné výchovy pro žáky sedmého 

ročníku je zahrnut zimní lyžařský výcvi-

kový kurz, nabídli jsme žákům využít 

tuto možnost. Zájem ze strany žáků byl 

poměrně velký, proto jsme kurz začali 

připravovat. 

 Počasí v listopadu a prosinci nás však 

nikterak netěšilo, protože sníh nebyl nejen 

u nás v nížinách a rovinách, ale také na 

žádných horách. Několikrát jsme hovořili 

o tom, zda kurz neodložit až na příští rok, 

kdy by mohly být podmínky lepší. Nakonec 

jsme se s rodiči dohodli, že přece jen vyra-

zíme, třeba i na kurz v podobě turistiky. 

Přece už samotný pobyt na horách, na čers-

tvém vzduchu, udělá dětem jen dobře. 

 Vyrazili jsme 2.1.2007 v obsazení Mgr. 

Robert Podlas – vedoucí kurzu, Mgr.Šárka 

Matulíková – instruktor a žáci sedmého 

ročníku v počtu 9 chlapců a 9 děvčat. 

 Cestou jsme sledovali, zda se objeví ale-

spoň někde trocha sněhu, bohužel ani na 

kopcích, které bývají vždy bílé, nebylo po 

sněhu ani památky. Měli jsme pocit, že není 

leden, ale březen. 

 Na hotel jsme dorazili před obědem. Co 

teď? Co dál? Co uděláme? Budeme opravdu 

jen chodit na túry, nebo se pokusíme využít 

pouhé zbytečky sněhu, které přece jen 

kolem hotelu zbyly? Nebylo snadné se roz-

hodnout, ale touha po lyžování zvítězila. Po 

posledních zbytcích sněhu jsme se přesu-

nuli na kopeček pod hotelem, kde jsme celé 

odpoledne bojovali s lyžemi a troškou sně-

hu. Odvaha a úsilí, se kterým se kluci a hol-

ky vrhli do „lyžování“ byla fantastická. Ani 

okolnost, že na vlek můžeme zapomenout, 

neodradila děti ve snažení. Byly skutečný-

mi bojovníky. Sjet dolů, vyšlapat nahoru, 

sjet dolů, vyšlapat nahoru. Po výcviku bylo 

jasné, že nejméně polovina cukroví a dob-

rot, které děti do sebe přes Vánoce dostaly, 

byla pryč. 

 Večer jsme si řekli, co nás čeká další 

den a hupky dupky do pelíšků. Vzhledem 

k tomu, že únava byla opravdu velká, všich-

ni usnuli velmi brzy a ráno jsme mohli 

vyrazit opět na lyžovačku. 

 Kvalita sněhu nám dovolila lyžovat však 

pouze dopoledne, a tak nastoupil náhradní 

– turistický program. Po odpoledním klidu 

jsme vyrazili asi o 200 metrů výš – na sedlo 

Soláně, kde se nachází horská chata Čarták. 

Po dosažení cíle jsme usoudili, že by nebylo 

špatné, podívat se na sjezdovku nedaleko 

chaty. Čekalo nás milé překvapení – sníh, 

lyžovaní, fungující vleky – jak pro lyžaře 

dobré, tak pro úplné začátečníky. Po chvil-

ce povídání s vlekaři jsme se dověděli, že 

pokud bychom chtěli lyžovat tady, mohou 

nám poskytnout skibus na převoz. Zvážili 

jsme tuto možnost, telefonicky si dohodli 

odvoz lyží a lyžařských bot a celý poslední 

den – čtvrtek, jsme lyžovali na tomto místě. 

Myslím, že na to, jaké podmínky byly všu-

de v okolí, si mohly děti vychutnat alespoň 

den slušného lyžování. Zpět nám výbavu 

odvezli opět skibusem a my jsme se přesu-

nuli na hotel po svých. 

 Opět nám, vedoucím, nastalo dilema, 

zda odjet v pátek, nebo zůstat do nedě-

le. Nepříznivá předpověď počasí nás však 

utvrdila v tom, že správným termínem 

bude pátek. Ráno, když jsme se vzbudili, 

bylo po sněhu, roztávaly poslední zbyteč-

ky a navíc pršelo. Náš rozhodující krok byl 

tedy správný. 

 Doufám, že si děti odvezly alespoň pár 

hezkých zážitků, že budou rádi vzpomínat 

na „minilyžák“. Ze strany nás, vedoucích, 

bych je chtěla moc pochválit za vzorné 

chování na hotelu, při lyžování a hlavně za 

velmi kamarádský přístup jednoho ke dru-

hému a naopak. 

 Věřím, že zbylé peníze, které budou 

rodičům po vyúčtování vráceny, půjdou 

do speciální pokladničky s nápisem „Lyžák 

2008“. Postupně si mohou rodiče a děti do 

pokladničky přidávat a příští rok, pokud 

budou dobré sněhové podmínky, využít 

možnosti jet na lyžařský kurz znovu, a to 

v plném rozsahu. 

 Zapsala Mgr.Šárka Matulíková

Zpráva o činnosti 

a aktivitách SRPDŠ

 Vážení občané, rád bych vás krátce 

seznámil s prací SRPDŠ při ZŠ Tlumačov. 

V roce 2006 pořádala naše organizace za 

podpory rodičů a třídních důvěrníků sběr 

kovového odpadu a s pomocí učitelské-

ho sboru školní ples. Díky těmto akcím 

jsme mohli uskutečnit např. Den matek, 

ve spolupráci s DDM Sluníčko Den dětí, 

dále jsme poskytli ZŠ Tlumačov příspě-

vek na výlety, na vstupné na divadelní 

představení, příspěvek na lyže a také na 

mantinely pro hráče fl orbalu. Všem, kte-

ří se podílejí na aktivitách SRPDŠ, chci 

poděkovat, obětují na tuto činnost velkou 

část svého volného času. Dík patří i obci 

Tlumačov za podporu a DDM Sluníčko 

za dobrou spolupráci. 

 Pavel Pšenka, předseda sdružení.

„Třeťáci“ v muzeu
 

V rámci výuky prvouky navštívili 

letošní „třeťáci“ ve čtvrtek 8.2. muze-

um v Kroměříži. Prohlédli si expozici 

nazvanou Od pravěku po Velkou Mora-

vu a výstavu přírodovědy. Do konce 

února byl v muzeu také umístěn putov-

ní projekt nazvaný „Labyrint“. Děti si 

na vlastní kůži vyzkoušely pocity dis-

kriminovaných lidí. Prošli temným pro-

storem jako nevidomí, poznali obtížný 

pohyb vozíčkářů nebo se přesvědčili 

v zrcadlové síni, že každý člověk je 

odlišný. Působivý byl pobyt v napodo-

benině autobusu, kde nebyli vítanými 

cestujícími a pochopili pravidlo: 

„Nedělej ostatním to, co nechceš, 

aby oni dělali tobě.“

Příjemným zakončením výletu 

a využitím výtěžku ze sběru byla útulná 

cukrárna. 

 Mgr. Irena Desenská, třídní učitelka

Lyžařský výcvikový kurz 2007

ZŠ
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Zápis prvňáčků
 V úterý 6. února proběhl na tlumačovské škole zápis žáků do prv-

ní třídy. Všichni předškoláci se snažili ukázat, co všechno už umí. 

Zpívali, přednášeli básničky, hráli si s barvami a geometrickými tva-

ry a odpovídali na všetečné otázky paní učitelky. Nezbývá, než jim 

popřát, aby se jim v příštím školním roce ve škole dařilo a aby si 

zatím spokojeně užívali posledních týdnů hraní v mateřské školce.

 K zápisu se dostavilo 26 dětí, předpokládáme 8 odkladů. Z toho 

vyplývá, že předběžný počet žáků v první třídě bude 18 -20. 

 ZŠ Tlumačov

Plavecký výcvik 
2. a 3. ročníku základní školy
 Jako každý rok i letos se žáci 2. a 3. ročníku naší základní školy 

účastnili v rámci výuky tělesné výchovy povinného plaveckého kur-

zu, který organizuje ve svých bazénech Plavecká školy Zlín.

Druháci svou výuku absolvovali v malém dětském bazénu. Byli 

rozděleni do tří skupin podle výkonnosti a plaveckých dovedností. 

Učili se pod vedením zkušených instruktorů plavání. V deseti dvou-

hodinových lekcích se děti učily splývat a potápět, seznámily se, 

a některé se i naučily, plavecké styly kraul a prsa.

Zkušenější třeťáci svůj výcvik uskutečnili v pětadvacetimetrovém 

bazénu. Prohloubili si své plavecké dovednosti z předešlého roku. 

Většina již dokázala bazén správným způsobem přeplavat. 

Celý plavecký kurz určitě přispěl k zdravému vývoji našich dětí, 

k posílení jejich tělesné zdatnosti a prohloubil vztah k aktivnímu 

tělesnému pohybu a sportu.

Mgr. Lenka Odložilíková, Mgr. Irena Desenská

Masky kolem světa
Výtvarně ekologickou soutěž pro žáky základních škol ve 

věku 8 – 11 let uspořádala společnost Zlínská vodárenská spo-

lu se svou mateřskou společností Veolia Voda členem vodo-

hospodářské divize společnosti Veolia Environnement. 

Regionálního kola mezinárodní soutěže se na Zlínsku 

zúčastnilo 15 škol se 40 třídami. V letošním již 3. ročníku 

soutěže měli žáci za úkol ztvárnit vztah člověka a přírody tak, 

že namalovali obrázek masky, k níž napsali krátký příběh. 

Průvodcem v soutěži byl zápisník plný informací a nápadů, 

v němž děti skrze legendy, mýty, zvyky a rituály poznaly cha-

rakteristické činnosti pro národy různých světadílů. 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na Světový den vody 

- ve čtvrtek 22. března v kině Květen v Malenovicích. Věcné 

ceny, které věnovala společnost Zlínská vodárenská, předali 

dětem zástupci města Zlína a společnosti Zlínská vodárenská. 

Děti své projekty prezentovaly pětičlenné porotě, která kromě 

výtvarné a grafi cké části hodnotila i slovní projev dětí. 

Součástí slavnostního vyhlášení bylo i promítání dokumen-

tu o práci dětí na projektech. Film zachytil všechny soutěžící 

kolektivy při malování návrhu masky, která má představovat 

vztah člověka s přírodou nebo při psaní krátkého příběhu do 

500 slov. Soutěže se účastnili i žáci třetího až pátého ročníku 

ZŠ Tlumačov. 

Vítězný projekt poputuje do národního kola soutěže, které 

se uskuteční v 1. dubnovém týdnu. Projekt nejúspěšnější třídy 

z každé země bude u příležitosti Světového dne životního pro-

středí a týdne pro výchovu k udržitelnému rozvoji UNESCO 

v prvním červnovém týdnu vystaven v Muzeu Branly v Paříži. 

Zástupci vítězné třídy se zúčastní slavnostního otevření výsta-

vy a mezinárodního setkání dětí v Paříži, kde pro ně bude při-

praven zajímavý program. Cenou pro vítěze národního kola, 

kterou věnuje Veolia Voda, bude jednodenní výlet pro celou 

třídu. 

Zlínská vodárenská, a.s.

Váš dodavatel vodárenských služeb

Žáci v Tluma ov  p i diskusi nad zápisníkem a maskou. Ve t etí t íd  
d ti meditovaly p i vonné lamp  nad hlavní myšlenkou svého posel-
ství a pak se pustily do malování. tvr áci diskutovali spolu se zápis-
níkem a pá áci se vrhli do kreslení. 

ZŠ
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Členskou základnou tvoří celkem 61 
členů, z toho 29 mužů a 10 žen. Mládež 
do18 let čítá 22 členů.

Starosta SDH – Šnajdr Jan,

Místostarosta SDH – Němec Jaroslav

Velitel JSDH – Šnajdar Roman

Velitel SDH – Machovský Václav

Jednatel SDH – Maťašová Ivana

Kronikář SDH – Němec Jaroslav

Vedoucí mládeže SDH – Žák Milan

Strojníci JSDH – Šedo Radek, Minařík 

Zdeněk, Šnajdar Roman,

Machovský Václav, Žák Milan

Pokladník SDH – Šnajdr Otto 

Revizor účtu SDH – Šnajdr Vladimír 

Údaje o činnosti za rok 2006

Leden: Výroční schůze, zimní fyzic-
ká příprava členů SDH a JSDH, odborné 
školení, práce s mládeží - topografi cké 
značky.

Únor: Fyzická příprava, výcvik, pra-
videlné odborné školení, práce s mládeží 
– uzlování, lékařské prohlídky JSDH.

Březen: Fyzická příprava, výcvik, pra-
videlné odborné školení, práce s mládeží 
– uzlování, školení velitele zásahové jed-
notky v Jánských Lázních, příprava vozi-
del na STK – T 148 CAS 32, Avia 31 DA, 
dohled PO na plese obce Tlumačov.

Duben: Fyzická příprava, výcvik, ško-
lení strojníků, práce s mládeží – příprava 
na pohárovou soutěž, STK.

Květen: Okrsková soutěž v požárním 
sportu – postup z 1. místa, Dětský den 
v parku, práce s mládeží - pohárová soutěž 
mladých hasičů v požárním útoku, turnaj 
v minikopané, úklid na hasičské zbrojnici, 
výcvik JSDH.

Červen: Výcvik JSDH, účast na Hanác-
kém dnu, pohárové soutěže, práce s mlá-
deží.

Červenec: Pohárové soutěže, práce 
s mládeží, výcvik JSDH.

Srpen: Výcvik JSDH, pohárové soutěže, 
práce s mládeží – zdravověda.

Září: Pokračování v pohárových sou-
těžích, výcvik JSDH, práce s mládeží 
– topografi e, buzola, slavnostní otevření 
KIS.

Říjen: Ukončení soutěžní sezóny, pose-
zení na hasičské zbrojnici, úklid hasičské 
zbrojnice, zazimování techniky, práce 
s mládeží – hasební prostředky.

Listopad: Příprava na zimní školení, 
Martinská hodová zábava, údržba tech-
niky – opravy, práce s mládeží – hasební 
materiál.

Informace o činnosti 

oddílu odbíjené
 

Oddíl odbíjené TJ Sokol Tluma-

čov měl v roce 2006 kolem 30 členů. 

V posledním období družstva mlá-

deže ani dospělých již nehrají mistrov-

ské soutěže. Pravidelně se ale účastní 

turnajů a soutěží v regionu, kde dávají 

svými výsledky vzpomenout na úspěš-

ná léta tlumačovských volejbalistů. 

Dospělí se zúčastnili tradičního tur-

naje smíšených družstev na Žlutavách 

, kde obsadili v roce 2006 II. místo 

a v roce 2007 VI. místo. Mládežnic-

ká kategorie / trenér M. Batoušek / 

trénuje v rámci kroužku odbíjené při 

DDM Sluníčko a v roce 2006 se mladí 

zúčastnili turnaje organizovaného pro 

žáky ZŠ a získali zde své první velké 

volejbalové zkušenosti. Družstvo dnes 

tvoří hlavně děvčata, škoda, že talento-

vaní chlapci po odchodu ze ZŠ již ztratí 

zájem o pravidelné trénování . Dospělí 

–muži i ženy – pravidelně trénují jed-

nou týdně a často je doplňují hráči 

a hráčky z Kvasic a ze Žlutav. V květ-

nu 2006 se tradičně domácí volejba-

listé utkali s družstvy z německého 

Idsteinu, tentokrát utkání proběhla ve 

všech kategoriích : muži podlehli sou-

peři 2:1, ženy prohrály 2:0 a smíšené 

družstvo mladých také prohrálo 2:0. 

V letních měsících si naši volejbalisté 

pravidelně užívají plážového volejba-

lu, který patří k atraktivnímu a čím 

dál tím více vyhledávanému zpestření 

celé sezóny, doplněnému i několika 

zajímavými turnaji.

V roce 2007 si oddíl odbíjené chce 

připomenout výročí založení volejba-

lu v Tlumačově. Podle dochovaných 

dokumentů se začal volejbal v obci 

hrát v letech 1926 – 1927 . Mělo by 

tedy jít o připomenutí 80 let trvání 

odbíjené v Tlumačově. Setkání gene-

rací volejbalových pamětníků je plá-

nováno na sobotu 30.6.2007 a bližší 

informace o programu budou podá-

ny v příštím vydání Tlumačovských 

novinek. Přípravný výbor tímto žádá 

všechny pamětníky o zapůjčení mate-

riálů, fotografi í a dokumentů, které 

se vztahují k historii odbíjené v Tlu-

mačově /všechny zapůjčené materiály 

budou majitelům v pořádku vráceny/. 

Kontaktní osobou je paní Hana Janoš-

tíková, ředitelka Mateřské školy v Tlu-

mačově.

 Mgr. Rajmund Huráň za oddíl 

odbíjené TJ Sokol Tlumačov

Prosinec: Rozsvěcení vánočního 
stromku, besídka s mládeží na ukončení 
roku.

Sportovní činnost: fotbalové turnaje 
7.5. Tlumačov 6. místo

Pohárové soutěže mladí hasiči : 
Tlumačov – 7. místo, Machová – 5. místo

Pohárové soutěže muži: 
8.5. Žlutava – 7. místo, 19.5. Tluma-

čov okrsková – 1. místo, 3.6 Počenice 
– 17. místo, 10.6. Rychlov – 14. místo, 
10.6. Přílepy noční – 9. místo,17.6. Tečovi-
ce okresní kolo – 8. místo, útok – 9. místo, 
štafeta – 10. místo, M.Šnajdr – 13. místo 
jednotlivec, 17. 6 Záhlinice noční – 7. mís-
to, 1.7. Zdounky – 4. místo, 1.7. Dobrotice 
– 15. místo, 29.7. Kašava – 8. místo, 30.7. 
Březolupy – 6. místo, 5.8. Kvasice – 4. mís-
to, 12.8. Želechovice – Paseky – 5. místo, 
12.8. Rychlov noční – 7. místo, 26.8. Tlu-
mačov noční – 7. místo, 9.9. Ivanovice na 
Hané – 12. místo, 9.9. Karolín – 4. místo, 
10.9. Mokrá – 2. místo.

Pohárové soutěže ženy:
19.5. Tlumačov okrsková – 1. místo, 

3.6. Počenice – 4. místo, 10.6. Rychlov 
– 5. místo, 10.6. Přílepy noční – 3. místo, 
17.6 Tečovice - N, 17.6. Záhlinice noční - 
N, 1.7. Zdounky – 2. místo, 2.7. Částkov – 
2. místo, 30.7. Březolupy - N, 12.8. Rychlov 
noční – 4. místo, 19.8. Karolín – 7. místo, 
20.8. Vítonice – 7. místo, 26.8. Tlumačov 
noční – 4. místo, 9.9. Karolín – 2. místo, 
10.9. Mokrá – 8. místo, 17.9. Záhlinice 
– 3.  místo.

Zásahy – výjezdy:  

19.1. Požár RD - Masarykova 333
23.3. Požár kontejneru - T.A. 879 
28.3.- 14.4. Povodně – čerpání
16.5. Požár - Metalšrot
22.7. Požár pole - Machovská cesta
22.7. Požár kombajnu - Kurovská cesta
29.7. Požár RD - Sportovní 334
9.8. Technická pomoc Lukrom 
 - hala čistění
5.10. Požár zahradního domku 
 - Sportovní
11.10. Technická pomoc - U Trojice 770 
27.12. Technická pomoc – V.Print Skály 

- čerpání vody

V roce 2006 bylo našimi členy odpra-
cováno 1 650 hodin – přípravy a opravy na 
technice, strojích, budově a okolí.

     
Vypracoval výbor SDH Tlumačov

SDH a JSDH Tlumačov hodnotí rok 2006

SDH, sport
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Třetí rok závodní činnosti začal pro Petru 

Hánovou velmi příjemně. Začala bilanco-

váním za rok 2005, který byl velmi úspěšný 

(zlato z Evropy, bronz ze světa). Petra byla 

vyhlášena Svazem kulturistiky a fi tness ČR 

„Talentem roku 2005“.

Pak se jí však začala trochu lepit smů-

la na paty. Na poslední chvíli pořadatelé 

z Litvy odřekli Mistrovství Evropy a na 

Mistrovství České republiky juniorek skon-

čila až na 3. místě za „pomoci“ některých 

rozhodčích.

Přesto se však ve druhé půli sezóny doká-

zala znovu motivovat. Uspěla na nominač-

ním závodě pro Mistrovství světa juniorů 

a po desetidenním soustředění v Bolaticích 

u Opavy odjela s českou reprezentací na 

Mistrovství světa juniorů v kulturistice 

a fi tness do Agrigenta na Sicílii v Itálii, kde 

skončila na 3. místě a obhájila tak bronzovou 

medaili z Budapešti v r. 2005 a jenom zavá-

hání při volné sestavě ji připravilo o stříbr-

nou medaili.

Tento úspěch jí pak vynesl i 2. místo 

v anketě „O nejlepšího sportovce Otroko-

vic 2006“, která byla vyhlášena na slavnost-

ním večeru „O sportovní slávě“ v pátek 

23.2.2007 v otrokovické Besedě.

Petra je členkou ARNOLD CLUBU 

OTROKOVICE, ale trénuje ve fi tness cent-

ru GYM LINE ve sportovní hale v Otroko-

vicích, který provozuje pan Mgr. Rajmund 

Huráň, a to po celou svou sportovní kariéru 

bezplatně, za což panu Huráňovi jménem 

ARNOLD CLUBU i jménem rodiny Háno-

vých patří velký dík.

Zatím se Petra rozhodla pokračovat ješ-

tě i letos v závodní činnosti a pokusit se 

vylepšit své umístění na mistrovství světa. 

Po jednom 5. místě v r. 2004 a dvou bronzo-

vých medailích z r. 2005 a 2006 by to chtělo 

medaili „lesklejší“. Držíme jí palce, aby se to 

povedlo.

 František Zálešák, trenér

Fotbalisté se připravují na jarní sezónu
Zimní měsíce míčovým sportům tradičně příliš nepřejí, přesto fotbalisté TJ Sokol Tluma-

čov nezahálejí. Všechna mužstva se pravidelně připravují v tělocvičně základní školy. Příprav-
ka, žáci, dorost a muži B zde trénují jednou týdně, A tým dvakrát. V nedělním dopoledni pak 
má áčko na programu tréninky venku, které se zaměřují na tolik potřebnou fyzickou kondici. 
Čtvrtý tým okresního přeboru má za sebou i první přátelské utkání, v němž rozdrtil Jasennou 
hokejovým výsledkem 8:3.

Za pozornost fotbalových fanoušků stojí změna na pozici trenéra A týmu, kde hrajícího kou-
če Radka Dvořáka vystřídal Jiří Tyl. Třiapadesátiletý rodák z Otrokovic v minulosti trénoval 
mimo jiné ženy Compexu Otrokovice, Nedakonice, Zlámanec či Březůvky. Působil i u doroste-
neckých celků obou otrokovických oddílů – Jiskry a Viktorie.

Další novinkou je vznik družstva přípravky. Jeho vedení se ujala dvojice Ladislav Popela 
a Jiří Němec. V rozjezdu jim pomáhají i Antonín Mokrý a trenér žáků Roman Zálešák. Tým 
se skládá z mladších chlapců, kteří nedostávají tolik šancí v žákovském družstvu. Doplnilo je 
i několik nejmenších adeptů předškolního věku. Během nejbližších měsíců budou chlapci tré-
novat a když jejich zájem vydrží, od podzimu by mohli začít hrát své první zápasy.

Pokud příroda dovolí, měla by se všechna mužstva v polovině března přesunout na travnatý 
hrací povrch hlavního hřiště. Jarní část mistrovské sezóny startuje v sobotu 31. března, kdy béč-
ko přivítá Vizovice. O den později hostí A tým Paseky. Dorost do bojů zasáhne další týden, žáci 
si musí počkat až do poloviny dubna. 

p. Skácel

Další úsp ch Petry Hánové

Rozpis akcí 
pořádaných KIS 

březen-červen 2007
BŘEZEN

 24.3.2007 - Superstar mikroregionu 

(pěvecká soutěž) – KIS

 30.3.2007- 17:00 hod. - Noc s Anderse-

nem  -místní knihovna

 26.3.- 31.3.2007 - Velikonoční výstava 

– KIS – v pracovní dny 8-16 hod.

 DUBEN

 1.4.- 6.4.2007 - Velikonoční výstava – KIS 

– v pracovní dny 8-16 hod.

 4.4.2007 - 18:00 - Velikonoční vázání –

ukázky velikonočních květinových deko-

rací p. Čablová (KIS)

 5.4.2007 - 9:00 – 11:00 hod. - Začínáme 

využívat internet (seminář fy. Profi ma)

 10., 12., 17., 19.4.2007 - 17-20 hod. -

Základy EXCELU – kurz (Altix)

 Posezení s písničkou ke dni matek (KIS)

 15.4.-30.4.2007 - Výstava oddílu Voltiže

KVĚTEN

 Horolezci, horolezkyně, horolezčata – 

akce pro mládež (návštěva Jaspisu v Kro-

měříži spojená s ukázkou lezení na horo-

lez. stěně + zkouška odvahy)

 Beseda o Janu Zbořilovi II. část–místní 

knihovna

ČERVEN

 2.6.2007 - Hanácký den
 Poznej svůj kraj - Prezentace propagač-

ních materiálů IC ve Zlínském kraji 

 Beseda s cestovatelem (KIS)

 Podvečerní předčítání (pro děti) – 

knihovna

změna programu vyhrazena

istírna od v  Olomouc Vám nabízí
Kvalitní a ekologické išt ní šatstva a od v

Sb rna v prodejn  s oplocením
D m Služeb Tluma ov tel.: 736 635 083

Sport, KIS
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Sport, inzerce

Florbal u nás ve škole

Martin Stašek – 
úspěšný sportovec

Při vyhlašování „Nejlepších sportovců města 

Otrokovice za rok 2006“ měl svého zástupce také 

Tlumačov. Martin Stašek, závodník TJ Jiskra Otro-

kovice, svěřenec trenéra Aleše Prudkého, začal 

s tréninkem v roce 2005 jako dorostenecký vrhač. 

Ve druhém roce svého působení v dorostenecké 

kategorii se stal Mistrem České republiky v hodu 

diskem, získal třetí místo na mezistátním utkání 

dorostenců. Těsně za medailemi (4. místo) skončil 

při republikovém šampionátu v hodu diskem. Stal 

se stálým členem dorostenecké reprezentace ČR. 

Tyto úspěchy mu v již zmiňované anketě přinesly 

šesté místo.

V letošním roce čeká Martina nelehký přechod 

do juniorské kategorie, kde bude soupeřit s o rok 

staršími závodníky a také s těžším nářadím. Jeho 

cílem je vybojovat si reprezentační dres i v junior-

ské kategorii a vykročit hned v úvodu sezóny vel-

mi rázně, když na halovém mistrovství ČR získal 

v polovině února cenné 4. místo.

p. Petřík

Stavebniny Stodola Libor 
areál vápenky Tluma ov

nabízí 
tmely, h ebíky, vruty, perlinky 

-    ocelové I. nosníky 
- kari rohože 

- omítkové a maltové sm si CEMIX
- zdící  materiály 

- ná adí, zárubn , lepenky atd. 
informace na tel. 732 634 181 
                            577 929 090 

novinka: vým na lahví 
na propan-butan. 

Přestože jsem byl vždycky zastáncem toho, že 

za každého z nás hovoří jeho práce a její výsledky, 

řada mých známých se mě už několikrát ptala, proč 

„neprodáme“ některé úspěchy,které jsme na tomto 

novém sportovním poli získali a vybojovali.

Takže nyní čtenářům Tlumačovských novinek 

a webových stránek naší školy „prodáváme“ :

S fl orbalem jsme na škole začali poměrně brzy, 

ještě v době, kdy se jednalo o poměrně „mladý“ 

sport, který teprve získával své příznivce, kteří 

měli chuť zkusit něco jiného, nového.

První roky to bylo ve škole o „malém“ fl orbalu, 

který se hraje podle jiných pravidel, bez brankaře 

a na menší branky. Celkem brzy nás zájem o tuto 

hru přesvědčil, že musíme zkusit ten pravý velký 

fl orbal. První branky nám pomohli vyrobit pra-

covníci technického úseku obecního úřadu, pan 

školník je natřel a my jsme si je vypletli ze zbytků 

starých, vyřazených sítí.

Dnes už je naše výbava na tuto hru na úplně 

jiné úrovni. Máme k  dispozici 2 páry profi  branek, 

2 sady hokejek , z nichž jednu nám pořídil DDM 

Sluníčko z dotačního titulu na podporu sportu 

a pohybových aktivit a rovněž 2 helmy pro bran-

kaře. Stále nám ještě chybí vybavení pro brankaře, 

které je pro nás dost nákladné, takže naši „stateč-

ní“ brankaři improvizují několika vrstvami oble-

čení, aby střely, které je zasahují, tolik nebolely. 

Poslední opravdovou „bombou“, která 

významným způsobem zlepšuje podmínky pro 

hru i tréninkovou činnost, je pořízení mantinelů 

kolem celého hřiště.

 Jejich pořízení začalo celkem nenápadně. Na 

základě podnětu pana starosty jsme vypracovali 

grantové zadání na projekt: „Florbal a hokejbal 

pro všechny“ a celkem nečekaně jsme od nadace 

p. I. Valenty získali příspěvek 35.000,- Kč na poří-

zení mantinelů. Bohužel grant, který byl zpraco-

ván na celý rozsah projektu, představoval výraz-

ně vyšší objem a to 135.000,- Kč. Stáli jsme před 

rozhodnutím, jestli se nám podaří sehnat zbytek 

peněz, nebo jestli od plánu odstoupit. Vůle dotáh-

nout věc do konce zvítězila. Obec poskytla v rám-

ci rozpočtu školy 15.000,- Kč, SRPDŠ 10.000,- Kč, 

DDM Sluníčko přislíbil 7.000,- Kč a Otrokovická 

teplárenská a.s. věnovala škole 5.000,- Kč. Dnes už 

máme konkrétní představu, jak projekt dofi nan-

covat a tím vytvořit podmínky ještě lepší, než mají 

např. v Otrokovicích.

Samozřejmě všichni, kteří přispěli svým dílem 

k uskutečnění akce si zaslouží ocenění a naše 

poděkování. 

Stejně, jak se vyvíjelo zázemí pro tento sport 

ve škole, tak se rozvíjel i zájem našich žáků o tuto 

dynamickou hru. Dnes jsme schopni postavit 4 

chlapecká družstva ve všech věkových kategori-

ích ( od 1. do 9.tř.). Družstva nejsou sice počet-

ná, ale hrají v nich kluci, které fl orbal baví a jsou 

mu ochotni obětovat i kus svého osobního volna 

a času.

Trošku mě mrzí, že se nám nedaří přesvědčit 

na tento sport i děvčata, protože „Otrokovickým 

panterkám“ chybí kvalitní soupeř a mají zájem 

najít v okolí herního partnera, s kterým by mohly 

měřit své síly.

V poslední době se konečně dostáváme i do 

povědomí regionální fl orbalové veřejnosti, která 

si začíná uvědomovat, že „bašta fl orbalu“ – ZŠ 

Mánesova bude brzy dobyta.

A určitě u toho budou i fl orbalisti z naší školy. 

Letos máme přihlášena v „OFL“ dvě družstva 

v kategorii: 4. – 5.tř. a 6. – 7.tř.. Zatím se klukům 

daří a pomalu sbírají body. Mladší dokonce ještě 

neprohráli a mají šanci bojovat o celkové vítěz-

ství v soutěži. Právě toto družstvo bylo i vítězem 

„Mikulášského turnaje“ v prosinci minulého 

roku.

Spolehlivými oporami družstva jsou: Patrik 

Mouka, Radek Šimoník, Pavel Kašpar, Tomáš Fi-

lák, Honza Holub, Danek Nehoda, kteří se se svý-

mi dalšími spoluhráči poctivě připravují.

Družstvo kategorie 6. – 7.tř. vybojovalo na 

podzim postup do okresního fi nále přeboru ve 

fl orbalu žáků a spolu se svými staršími spoluhráči 

(M. Odložilík, D. Kouřil, L. a R. Ulmanovi ) získali 

bronzovou medaili na silně obsazeném Vánočním 

turnaji v Otrokovicích.

Družstvo se může spolehnout a svůj výkon 

opřít o hru těchto hráčů : David Hrdina – nejlepší 

střelec své kategorie celého regionu, Radek Zále-

šák, Roman Matulík, Ondra Ševela, Radek Pavel-

ka, Pepik Procházka, Denis Ovesný a ostatní.

V závěru bych chtěl klukům popřát, aby jim 

jejich záliba v této fyzicky i technicky náročné hře 

vydržela a aby v budoucnu dosáhli na cíl, ke které-

mu zatím jen „vzhlíží“. Ten cíl si stanoví oni sami 

a bude záležet na nich, jestli si ho splní.

Držíme palce ! Mgr. PODLAS Robert a reali-

zační tým ochotných rodičů našich hráčů.

 Nabízíme naše fl orbalové zázemí pro 

všechny, kteří si chtějí zahrát a fl orbal vyzkou-

šet. (Kontakt : Mgr. PODLAS Robert učitel TV 

577 929 040) 


