
 

Z DNEŠNÍHO ČÍSLATlumačov bude rušit obecní policiiTlumačov bude rušit obecní policii

V letošním školním roce začíná kaž-
dá škola u nás pracovat v 1. a 6. roč-
níku podle dokumentu „Školní vzdělá-
vací program“. Náš „ŠVP“ jsme tvořili 
pro „naše“ žáky a v nám velmi dobře 
známém prostředí. Vznikl na základě 
podrobného studia literatury, absolvo-
vání různých školení, sbírání zkušenos-
tí jiných škol a vypracováním S.W.O.T 
analýzy, tzn. závěrů z dotazníků pro 
děti i rodiče i společných konzultací.

Do plánu jsme zahrnuli naše zku-
šenosti i možnosti školy a nazvali pro-
gram „Škola zdravého životního stylu“. 
Chtěli jsme tak vyjádřit zaměření školy 
a cestu ke zlepšení výchovně-vzděláva-
cího procesu. Naším společným cílem 
je v dětech pěstovat a utvářet správné 
psychohygienické návyky, učit je a mo-
tivovat ke zdravému životnímu stylu ve 
všech jeho souvislostech.

ŠVP naší školy akceptuje zvolené vý-
chovné a vzdělávací strategie jako sou-

Zastupitelstvo obce na svém za-

sedání dne 5.září 2007 rozhodlo 

o zrušení Obecní policie Tlumačov 

k 31. 12. 2007. 

Hlavním důvodem pro zrušení obec-
ní policie byly ekonomicko – fi nanční 
důvody, kdy roční provoz představo-
val výdaj z obecního rozpočtu ve výši 
900 000 Kč. Vzhledem k velikosti obce 
a celkové výši rozpočtu (cca 26 mil. 
Kč) je to nezanedbatelná každoroční 
částka, která v budoucnu může být 
využita například v oblasti prevence 
či podpory mládeže. Dalším důvodem, 
který od roku 1997 výrazně ovlivňo-
val výkon činnosti obecní policie, bylo 
personální obsazení. Do Obecní poli-
cie Tlumačov byli zařazeni 2 strážníci, 
kteří nemohli zajistit úplné časové po-

krytí výkonu služby v obci v rozsahu 
24 hod a 7 dní v týdnu, což znamenalo 
výrazně omezenou funkčnost obecní 
policie. 

Zastupitelstvo při svém rozhodová-
ní bralo v úvahu také skutečnost, že 
ze strany státu jsou na obce přenášeny 
další a nové povinnosti ve smyslu roz-
sáhlejší agendy a úřednické činnosti bez 
patřičného fi nančního krytí státu, a tak 
není možno dále fi nancovat z obecního 
rozpočtu výkon problematiky spojené 
s dodržováním platných zákonů a ji-
ných předpisů, a de facto v řadě činnos-
tí suplovat Policii ČR.

V nejbližším období předpokládáme 
jednat s obvodním oddělením Policie ČR 
v Otrokovicích o standardním zajištění 
preventivní a kontrolní služby napří-

klad ve smyslu přítomnosti příslušníků 
policie na přechodech, hlídkové služby 
v nočních hodinách, zajištění preventiv-
ních přednášek a dalších akcí pro děti 
a mládež či ve zřízení kontaktního mís-
ta pro komunikaci s občany.

V případě ohrožení osob či majetku 
neváhejte volat Policii ČR na telefonní 
číslo 158 nebo tísňové volání 112. Kon-
taktní telefon na obvodní oddělení Po-
licie ČR v Otrokovicích je 577 922 078 
nebo 974 666 602. 

Vybrané údaje vztahující se 

k Obecní policii Tlumačov:

• vznik k 1.7.1992
• personální obsazení: do 31. 12. 1996 

…3 strážníci, od 1. 1. 1997 …2 strážníci
dokončení na straně 2

Charakteristika ŠVP ZŠ Tlumačov
bor postupů, metod, pravidel, aktivit 
a činností, které mají přispívat k jejich 
rozvoji a připravovat je pro život.

Více o ŠVP se dozvíte na stránkách 
školy: www.zstlum.zlinedu.cz

Mgr. Irena Desenská

• Tlumačov bude rušit obecní 
policii 

• Zprávy z radnice

• Návštěva Ďanové

• Historický spolek na dožínkách 

• Škola v novém šk. roce

• Přepadl nás adenovirus

• Noční soutěž v požárním sportu

• Volejbalisté slavili…
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Naši prvňáčci s paní učitelkou Mgr. L. Odložilíkovou
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Na pozvání družební obce Ďanová 
(Žilinský kraj) jsme se v sobotu 4. srpna 
2007 zúčastnili výstupu na horu Tlstú 
(1414 m.n.m).

V letošním roce se tlumačovská deví-
tičlenná skupina lépe připravila na po-
měrně náročnou horskou túru, při kte-
ré jsme téměř osmikilometrový výstup 
s převýšením 900 m zdolali za necelé 
dvě a půl hodiny. I tak to byl pro řadu 
z nás (rodáků z rovinaté Hané) v oblas-
ti turistiky vrcholný výkon.

Po návratu z pěkné horské túry jsme 
s občany a představiteli obce Ďanová po-
seděli v přátelské a srdečné atmosféře. 

Návštěva Ďanové a výstup na TlstúNávštěva Ďanové a výstup na Tlstú
Navzájem jsme se informovali o nových 
událostech, které nastaly od doby, co 
jsme se setkali naposled (září 2006). Také 
jsme diskutovali možné budoucí aktivity 
v oblasti přeshraniční spolupráce, které 
by mohly být podpořeny z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – 
konkrétně z programu Přeshraniční spo-
lupráce ČR – Slovensko.

Na závěr naší návštěvy jsme neopo-
mněli symbolicky vzpomenout na býva-
lého starostu Ďanové Petra Švábika (ze-
mřel v roce 2006), který stál u počátku 
družební spolupráce našich obcí.

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Na vrcholu „Tlsté“

Rychlostní komunikace Rychlostní komunikace 
R55 Skalka – HulínR55 Skalka – Hulín

Ministerstvo dopravy ČR vydalo 
dne 31.7.2007 stavební povolení na 
stavbu Rychlostní silnice R55 Skal-
ka – Hulín.

Stavební povolení se vztahu-
je na úsek rychlostní komunika-
ce o celkové délce 10,8 km, který 
mimo vlastní vozovku obsahuje i 7 
přemostění, oboustranné odpočíva-
dlo (v lokalitě mezi obcí Kurovice 
a Záhlinice) a protihlukovou stěnu 
(u Chrášťan). 

Dokončení rychlostní komuni-
kace R55 v úseku Skalka – Hulín, 
která zasahuje do šesti katastrál-
ních území, se plánuje v termínu do 
31. 12. 2012.

Oprava živičného krytu na Oprava živičného krytu na 
frekventované komunikaci frekventované komunikaci 
I/55 v TlumačověI/55 v Tlumačově

Ředitelství silnic a dálnic – 
Správa Zlín jako vlastník a správ-
ce komunikace I/55 připravuje 
opravu živičného krytu vozovky 
v průtahu obcí Tlumačov v délce 
cca 1,8 km, který v současné době 
vykazuje značné defekty v podobě 
vyjetých kolejí a výtluků. Rozsah 
prací bude sestávat zejména z fré-
zování živičného krytu v obou 
směrech v tl. 5-10 cm a pokládky 
nového asfaltobetonového krytu. 
Dle sdělení zástupců ŘSD bude 
součástí opravy také pokládka 
speciálního živičného povrchu ba-
revně odlišeného (obvykle v čer-
vené barvě) v délce vždy 30 m 
před přechodem pro chodce, což 
přispěje ke zkrácení brzdné dráhy 
vozidel a také k optickému zvýraz-
nění vlastních přechodů.

Jako zhotovitel byla vybrána 
společnost Pražské silniční a vo-
dohospodářské stavby, a.s., zá-
vod Morava se sídlem Tlumačov 
Skály. Realizace se předpokládá 
v průběhu měsíce září 2007 a je 
podmíněna vyřízením rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikace. 

Ing. Jaroslav Ševela, 

starosta obce

Tlumačov bude rušit obecní policiiTlumačov bude rušit obecní policii
dokončení ze strany 1

• předpokládané roční výdaje 2007 
…889 tis. Kč, (k 30. 6. 07 = 426 tis. Kč),

• předpokládané roční příjmy 2007 
…10 tis. Kč, (k 30. 6. 07 = 2 tis. 
Kč),

• ve Zlínském kraji je zřízena obecní 
policie ve 20 obcích z celkového 
počtu 304 obcí s tím, že Tlumačov 
byl co do počtu obyvatel nejmenší 
obcí (dále Hluk = 4 300 obyv. či 
Uherský Ostroh = 4 400 obyv) – 
čerpáno z www.mvcr.cz, 

• města, kde obecní policie není zří-
zena – např. Hulín (7 400 obyv.), 
Chropyně (5 120 obyv.), Slušovice 
(3 000 obyv.), aktuálně zrušena ve 
Vizovicích (4 500 obyv),

• nabídka pracovního zařazení pro 
stávající strážníky – od 1. 1. 2008 
organizační zařazení do odd. život-
ního prostředí, údržby a služeb OÚ 
Tlumačov. 

Tlumačov, září 2007
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Výměna Výměna 
řidičských průkazůřidičských průkazů

Na základě oznámení z Minis-
terstva dopravy vás upozorňuje-
me na nutnost výměny řídičských 
průkazů vydaných od 1. 7. 1964 
do 31. 12. 1993. Platnost těchto 
řidičských průkazů končí 31. 12. 
2007. Řidičské průkazy vyměňují 
obce s rozšířenou působností dle 
místa trvalého pobytu, což je pro 
občany Tlumačova Městský úřad v 
Otrokovicích. Ke konci roku mohou 
být z provozních důvodů výměny 
řidičských průkazů spojeny s vel-
mi dlouhým čekáním ve frontách 
na úřadech. Nelze opomenout, že 
řízením vozidla bez platného řidič-
ského průkazu se řidič dopouští do-
pravního přestupku. Proto prosíme 
s výměnou řidičských průkazů za 
nové neotálejte! K výměně přineste 
OP, stávající řidičských průkaz 1 x 
foto. Zákonná lhůta pro výměnu je 
21 dnů. Žádosti o vydání řidičské-
ho průkazů si můžete vyzvednout 
v kanceláři matriky Obecního úřa-
du v Tlumačově.

Ladislava Vránová, matrikářka

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ
pan Pavel Malenovský, 
bytem Dolní 151, Tlumačov,

daroval již po 50. krev 
na Transfuzní stanici nemocnice v Kroměříži.

   Děkujeme

na jednání dne 13. 6. 2007 přijalo 

tato usnesení:

 schvaluje předložený záměr na 
změnu územně plánovací dokumentace 
obce Tlumačov ve smyslu změny trasy 
protipovodňové ochrany obce Tluma-
čov dle projektové dokumentace pro 
územní řízení stavby „370 341 Morava, 
Tlumačov – ochranná hráz“ z května 
2007 vypracované společností PÖYRY 
Environment a.s., Botanická 834/56, 
602 00 Brno

 projednalo písemný nesouhlas 
občanů ul. Nivy II uvedený v podpisové 
akci ze dne 29. 5. 2007 a pověřuje sta-
rostu obce odpovědí ve smyslu:
-  komunikace ul. Nivy II je místní ko-

munikací,
- předpokládá se omezit průjezd ul. 

Nivy dopravním značením znemož-
ňujícím vjezd vozidel nad 3,5 t,

- připomínky a stanoviska je možné 
uplatnit v rámci veřejného projedná-
vání změny územního plánu
 schvaluje Komunitní plán sociál-

ních služeb na Otrokovicku v předlo-
ženém znění a ukládá starostovi obce 
zajistit realizaci projektových záměrů, 
jejichž nositelem je obec Tlumačov, 
v návaznosti na možnosti vícezdrojové-
ho fi nancování vč. dotací ze strukturál-

Zastupitelstvo obce Tlumačov Zastupitelstvo obce Tlumačov 
ních fondů EU a partnerství s ostatními 
obcemi na Otrokovicku

 schvaluje smlouvu o zřízení práva 
obdobného věcnému břemeni na reali-
zaci terénních úprav na pozemku p.č. 
779/25 a části pozemku p.č. 2670/1 
vše k.ú. Tlumačov na Moravě se společ-
ností Českomoravský cement, a.s. 

 schvaluje odprodej zeminy depo-
nované na pozemcích p.č. 503/4,5,6 
k.ú. Tlumačov na Moravě v celkovém 
množství přibližně 15 000 m3 za cenu 
40 Kč/m3 společnosti Stavby silnic 
a železnic,a.s. 

 schvaluje termíny řádných zasedá-
ní orgánů obce v II. pololetí 2007 dle 
předloženého rozpisu

 se seznámilo s nabídkou Mgr. Jo-
sefa Petra ze dne 16. 5. 2007 o bezplat-
ném zhotovení památníku k historic-
kým událostem roku 1866 a schvaluje 
realizaci tohoto projektu

 schvaluje odprodej pozemku p. č. 
2453/13 – ost. plocha o výměře 24 m2 
a p. č. 2453/14 – ost. plocha o výměře 
5 m2 oba v k. ú. Tlumačov na Moravě, 
které vznikly odděleném z původního 
pozemku p.č. 2453/3, p. R. Skopalovi, 
bytem Metlov 553, 763 62 Tlumačov za 
podmínek stanovených v záměru (viz 
usnesení Z17/4/02/07 ze 7. 2. 2007)

VýměnaVýměna
občanských průkazůobčanských průkazů

Upozorňujeme, že nejpozdě-
ji dnem 31. prosince 2007 skončí 
platnost občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů vydaných 
do 31. prosince 1998. Konec plat-
nosti se vztahuje i na občanské prů-
kazy s vyznačenou platností „bez 
omezení“, s výjimkou občanských 
průkazů občanů narozených před 
1. lednem 1936. Doporučujeme ob-
čanům, aby o výměnu občanského 
průkazu žádali průběžně a nepone-
chávali ji na poslední měsíce roku 
2007. Výměna občanských průkazů 
je bezplatná.

Pro výměnu OP s sebou přineste 
stávající OP a 1x foto příslušného 
rozměru. O výměnu občanského 
průkazu můžete zažádat na matrice 
OÚ Tlumačov.

Ladislava Vránová, matrikářka

Kulturní a informační středisko náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov

Pořádá výstavu fotografi í jako vzpomínku na povodeň 

v roce 1997 v Tlumačově

„CO VODA VZALA A DALA“„CO VODA VZALA A DALA“
 Otevřeno: každý pracovní 
den od 8:00 – 16:00 hodin

výstava je instalována 
v prostorách KIS do 31. 10. 2007

Vstupné dobrovolné
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přijala tato usnesení:
 schvaluje výjimku pro počet dětí 

ve třídách Mateřské školy Tlumačov, pro 
školní rok 2007/2008 na 56 dětí na ško-
lu, tj. 2x 28 dětí na třídu

 bere na vědomí oznámení o uzavře-
ní MŠ v době od 16. 7. do 10. 8. 2007 
z důvodu čerpání řádné dovolené

 Rada obce ukládá starostovi projed-
nat s ředitelkou MŠ požadavek, aby v ob-
dobí v příštích prázdnin, tj. 07 – 08/2008 
nebyla MŠ uzavřena déle jak 14 dnů

 Rada obce bere na vědomí Rozhod-
nutí ředitelky MŠ pí Hany Janoštíkové 
o stanovení výše úplaty za předškolní 
vzdělávání v MŠ, které je účinné od 1. 9. 
2007.

 schvaluje povolení občasného uží-
vání části travnaté plochy pozemku p. č. 
2487 v k.ú. Tlumačov na Moravě o vý-
měře cca 11,5 m2 dle situačního plánu, 
nacházející se před RD č. p. 593, panu 
Ing. Janu Rýdlovi, Přasličná 593, Tluma-
čov za podmínky celoroční údržby části 
předmětného pozemku

 projednala a schvaluje Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Tlumačov a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organiza-
ce, která se vztahuje k majetkoprávnímu 
vypořádání, související s akcí „Odkanali-
zování obce Tlumačov“ 

 schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 7. 2008 v č. 
p. 209 ul. Sportovní těmto nájemníkům: 
Karlu Pagačovi, trvale bytem Machovská 
695, Tlumačov, Karle Chudárkové, trvale 
bytem Sokolská 450, Tlumačov

 schvaluje uzavření nájemní smlou-
vy na uvolněný byt č. 5 ul. Sportovní č. 
p. 209, Tlumačov panu Ladislavu Kadl-

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 8. 2007 Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 8. 2007 

čákovi, bytem Kvasická 253, Tlumačov 
na dobu určitou od 1. 8. 2007 do 31. 7. 
2008

 v rámci integrace děti se specifi cký-
mi potřebami do ZŠ Tlumačov schvaluje 
vytvoření pracovního místa – osobní asi-
stentky zdravotně postižených dětí v ZŠ 
pro školní rok 2007/2008 od 3. 9. 2007 
do 27. 6. 2008

 Rada obce ukládá tajemnici OÚ za-
jistit uzavření Dohody o pracovní činnosti 
s pí Marií Janoštíkovou v rozsahu skuteč-
ně odpracovaných hodin – max. však do 
0,25 úvazku

 schvaluje vnitřní Směrnici pro po-
skytování náhrad cestovních výdajů pro 
zaměstnance obce Tlumačov podle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce v plat-
ném znění a nařizuje zaměstnancům obce 
a všem dotčeným osobám postupovat 
podle ní

 schvaluje Pravidla pro zajišťování 
a odměňování obřadů a činnost komise 
pro občanské záležitosti

 ukládá všem dotčeným osobám 
a ekonomickému oddělení OÚ postupovat 
podle těchto pravidel

 schvaluje podání žádosti na Ha-
sičský záchranný sbor Zlínského kraje 
o bezúplatný převod neupotřebitelného 
majetku – funkčního přívěsného vozíku 
pro převoz plastového člunu

 schvaluje vyřazení neupotřebitel-
ného majetku z evidence KIS Tlumačov 
v rozsahu 4 ks – křeslo rákos a 3 ks – křes-
lo proutěné

 schvaluje Dodatek č. 1 k mandát-
ní smlouvě s Povodím Moravy s. p. ve 
smyslu zajištění majetkoprávních vztahů 
k pozemkům dotčeným stavbou protipo-
vodňové hráze v k.ú. Tlumačov

 bere na vědomí zavedení v systému 
sběru komunálního odpadu třídění skla 
na bílé a barevné, k čemuž využije nabíd-
ky KÚZK na zapůjčení kontejnerů s pod-
mínkou, že do jednoho roku obec zakoupí 
vlastní nádoby v množství rovnajícím se 
polovině obdržených kontejnerů z KÚZK.

 schvaluje bezúplatnou výpůjčku 
části pozemku p. č. 27/8 k.ú. Tlumačov 
na Moravě o výměře 13,8 m2 od Petra 
Zaorala (před nákupním střediskem ul. 
Nádražní) pro umístění sběrného hnízda 
na komunální odpad ve smyslu umístění 
kontejnerů na sklo a PET lahve, čímž se 
současně zajistí kvalitnější přístup k ná-
dobám a volný prostor k vývozu kontejne-
rů u nákupního střediska.

 schvaluje změnu otevírací doby sběr-
ného místa – kontejneru na komunální 
odpad v lokalitě Skály, a to na středu od 
15:00 do 17:00 hodin a sobotu od 10:00 
do 12:00hodin.

 projednala obsah dopisu – výpovědi 
z nájmu na základě nájemní smlouvy ze 
dne 26. 8. 2002 (evidováno pod čj. OTL 
756/07) manželů Ladislava a Radmily 
Šmotkových a pověřuje starostu obce sdě-
lením odpovědi ve smyslu: obec odmítá 
výpovědní důvody uvedené ve výpovědi 
z nájmu citované v dopise manželů Šmot-
kových ze dne 26. 6. 2007 jako neopráv-
něné, rada obce schvaluje ukončení ná-
jemního vztahu dohodou s tím, že užívání 
bytu bude ukončeno k 31. 7. 2007, v pří-
padě nesouhlasu manželů Šmotkových 
o ukončení nájemního vztahu dohodou, 
rada obce souhlasí s výpovědí z nájmu 
uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc (tj. 
k 31. 7. 2007) s tím, že s  důvody uve-
denými ve sdělení ze dne 26. 6. 2007 (čj. 
OTL 756/07) nesouhlasí.

přijala tato usnesení:
 schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy o jeden rok pí Zuzaně Gazdové, 
bytem J. Žižky 630

 schvaluje navýšení cen nájemného 
u bytových a nebytových prostor od 1. 
1. 2008 (kompletní tabulku najdete na 
http://www.tlumacov.cz/ou/zapisy.php)

 projednala problematiku spojenou 
s činností Obecní policie Tlumačov a do-
poručuje Zastupitelstvu obce Tlumačov 
zejména z ekonomicko-fi nančních důvodů 
zrušit Obecní policii Tlumačov s účin-
ností k 31. 12. 2007 a zrušit k 31. 12. 
2007 také OZV obce Tlumačov č. 3/2005, 
o obecní policii

 schvaluje záměr na organizační za-
řazení pp. Josefa Navrátila a Františka 
Kytlici s účinností od 1. 1. 2008 do oddě-
lení životního prostředí, údržby a služeb 
Obecního úřadu Tlumačov

 schvaluje záměr obnovit (prodlou-
žit) či uzavřít smlouvu na krátkodobý re-
volvingový úvěr ve výši 1,5 mil. 

 projednala smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na umístění přeložky 
inženýrské sítě „SO422 Přeložka vedení 
NN v km 3,820“ do části pozemku p.č. 
2525/2 – ost. plocha, která souvisí s vý-
stavbou rychlostní komunikace R55, úsek 
Skalka – Hulín, se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s. a ŘSD ČR, a doporučuje ZO 
Tlumačov její schválení

 schvaluje změnu ceny za inzerci 
v Tlumačovských novinkách s účinností 
od 15. 8. 2007 a její výši stanoví na 5 
Kč/cm2

 projednala nabídku společnosti Po-
zemní stavitelství Zlín, a.s. na zpracování 
projektové dokumentace v rozsahu pro 
stavební řízení o odstranění přechodo-

vé lávky nad železnicí v km ČD 161,207 
s tím, že pověřuje starostu obce objedná-
ním projektových prací v rozsahu specifi -
kovaném v nabídce ze dne 3. 8. 2007 a za 
cenu bez DPH 76 300 Kč u společnosti 
PSt Zlín, a.s.

 projednala nabídku na regulaci ve-
řejného osvětlení zpracovanou společností 
AKTÉ spol. s r.o. Zlín s tím, že pověřuje 
starostu obce jednáním se zástupcem spo-
lečnosti a výzvou k doložení referenčních 
realizací a technického atestu potvrzují-
cím funkčnost regulátorů

 schvaluje účast mužstva složeného 
z členů zastupitelstva obce, výborů ZO 
a komisí RO případně také družstva žen 
na turnaji v malé kopané dne 15. 9. 2007, 
který pořádá obec Spytihněv

(Plné znění usnesení naleznete na 
www.tlumacov.cz)

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 6. 2007Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 6. 2007
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Na přelomu července a srpna le-
tošního roku, tedy od 29. července 
do 1. srpna, se u sokolovny promíta-
lo „letní kino“. Stalo se tak díky ki-
nematografu bratří Čadíků. Tluma-
čov se tak zařadil mezi města jako 
je Přerov, Uherské Hradiště, Zlín,…, 
kde taková projekce probíhala. Di-

Okresní agrární komora v Kroměříži 
ve spolupráci s Agrární komorou Zlín-
ského kraje, Městským úřadem v Kro-
měříži a Krajským úřadem Zlínského 
kraje uspořádala v sobotu 1. 9. 2007 
v Kroměříži dožínky Zlínského kraje. 
Pozvání na dožínky v kroji přijalo asi 10 
obcí a měst a v kroji bylo cca 250 lidí. 

Náš Historický spolek si vzal na sta-
rost celou organizaci účasti Tlumačova na 
této akci. Nejenže jsme se mohli pochlu-
bit našimi tlumačovskými kroji a kráčet 
hrdě v průvodu, ale také jsme vystavo-
vali některé historické zemědělské stroje 
na Velkém náměstí v Kroměříži. 

Ani pokračující přeháňky neubraly 
nic na pěkné atmosféře dožínek. Naše 
kroje se líbily, o čemž svědčí velký zá-
jem fotografů. Obavy, že déšť zničí celou 

Historický spolek na Krajských dožínkách v KroměřížiHistorický spolek na Krajských dožínkách v Kroměříži

tu nažehlenou krásu, rozptýlilo sluníčko, které rozzářilo celý 
barevný průvod Hanáků a Hanaček. Ti také nesli s sebou 
ukázky zemědělského drobného nářadí,obilní věnce a dary 
naší úrodné Hané.

Výstavu historických strojů tlumačovského spolku navští-
vil bezpočet návštěvníků a věřte, že pan Ladislav Vaňhara, 
nestačil odpovídat na četné dotazy. Mezi návštěvníky byl 
i ministr Petr Nečas s doprovodem významných krajských 
činitelů, kteří se pochvalně vyjadřovali ke skvěle připrave-
ným exponátům.

Účast na dožínkách byla velmi dobrá propagace obce Tlu-
mačov. Kdo všechno reprezentoval Tlumačov v našem kroji? 
Paní Daniela Králová, Lumír a Eva Pavlíkovi, manželé Há-
novi, Lidka a Marta Jonáškovy, Miroslav Skopal-Procházka 
st. a syn, kteří připravili celou naši strojní část výstavy. Pan 
Ladislav Vaňhara coby znalec staré zemědělské techniky, 
paní Marie Pavlíčková, která rozdávala veselou náladu, malá 
Anička Skopal-Procházková a paní Jitka Fialová s dcerou 
a vnučkou Jituškou. Poděkování patří i Jiřímu Skopalíkovi 
za pomoc při manipulaci se stroji. Děkujeme také mnoha 
přátelům za ochotnou pomoc s dopravou a fotografováním.

Dobrá věc se podařila a všem, kdo přispěli k jejímu zdaru 
vyslovujeme dík.

Za Historický spolek Tlumačov Jitka Fialová a předseda 
Miroslav Skopal - Procházka

Filmové léto s Poštovní spořitelnouFilmové léto s Poštovní spořitelnou
váci mohli zhlédnout čtyři české fi l-
my a to: Experti, Maharal - tajemství 
talismanu, Grandhotel a Jak se krotí 
krokodýli. Vstupné bylo dobrovolné 
a směřovalo občanskému sdružení 
Dar života, které podporuje dárcov-
ství krve v České republice. Celkem 
se v Tlumačově během čtyř večerů 

vybralo 3.468,- Kč. Filmová předsta-
vení navštívilo přibližně 280 diváků, 
tedy v průměru 70 diváků na jedno 
večerní promítání. Občerstvení zajis-
tili tlumačovští hasiči a organizačně 
akci zaštítilo Kulturní a informační 
středisko Tlumačov.

Všem dárcům i návštěvníkům 
srdečně děkuji 

Ing. Antonín Jonášek, 

místostarosta Obce Tlumačov

Ministr Petr Nečas u expozice Historického spolku Tlumačov
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Stává se již pomalu pravidlem, že 
na konci školních prázdnin s čtenáři 
bilancujeme, hodnotíme a společně se 
snažíme nahlédnout do období nadchá-
zejícího školního roku.

Celkové hodnocení práce školy za 
uplynulý školní rok je předmětem vý-
roční zprávy o činnosti školy za školní 
rok 2006 – 2007. Zprávu si může čtenář 
přečíst v průběhu měsíce září na webo-
vých stránkách školy na adrese www.
zstlum.zlinedu.cz

Existuje však jeden významný oka-
mžik uplynulého roku, který by ve zprá-
vě mohl zaniknout a to by mne upřím-
ně mrzelo.

Chtěl bych na tomto místě poděko-
vat jedné ze svých nejbližších spolupra-
covnic, paní učitelce Šárce Matulíkové 
za dosavadní spolupráci a velký kus od-
vedené práce, který nás bude provázet 
v následujícím období naší školní práce. 
Pevně věřím, že paní kolegyně v rámci 
svých aktivit vedoucích k dalšímu pro-
fesnímu růstu načerpá nové impulsy 
a náměty, které vzápětí zúročí ve své 
domovské škole v Tlumačově. Stejný 
díl poděkování a ocenění za odvedenou 
práci ve škole si zaslouží i paní Jana 
Plačková, která v průběhu prázdnin 
završila aktivní období práce ve školní 
jídelně a dosáhla důchodového věku. 
Za její pracovitost, obětavost a „pohodu 
pro všechny“ jí společně děkujeme.

Prázdniny ve škole byly ve zname-
ní činorodých aktivit, které mají za cíl 
zlepšit stávající technický stav objektu 
a zkvalitnit podmínky pro výuku. Pro 
ilustraci bych chtěl uvést ty nejvýznam-
nější: proběhla výměna oken v části ša-
ten II .st. včetně dispozičních stavebních 
úprav; dále se nám povedlo vyměnit 
okna ve sborovně školy, v prostorách jí-
delny pro cizí strávníky a v části zázemí 
školní kuchyně; uskutečnili jsme roz-
sáhlejší ozdravné malby a nátěry v ně-
kterých částech školy; významnou změ-

nou byla i výměna osvětlení v přípravně 
jídla školní kuchyně; ke zvýšení hygieny 
bude sloužit nové připojení teplé vody 
na žákovských WC I. st.; nejvýznamnější 
změnu prodělala učebna 3. r., která při-
vítá své žáky „v novém kabátě“.

Osobně považuji za nejdůležitější 
zásah technického charakteru opravu 
střechy na přístavbě školy, kdy bylo po 
10 letech nutno provést mechanické 
a chemické ošetření krovu a části plné-
ho bednění střechy. „Záruční opravu“ 
v těchto dnech uskutečňuje fi rma GE-
ELSTAV z Otrokovic.

Všechny uvedené opravy a zlepšení 
by se neobešly bez přičinění všech pra-
covníků školy, kteří úklidem, výzdobou 
a drobnou údržbou přivedli školu k při-
pravenosti zahájit nový školní rok. Všem 
jim patří moje poděkování a v případě 
úklidu pak mimořádné uznání. 

Nejvýznamnější změnou, která bude 
provázet naši práci nejen v tomto školní 
roce, ale v celém následujícím období je 
zahájení ověřování nového vzdělávacího 
programu. Jedná se o školní vzdělávací 
program (ŠVP) „Škola zdravého život-
ního stylu“, který byl pedagogickými 
pracovníky školy dopracován v závěru 
uplynulého školního roku. Podle ŠVP 
se bude ve školním roce 2007/2008 
vyučovat v 1. a 6. třídě. V ostatních 
třídách bude vzdělávání pokračovat 
podle vzdělávacího programu „Základ-
ní škola“. Jestli se jedná o změnu pře-
vratnou a zásadní dnes nelze přesně 
odhadnout. Teprve po několika letech 
budeme schopni vyhodnotit, jak se nám 
s novým programem pracuje a co nové-
ho nám přináší. U našich žáků výsledek 
uvidíme nejdříve po 4 letech, spíše však 
po letech 9, kdy nám naši noví „prv-
ňáčci“ budou opouštět školu a bude-
me moct objektivněji hodnotit úroveň 
dosažených výstupů, které dnes máme 
v rámci ŠVP stanoveny.

Nastávající školní rok 2007/2008 
bude rokem intenzivní práce, která by 
měla postupně dovést školu k našemu 
vytčenému cíli, ke „škole zdravého ži-
votního stylu“.

Na této cestě bych popřál všem svým 
spolupracovníkům, žákům školy, jejich 
rodičům a samozřejmě rovněž pracov-
níkům zřizovatele hodně pohody a ze-
jména radosti z dobrého výsledku naší 
společné práce. 

Mgr. Podlas Robert, ředitel školy

Škola ve školním roce 2007/08 nověŠkola ve školním roce 2007/08 nově

Cyklistická soutěžCyklistická soutěž
Každým rokem se naše základní 

škola účastní soutěže mladých cyk-
listů. Soutěž je postupová od základ-
ního školního kola přes kolo okrsko-
vé, okresní, krajské až po celostátní. 
Postup do dalších soutěží si vybojují 
vždy jen vítězové jednotlivých kate-
gorií. Ve školním roce 2006/2007se 
našim žákům opravdu dařilo. Oběma 
družstvům v mladší i starší kategorii 
se podařilo dosáhnout až na nejvyšší 
stupínky, takže si nakonec vybojovala 
až postup do celostátního kola. To se 
uskutečnilo 19. – 21. června 2007 ve 
Vizovicích, kde naši žáci reprezento-
vali celý Zlínský kraj.

Mladší kategorie - Matulíková 
Monika, Kvasničková Kristýna, Mou-
ka Patrik, Šimoník Radek.

Starší kategorie - Kolomazníková 
Jana, Jonášková Ludmila, Procházka 
Josef, Sedláček Petr.

Jako úplní nováčci v celostátním 
fi nále odjely děti do Vizovic plny oče-
kávání. Ve středu absolvovaly jízdu po 
dopravním hřišti pod dohledem po-
licistů, znalost první pomoci a testy 
z pravidel silničního provozu. Ve čtvr-
tek pak jízdu zručnosti. Konkurence 
byla obrovská. Soutěžilo se společně 
s dalšími 13 družstvy ze všech krajů 
celé republiky v každé kategorii. I přes 
poměrně komplikovaný průběh a až 
nervy drásající problémy s dopravní-
mi testy naši žáci zúročili, co se za 
poslední dobu naučili. A svým vskut-
ku příkladným přístupem, skvělým 
chováním, obrovskou snahou a chutí 
se vším se porvat, ukázali soupeřům, 
kteří se už tradičně účastní této sou-
těže a umisťují se na předních pozi-
cích, že také dovedeme uspět.

Žáci starší kategorie obsadili nád-
herné 4. místo a žáci mladší kategorie 
obsadili bronzový stupínek – 3. mís-
to. Je to obrovský úspěch, který si za-
slouží velkou pochvalu. Děti mohou 
být na sebe opravdu pyšné. A také 
hrdé na to, co dokázaly. Všem upřím-
ně gratulujeme!!
Mgr. Lenka Odložilíková, ZŠ Tlumačov

Škola



Tlumačovské novinky • září 2007 7

Ve středu 20. června 2007 přicházely 
naše nejstarší děti do školy ve slavnostní 
náladě. I když do konce školního roku 
scházelo ještě deset dní, právě v tento 
výjimečný den proběhlo ofi ciální rozlou-
čení s předškoláky, kteří po prázdninách 
odejdou do 1. třídy základní školy.

Už od rána si děti povídaly o tom, 
jak asi bude to dnešní slavnostní odpo-
ledne probíhat, jaké asi překvapení jim 
chystají paní učitelky a nejvíce se těšily 
na slibované sladké pohoštění.

Dlouho očekávaná akce začala ve 
čtyři hodiny odpoledne. Děti s nedo-
čkavostí sobě vlastní sebejistě předstou-
pily před své rodiče, babičky, dědečky, 
sourozence, hosty ze základní školy, 
obecního úřadu a z KIS Tlumačov. Po 
krátkém úvodu paní ředitelky se všech 

Letos je nám 8 letLetos je nám 8 let

Naše rozloučení s předškolákyNaše rozloučení s předškoláky
22 dětí prezentovalo krátkým progra-
mem, ve kterém vzpomněly na první 
dny v mateřské škole, na slzičky, které 
je zpočátku provázely, ale také na to, 
jak si brzy zvykly a spolu se svými ka-
marády a svými učitelkami se učily po-
znávat svět a do školky se těšily.

Sebevědomě se představily všem pří-
tomným a s pýchou převzaly od svých 
učitelek slavnostní absolventské šerpy, 
svá první vysvědčení a dárkové balíč-
ky, které skrývaly kromě sladkostí také 
malou knihu, omalovánky, pamětní list 
a mezi dětmi tolik oblíbené plyšáky. To 
bylo radosti!

Po společném fotografování děti za-
sedly k slavnostně vyzdobené tabuli, 
kde na ně čekalo dětské šampaňské 
a zmrzlinový pohár. Také rodiče jsme 
pohostili kafíčkem a cukrovím. Potom 
se rozjela pravá dětská diskotéka, děti se 
pořádně vyřádily, zatímco rodiče si poví-
dali o tom, jaké povinnosti jim přibudou 
příští školní rok. Besedování se protáhlo 
až do pozdních odpoledních hodin. Ne-
být toho, že děti už byly unavené ne-
ustálým skotačením a zážitky z celého 
slavnostního dne a také na rodiče doma 
čekaly další povinnosti, asi bychom ješ-
tě povídali déle. Ale jak se říká, všeho 

s mírou a v nejlepším se má přestat. 
Rozdováděné děti se možná maminkám 
dlouho nedařilo dostat do postele, ane-
bo možná usnuly hned pod vlivem úna-
vy a zážitků, které tento den prožily.

Přejeme našim prvňáčkům, ať se jim 
ve škole daří, ať své dovednosti a vědo-
mosti, které jsme se jim snažili po ce-
lou dobu docházky do mateřské školy 
předat, zúročí ve své každodenní školní 
práci a pevně doufáme a věříme, jak už 
se stalo zvykem, že na tu svoji první ško-
ličku nezapomenou a přijdou se pochvá-
lit svým už opravdovým školním vysvěd-
čením za svými kamarády a učitelkami 
do Mateřské školy v Tlumačově.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Kulturní a informační středisko 
Tlumačov Vás srdečně zve

na oslavu Martinských hodů
Program: sobota 10. 11. 2007, 

13–18 hodin Klub na Zábraní
Posezení s cimbálovou muzikou Posezení s cimbálovou muzikou 

LINDA spojené s ochutnávkou vína.LINDA spojené s ochutnávkou vína.
Od 20 hodin SDH Tlumačov Od 20 hodin SDH Tlumačov 

pořádá zábavupořádá zábavu
neděle 11. 11. 2007, 10–11 hodin, 

náměstíčko 
Martinské zastavení Martinské zastavení 

(krátký kulturní program s malým 
občerstvením)

Máme tu opět září, které každoročně 
probouzí školáky z prázdninové pohody 
k soustředěné práci. V základních ško-
lách se letos zahajuje výuka podle no-
vých vzdělávacích programů, což zna-
mená pro všechny učitele i žáky velké 
změny. U nás ve škole bude také něco 
nového. Ke speciálním programům: 
zdravotnímu a logopedickému, které 
včetně vlastního vzdělávacího progra-
mu „Náš svět a co v něm dokážu“ naše 
škola provozuje již od roku 1993, při-
řazujeme letos další nový program „so-
cializační“. Určen je především dětem 
hyperaktivním, které mají problémy 
v oblasti vztahové a komunikační. 

Mimo speciálně pedagogického 
působení jsou v programu zahrnuty 
speciální terapie a techniky: drama-
terapie, muzikoterapie, aromaterapie 
a relaxace. Jejich prostřednictvím je 
navozováno harmonické prostředí pro 
vlastní práci, ale i odpočinek, uvolnění 
a relaxaci. Cílem je naučit děti zvládat 

konfl iktní a nové neznámé situace, zlep-
šovat jejich komunikační dovednosti, 
utvářet zdravý postoj ke své vlastní oso-
bě a svému okolí - vrstevníkům, dospě-
lým, prostředí, ve kterém žijí. Upevňová-
ní správných návyků je pak prováděno 
v různých situacích během celé doby 
pobytu dětí ve škole. 

Zavedení socializačního programu 
znamená dotvoření celkové nabídky 
odborných péčí školy. V současné době 
Mateřská škola Klubíčko provádí uce-
lený (komprehenzívní) systém péče 
o děti s handicapem, včetně přístupů 
k postižení v různých kombinacích. 

Bc. Ludmila Stodůlková

MŠ, MŠ Klubíčko
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V září tomu bude rok, co se v naší obci 
úspěšně „rozjelo“ Mateřské centrum Hou-
sata. 

Kulturní a informační středisko Tlumačov nabízí kurzyKulturní a informační středisko Tlumačov nabízí kurzy
Základy PC: Kurz je určen pro lidi, kteří nemají zkušenosti se základním 

ovládáním PC, myší a klávesnice. Termín: 30. 10., 1., 6., 8. 11. 2007 od 17-20 hodin. 
Přihlášky do 30. 9. 2007.

Základy Wordu: Pro zájemce o tvorbu jednoduchých dokumentů ve Wordu. 
Termín: 20., 22., 27., 29. 11. 2007 od 17-20 hodin. Cena: 1 500 Kč/kurz. Bližší obsahy 

kurzů a přihlášky do 21. 10. 2007 osobně nebo na tel.: 577 929 023, 724 368 378.

KIS, kultura

Maminky na MD: „Přijďte do Mateřského centra Housata“Maminky na MD: „Přijďte do Mateřského centra Housata“
Od minulého týdne si děti hrají s novými 

hračkami jako např. stan a iglú, odrážedlo, 
skluzavka a skákací míče. Na zakoupení hra-
ček fi nančně přispěla Obec Tlumačov v rámci 
veřejné fi nanční podpory. Holky a kluci mo-
hou dovádět na krásném koberci s dětskými 
motivy, který byl nedávno zakoupen z pří-
spěvků vybraných od maminek za celý rok. 

Maminky, přijďte se svými dětmi třeba 
jen „nakouknout“ do mateřského centra. 
Uvidíte, že se dětem zde bude líbit! Všech-
ny vás srdečně zveme.

Renáta Nelešovská

Maminky na mateřské dovolené se pra-
videlně schází se svými dětmi každý čtvrtek 
dopoledne, v čase od 9 -11 hodin, v budově 
na náměstí Komenského č. p. 65. Prostory 
pro MC jsou zpřístupněny i v úterý odpoled-
ne od 15 – 17 hodin, ale maminky tento čas 
moc nevyužívají. 

Činnost v MC je různorodá: někdy se 
kreslí na sklo, jindy se vystřihují papírové 
dekorace či hračky a proběhla i zkouška 
malování prstovými barvami. Občas si při-
jdou maminky jen tak povyprávět a vypít 
kávu či čaj.

Přehled kulturních akcí Přehled kulturních akcí 
KIS Tlumačov KIS Tlumačov 
na IV. čtvrtletí 2007na IV. čtvrtletí 2007

 Září Září
 1. 9. - Výstava Povodeň 1997 (do kon-
ce října)
 19. 9. - 15:00 Poradna SOS
 21. 9. - 17:00 hod. Beseda o knížce 
„Navlékání korálků“ (knihovna)  
 28. 9.–29. 9. - Zájezd Vídeň a okolí

  ŘíjenŘíjen
 3. 10. - 15:00 Přednáška SOS-práva 
spotřebitelů
 4. 10. - 17:00 Čaj o páté – ochutnávka 
čajů, vodní dýmky, exotické překvapení
 12. 10. - 16:00 Odpoledne s písnič-
kou, 60. léta (akce pro seniory) – KIS
 17. 10. - 15:00 Poradna SOS
 24. 10. - 15:00 hod. Jak se správně 
rozhodnout o výběru zaměstnání – 
přednáška 
 26. 10. - 19:00 hod. „Vše o ženách“- 
divadlo Kroměříž, sokolovna
 31. 10. - 15:00 Přednáška SOS - rekla-
mace obuv, oblečení

 Listopad Listopad
 10. 11. - Ochutnávka vín s cimbálovou 
muzikou LINDA – Klub na Zábraní
 14. 11. - 15:00 Poradna SOS 
 19. 11. - 15:00 hod. Jak využít perso-
nální agenturu – přednáška (Profi ma)
 28. 11. - 15:00 Přednáška SOS - rekla-
mace elektrotechniky
 30. 11. - Rozsvícení vánočního stromu

 Prosinec Prosinec
 Výstava „Mikuláš….“ 
 9. 12.  - Vánoční koncert souboru Ka-
šava – sokolovna 
 12. 12. - 15.00 Poradna SOS
 13. 12. - 15:30 - Adventní koncert 
ZUŠ Otrokovice

Z m ě n aZ m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a p r o g r a m u  v y h r a z e n a

Holky z Tlumačova jsou nejlepšíHolky z Tlumačova jsou nejlepší

V sobotu 15.9.2007 se na hřišti Slovác-
ké Sparty Spytihněv konal IX. ročník tur-
naje zastupitelů a žen v malé kopané. Tlu-
mačov si z něj odvezl zlatý pohár (ženy) 
a bronzový pohár (muži)!

Výtečně vyšel turnaj ženám z Tlu-
mačova. S přehledem propluly turnajem 
bez jediného zaváhání a dokonce i bez 
jediného inkasovaného gólu a celý turnaj 
tak zaslouženě vyhrály. Laici se divili, ale 
odborníci znalí věci jen souhlasně přikyvo-
vali. Na jejich hře bylo vidět těch několik 
tréninků, které v přípravě před turnajem 

absolvovaly. Opravdu – klobouk dolů…
Družstvo mužů ve složení Jaroslav 

Ševela, Antonín Jonášek, Radek Dvořák, 
Michal Veselský, Karel Horka, Radek Ši-
moník (brankař) a Jan Rýdel obhajovalo 
loňské prvenství na turnaji. Ačkoli jsme 
v základní skupině neprohráli (domácí 
„Spytinov“ měl lepší skóre), postoupili 
jsme z druhé příčky a tak jsme se utkali 
s Babicemi o třetí místo. Vítězný gól vstře-
lil Radek Dvořák a bronz byl náš.

(celý článek na www.tlumacov.cz) 
Ing. Jan Rýdel

Nahoře zleva: Helena Rýdlová, Hana Kvasničková, Irena Horková, Vladimíra Ševelová, Pe-
tra Šimoníková Dole zleva: Věra Vystrčilová, Lenka Horková, Lada Mouková, Hana Dvo-
řáková, Jitka Dvořáková
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Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem
Tak jako v roce 2006 se naše knihov-

na i letos zapojuje do celorepublikové 
akce, která nese název „Celé Česko 

čte dětem“. Tato kampaň probíhá ve 
spolupráci s Cala Polska czyta dzie-
ciom a vychází z jejich dlouholetých 
zkušeností. Cílem projektu je podpo-
ra emocionálního (psychického, myš-
lenkového a morálního) zdraví dětí. 
Taktéž v letošním roce je vyhlášena 
pro malé výtvarníky celostátní sou-
těž: „Plakát Celé Česko čte dětem 

2008“ a proto naše knihovna vyhla-
šuje soutěž pro tlumačovské děti. Na-
kresli návrh plakátu „Celé Česko čte 
dětem 2008“ ve formátu A5 nebo A4 
a přines jej do knihovny do 26. 10. 
2007. Na zadní stranu výkresu uveď 
své jméno, adresu a věk. Obrázky pak 
budou vystaveny v měsíci říjnu v pro-
storách KIS a následně pak odeslány 
do celorepublikové soutěže. Vyhláše-
ní se uskuteční v lednu 2008.“ Již 
nyní se těšíme na vaše díla.

Daniela Králová

kulturní pracovnice KIS Tlumačov

K letním prázdninám patří i tábory. 
Dlouhé přípravy, které probíhají již od 
měsíce ledna, spoustu papírování, ob-
jednávek, schůzek atd. Vše připraveno. 
Tábor se jmenuje „Růžový panter opět 
zasahuje“ a je určen pro 33 dětí. Naším 
cílem je opět RS Radost ve Vřesovicích 
u Kyjova, které jsme navštívili i v minu-
lém roce. 

Už je tady den odjezdu. Zamávat ro-
dičům, poslat pusu a tradá! Po celou 
dobu nás doprovází krásné slunečné 
počasí. Letos s námi vyrazilo spoustu 
nových, malých odvážných táborníků, 
ale nechyběli ani ti, kteří nás doprová-
zejí již několik let. 

Ubytovat, vybalit a hurá do klubov-
ny, kde proběhlo rozdělení do oddílů. 
První večer byl seznamovací. Nechybě-
lo spoustu her, soutěží a naše pozvá-
ní přijali i známí televizní detektivové 
jako jsou Dempsey a Makepeace, Kojak 
nebo komisařka Julie Lescautová s En-
gumou. Spousta legrace, a je tady další 
den. Opět počasí velmi slunečné, proto 
jsme se rozhodli pro výlet na koupaliště 
v Osvětimanech. Ve středu probíhal ce-
lodenní výlet do zámku v Buchlovicích 
a čtvrtek nám zpestřili policisté z Měst-
ské policie Kyjov se svými cvičenými psy. 
Ještě nás čeká překvapení v podobě tá-
borové pouti, na kterou se všichni moc 
těšíme. Co se to však děje? Některé děti 
mají žaludeční problémy, které je začaly 
trápit v nočních hodinách až do rána. 
I přes celonoční péči o ně, problémy 
nezmizely. Projev byl ráno mnohem sil-
nější. Proto chystáme auto a plánujeme 
odvoz do nemocnice k lékaři. Nevolnost 

Přepadl nás adenovirus a retrovirusPřepadl nás adenovirus a retrovirus

Příměstského tábora v době od 13. 
8. – 17. 8. 2007 se zúčastnilo celkem 
22 dětí, ze kterých se vytvořila perfekt-
ní parta hned od začátku, i když mezi 
nimi byly velké věkové rozdíly. Rozdíl 
mezi nejmladšími, kteří absolvovali 
první třídu a žáky osmých tříd nebyl 
žádnou překážkou. Starší pomáhali 
mladším a mladší zase starším. První 
den jsme společně tvořili trička „savo-
vou“ technikou s námětem „ podmoř-
ský svět“, který si děti dodělávaly kon-
turou na textil. Tento den nechyběly 
také seznamovací hry, protože i tento-
krát se k nám sjely děti z různých měst 
a vesnic z celého Zlínského kraje. 

Krásné počasí nám přálo po celou 
dobu tábora, což nám zpříjemnilo 

DDM Sluníčko, knihovna

však u dětí byla tak silná, že rozhodu-
jeme o přivolání sanitky, která je pro 
převoz lépe vybavena. Kontrola u léka-
ře, výsledky z laboratoře. Rozhodnutí: 
„Zavřít tábor.“ Je to epidemie! Pět dětí 
nám zůstalo v nemocnici v Kyjově a my 
zajišťujeme autobus na odvoz ostatních 
dětí domů. Velmi smutní jsme museli 
nic netušícím dětem sdělit vyjádření 
hygienické stanice o předčasném ukon-
čení tábora. Všechno proběhlo během 
dvou hodin a už jedeme domů. Tábor 
jsme museli zkrátit o 2 dny. I přesto se 
z dětí stala bezva parta a mohu říci, 
že i těch pár dní, které jsme na táboře 
prožili, byly pestré, plné dobrodružství 
a legrace. Na všechny se těšíme posled-
ní týden v září na Víkendovce.

Hana Hlobilova
pedagogická prac. DDM Sluníčko

i celodenní výlety. V úterý jsme se vy-
pravili na Lešnou, kde jsme navštívili 
nejen ZOO, ale také zámek. Ve středu 
jsme se rozjeli do Hulína na koupaliště 
a ve čtvrtek nás čekal turistický vý-
let, na kterém jsme si z Lipníku nad 
Bečvou vyšlápli na hrad Helfštýn. Pří-
jemná cesta po upravené cyklostezce 
nám ubíhala velmi pomalu, což bylo 
zapříčiněno velmi horkým, slunečným 
počasím. Neustálé přestávky a dopl-
ňování tekutin bylo důležitou součástí 
výletu. Ale výšlap stál za to - krásně 
upravený hrad Helfštýn, kterým nás 
provedla příjemná slečna průvodkyně, 
odpovídající na veškeré dotazy našich 
zvídavých dětí. A otázek opravdu ne-
bylo zrovna málo. 

V pátek jsme hráli spoustu nových 
her a to nejen v prostorách DDM, ale 
využili jsme také tělocvičnu. O legraci 
nebyla nouze. Do soutěží a her se s ver-
vou zapojili všichni táborníci. Čas však 
neúprosně ubíhal a byl tady závěr. Od-
měnění vítězů, rozdání dárečků všem 
přítomným a loučení. S některými se 
uvidíme již příští týden na druhém tur-
nusu a s ostatními se snad potkáme na 
nějaké akci DDM nebo na táborech příš-
tí léto. Těšíme se na viděnou !!!

Hana Hlobilová
pedagogická prac. DDM Sluníčko

Příměstský tábor „Letní dobrodružství“ I.turnusPříměstský tábor „Letní dobrodružství“ I.turnus
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Vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle Tlumačovských novi-

nek vám chceme představit akciovou 

společnost METAŠROT TLUMAČOV.  

Informace o fi rmě nám poskytl pan Ra-

dim Šebesta, ředitel a předseda před-

stavenstva podniku. 

Společnost Metalšrot Tlumačov a. s. 
vznikla v květnu 1992 v první vlně kupo-
nové privatizace. Společnost patří mezi 
jedny z největších a nejlépe vybavených 
fi rem, zabývající se výkupem železného 
šrotu a barevných kovů, jeho zpracováním 
a následným prodejem upraveného želez-
ného šrotu a vytříděných a upravených 
barevných kovů. Metalšrot byl postaven 
na kapacitu zpracování cca 200 000 tun 
ročně. V současné době fi rma pracuje 
na třetinový objem, tedy něco kolem 60 
-70 000 tun železného šrotu za rok. V řeči 
čísel to znamená 390 mil. korun.    

„Samotná výstavba podniku začala 
v letech 1979, o 7 let později byla pro-
vedena kolaudace. Kvalitu stavby nejvíce 
prověřily povodně v roce 1997, kdy ne-
došlo k žádným mimořádným událostem. 
Každá technologie je vybavena samostat-
ným odlučovačem ropných látek.

Strategie  zpracování železného šrotu 
drcením byla stanovena - v bývalém Čes-
koslovensku  tak, že budou vystavěny 3 
drtiče; jeden se postavil na Kladně, další 
zde v Tlumačově a třetí, na Slovensku, 
který už zbudován nebyl. Kapacitně dva 
drtiče plně stačily,“ popisuje začátky spo-
lečnosti pan Radim Šebesta. „Náš podnik 
je unikát evropského rozměru. Ve větši-
ně případů je kovošrot zaměřen na jednu 
či dvě technologie, buď tam jsou nůžky 
nebo paketovací lis. Zde v Tlumačově, na 
tak malém prostoru, jsou  nůžky dvoje, 
drtící a separační linka, lis, třídící buben 
na třísky, lamač kolejnic dále je tu zařízení 
na zpracování barevných kovů – kabeláže 
jak hliníkové tak měděné. Jedná se o za-
řízení REDOMA, stávajícího se z malého 
drtiče, na který přichází materiál předu-
pravený z předdrtičů.“

Již několik let se společnost zabývá 
otázkou ekologické likvidace autovraků. 

Ty jsou speciálně zpracovávány na drtící 
a separační lince. 

Firma pořádá sběrové akce autovraků  
v různých městech a obcích v republice. 
Systém je vypracován do nejmenších de-
tailů: poslední majitel odevzdá bezplatně 
vozidlo, zkontroluje se technický průkaz 
a VIN, poté dojde k tzv. ekologizaci - od-
sání veškerých nebezpečných látek (oleje, 
pohonné hmoty, veškeré kapaliny). „Z vo-
zidel se demontují materiály, které jsou 
ještě využitelné. Pak jde auto do drtící 
a separační linky. Ta je schopná oddělit že-
leznou a neželeznou frakci. Metalšrot má 
uzavřené smlouvy s různými odběrateli, ať 
už pro pneumatiky, autoskla, katalyzáto-
ry nebo plasty a různé jiné materiály. Pro 
vaši představu likvidace autovraku ško-
dovky trvá zhruba 30 sekund.  V současné 
době expedujeme měsíčně 1500-1800 tun 
drceného materiálu z drtiče,“ seznamuje  
s technologií pan Radim Šebesta. 

V rámci uspokojení potřeb zákazníka 
společnost získala v roce 1998 certifi kát 
systému jakosti dle EN ISO 9002 o za-
vedení a používání systému zaručující 
kvalitu v oboru: nákup, zpracování a pro-
dej kovových odpadů. V roce 2006 pro-
běhla úspěšně recertifi kace dle EN ISO 
9001:2000.

Akciová společnost věnuje velkou po-
zornost oblasti ekologie. Jsou zpracovány 
všechny legislativní podklady dle plat-
ných zákonů a ty jsou zavedeny do běžné 
činnosti společnosti. O tom, že se oblas-
ti ekologie věnuje velká pozornost svěd-
čí i fakt, že fi rma obdržela v roce 2002 
certifi kát dle EN ISO 14 001, kterým se 
potvrzuje zavedení a používání systému 
environmentálního managementu v obo-
ru nákupu, zpracování a prodeje kovových 
odpadů. V roce 2006 proběhla úspěšně 
recertifi kace dle EN ISO 14001:2004.

Dodavatelé materiálu do Metalšrotu 
jsou fi rmy - právnické osoby, automobilo-
vý průmysl, hutní průmysl a fyzické osoby 
tzv. lidový sběr. V majetku akciové společ-
nosti jsou i 2 lokomotivy, které zajišťují 
přepravu vagónových zásilek. Upravený 
železný šrot je prodáván do severomorav-
ských hutí, něco málo do Rakouska, Ně-
mecka, Polska a Slovinska. 

Kromě hlavního výrobního závodu 
v Tlumačově má společnost dalších 11 

provozů a sběren ve Zlínském a Olomouc-
kém kraji. Jsou to Šumperk, Hranice, Pro-
stějov, Přerov, Kojetín, Dřevnovice, Uher-
ský Brod, Staré Město, Broumov-Bylnice, 
Napajedla a Kroměříž.   

„V současné době zaměstnáváme ko-
lem 111 stálých zaměstnanců, z toho 36 
občanů Tlumačova. Dále dáváme možnost 
i brigádníkům, které zaměstnáváme podle 
potřeby provozu. Zaměstnance je podle 
mého názoru postaráno dobře; mají k dis-
pozici rekreační zařízení v Luhačovicích, 
dále jim přispíváme na penzijní fondy,“ 
uvedl pan ředitel.

Uplatnění v Metašrotu najdou lidé 
v různých profesích jako např. strojník, 
zámečník, svářeč, řidič. „Problém se za-
městnaností máme, věkový průměr na-
šich pracovníků je vysoký (nad 50 let). 
V nejbližší době nás čeká obměna zaměst-
nanců a obnova vozového parku.“

Pan Radim Šebesta nastoupil do ak-
ciové společnosti Metalšrot nejdříve jen 
jako zástupce pana Ing. Lubomíra Kubi-
še, který měl zdravotní problémy, později 
byl jmenován ředitelem. Pochází z jižní 
Moravy, ze Sudoměřic. Vystudoval střední 
stavební školu, pak obchodní akademii. 
Nejdříve pracoval ve stavebnictví, pak 
v nedalekém Rohatci v kovošrotě. Na 
koníčky mu mnoho času nezbývá. Volné 
chvilky věnuje rodině, myslivosti a ko-
ním. 

O spolupráci společnosti s Obcí Tlu-
mačov pan ředitel řekl: „S Obcí Tlumačov 
i s jinými organizacemi v obci máme vel-
mi dobré vztahy. I přes kamerový a hasící 
systém , teplotní čidla se někdy  nezabrá-
ní vzniku požáru, při kterém jsou potřeba 
hasiči. Sbor dobrovolných hasičů z Tlu-
mačova je vždy jako první na místě po-
žáru. Podporujeme sport v obci a pomá-
háme s opravami nebo přípravou obecní 
techniky. „Budoucnost fi rmy,  je ve stáří 
a množství vozového parku, který jezdí po 
našich cestách. Problém vidím u legisla-
tivy. Musíme naučit lidi i sami sebe lépe 
využívat odpady a odevzdávat je na místa 
k tomuto účelu vybavená,“ dodává pan 
Radim Šebesta, ředitel fi rmy.

Článek na základě informací podaných 

panem ředitelem Radimem Šebestou zpra-

covala Renáta Nelešovská

PPředstavujeme vám…ředstavujeme vám…
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V sobotu 18. 8. 2007 se konal již 5. 
ročník noční soutěže v požárním sportu. 
Letos poprvé pod názvem „O putovní po-
hár Mikroregionu Jižní Haná“. Za velkého 
diváckého zájmu se letos do Tlumačova 
sjelo 15 družstev mužů a 8 družstev žen. 
Jako první se na start postavilo domácí 
družstvo žen a před domácím publikem 
dosáhlo vynikajícího času 21,72 s. Poté se 
představil jeden z horkých kandidátů na 
vítězství kategorie mužů – družstvo Ka-
rolína. Časem 15,85 s nenechali nikoho 
na pochybách, že jsou ve výborné formě. 
Hned poté nastupoval obhájce loňského 
vítězství – muži Hřivinův Újezd. Letos ale 
nepřevedli loňský výkon a byl z toho ne-
platný pokus, stejně skončili i muži z Nové 
Dědiny. Pak nastoupili muži Tlumačova. 
Čas na prvním terči byl solidní – 16,79 s. 
Bohužel prostřik na levém proudu zname-
nal výsledný čas 21,20 s a konec nadějím 
na medailové umístění. Poté nastupovali 
4 družstva žen – Malenovice, Karolín, Hři-
vinův Újezd a Hostišová. Holky z Hosti-
šové předvedly požární útok v čase 21,44 
s a odsunuly domácí děvčata na 2. příčku. 
Následovali muži z Přílep a časem 15,92 
s se zařadili těsně za vedoucí Karolín. 
Následovali muži z Nivnice časem 20,37 
s, neplatný pokus žen z Vysokého Pole. 
Muži z Trnavy a Kostelan neohrozili ve-
doucí pozice a zajímavou podívanou sli-
boval pokus žen z Rymic a čas na prvním 
terči 20,07 s ukázal, že holky jsou v dob-
ré formě, bohužel prostřik na pravém 
proudu znamenal čas 22,21 s a průběžné 
3.místo. Muži z Bělova a Malenovic neo-
hrozili přední příčky a nepodařilo se to 
ani děvčatům z Louk v jejich kategorii.

Poté se představilo další družstvo z na-
šeho Mikroregionu – muži z Hulína,ani 
jim se nepodařilo atakovat přední příčky. 
Závěr sliboval zajímavou podívanou, pro-
tože v kategorii mužů se postupně před-
stavila družstva z Vysokého Pole, Bořeno-
vic, Vítonic a Lukova. Ani jednomu z nich 
se však nepodařilo odsunout Karolín z 1.
místa a Přílepy z místa 2.

Noční soutěž nabídla divákům zajíma-
vou podívanou a všichni se již těšíme na 
příští ročník.

Výsledková listina: 
ŽENY: 1. Hostišová - 21,44, 2. Tluma-

čov - 21,72, 3. Rymice - 22,21, 4. Maleno-
vice - 23,64, 5. Karolín - 25.59, 6. Louky 
- 30,00, Vysoké Pole - N, Hřivinův Újezd 
- N. Nejrychlejší proud - levý proud Ry-
mice - 20,07. MUŽI: 1. Karolín - 15,85, 
2. Přílepy 15,92, 3. Lukov 16,10, 4. Boře-
novice - 16,57, 5. Vysoké Pole - 17,83, 6. 
Bělov - 19,78, 7. Vítonice - 20,04, 8. Nivni-
ce - 20,37, 9. Tlumačov - 21,20, 10. Trnava 
- 21,37, 11. Kostelany - 24,13, 12. Hulín 
- 34,21, 13. Malenovice -40,53, Hřivinův 
Újezd - N, Nová Dědina - N. Nejrychlejší 
proud - pravý proud Přílepy - 15,25.

Roman Šnajdar

Noční soutěž v požárním sportu Noční soutěž v požárním sportu 
O putovní pohár Mikroregionu Jižní HanáO putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná

Tlumačovský fotbalTlumačovský fotbal
První polovina letošního kalendář-

ního roku byla pro fotbalový oddíl TJ 
Sokol Tlumačov hodně vydařená. Pře-
devším se podařilo udržet širokou mlá-
dežnickou základnu v obci a zajistit tak 
sportovní vyžití řady začínajících malých 
fotbalistů. Výsledkem je fakt, že od le-
tošního podzimu se do soutěže přípra-
vek přihlásilo i nově vytvořené mužstvo 
z Tlumačova. Fotbalové benjamínky 
vede Ladislav Popela spolu s asistenty 
Jiřím Němcem a Milošem Dvořáčkem. 
Velký zájem o fotbal je nadále i mezi 
žáky, kteří pod vedením dvojice Oldřich 
Hrdina, Roman Zálešák skončili v jarní 
části okresní soutěže na pěkném čtvr-
tém místě. 

Dorostenci uhráli v sezóně 2007/08 
třetí příčku, nejlepším střelcem týmu byl 
Aleš Otevřel s 9 góly. V podzimní čás-
ti převzal tým trenér Petr Vlček, jemuž 
sekunduje Ladislav Ulman. Vedoucími 
mužstva jsou Lada a Jiří Moukovi. Vý-
bornými jarními výsledky se ve IV. třídě 
prezentovalo B mužstvo. Nakonec skon-
čilo druhé a díky reorganizaci systému 
postupujících získalo právo hrát ve III. 
třídě. Přes léto se ovšem kádr týmu roz-
padl a B tým byl nucen se ze soutěže 
odhlásit.

Hlavní pozornost příznivců tlumačov-
ského fotbalu je však stále upřena na 
výkony a výsledky A týmu. Ten v zimě 
převzal nový trenér Jiří Tyl a dovedl jej 
na celkové čtvrté místo v tabulce okres-
ního přeboru 2006/07 o pouhé skóre za 
třetími Tečovicemi. Nejlepším střelcem 
týmu se stal útočník Bolek Psota, který 
obstaral 14 přesných zásahů.

Každý z fanoušků, který na jaře zaví-
tal na fotbalové hřiště, si mohl všimnout 
řady změn. Po povodni v březnu 2006 
jsme získali dotace na opravu celého 
areálu. Před bufetem byla vybudována 
zastřešená pergola, došlo k nátěru zá-
bradlí a střídaček kolem celého hřiště 
a dokončena byla závlaha povrchu. Smě-
rem k ulici Sportovní byla za brankou 
vybudována záchytná síť a klub nakoupil 
novou tréninkovou branku a dvě přenos-
né branky pro přípravku. S pomocí obec-
ního úřadu byla provedena rekonstrukce 
vstupní brány a vybudována byla zpev-
něná plocha při vstupu na hřiště z ulice 
Sportovní, u kabin a pod pergolou.

Nejen díky těmto změnám by měl být 
areál fotbalového hřiště pro příznivce 
tlumačovského oddílu o poznání atrak-
tivnějším. Přilákat by je však především 
měl dobrý fotbal v podání našich hráčů. 
Všem fanouškům můžeme slíbit, že se 
o něj budeme ze všech sil snažit.

Petr Skácel

Lázeňský okruh,Lázeňský okruh,
tak jsme nazvali zájezd, jehož cílem 

byly lázně v západních Čechách.
V sobotu 8. září jsme navštívili roz-

hlednu Diana, která nám umožnila po-
hled na nejznámější české lázně, Kar-
lovy Vary. Prošli jsme lázeňskou část 
města, kolonády a ochutnali zdejší teplé 
prameny. Pozdní odpoledne jsme pro-
žili v poklidných Františkových Lázní. 
Největší zájem byl o focení s proslulým 
„Františkem“. Podvečerním cílem byl 
Cheb s prohlídkou věže a kostela sv. 
Mikuláše. Následovalo náměstí Jiřího 
z Poděbrad s nejznámější stavbou „Špa-
líčkem“.

Nedělní dopoledne jsme věnovali 
prohlídce Mariánských Lázní. Zde nás 
nejvíce zaujala „zpívající“ fontána, kolo-
náda a pravoslavný kostel sv. Vladimíra. 

Odpoledne jsme navštívili zámek Kynž-
vart, který představuje rezidenci ve sty-
lu vídeňského klasicismu a empíru. Zá-
mek vlastnil kníže Metternich, který byl 
rakouským státním kancléřem a přední 
postavou evropské politické scény první 
poloviny 19.století.

Domů jsme dorazili v pozdních večer-
ních hodinách. A znovu začínáme pře-
mýšlet v pořadí již o čtvrtém zájezdu. 

Marie Hánová

Sport

Karlovy Vary
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V sobotu 30. června 2007 proběhla 
v tělocvičně ZŠ Tlumačov a na sportovišti 
za školou oslava 80. výročí založení odbí-
jené v obci Tlumačov. Při této příležitosti 
se po mnoha letech sešlo několik generací 
volejbalistů a volejbalistek, kteří dlouhá 
léta oblékali dres Tlumačova a reprezen-
tovali naši obec. Mezi asi stovkou přítom-
ných bylo vidět v dobré kondici i hráče 
a hráčky, kteří byli členy tlumačovských 
volejbalových družstev v dobách největší 
slávy ve čtyřicátých, padesátých a šede-
sátých letech minulého století. Přátelská 
utkání sehráli mladí hráči a hráčky Tlu-
mačova a Žlutav, dále bylo sehráno „svá-
teční“ utkání družstev dospělých mezi 
Tlumačovem a Žlutavami a sportovní část 
programu vyvrcholila exhibičními zápasy 
mužstev mužů všech generací, kteří v po-
sledních desetiletích v našem oddíle hráli 
a nebáli se znovu obléci „dres a trenky“ 
a přítomným svými volejbalovými doved-
nostmi dokázat, že věk na jejich kvalitách 
nic neubral. Znovu se při tomto setkání 
ukázalo, že volejbalisté jsou parta lidí, 
a to bez ohledu na věk, která nejen do-
káže hrát odbíjenou do pozdního věku, 
ale umí se bez předsudků přátelit a bavit. 
Pohoda a dobrá zábava provázela i závěr 
setkání až do pozdních nočních hodin. 

Hlavním partnerem setkání byla Obec 
Tlumačov a ZŠ Tlumačov, kterým patří 
velké poděkování. Díky patří také všem 
sponzorům, kteří podpořili oslavy 80. let 
volejbalu v Tlumačově.

Mgr.Rajmund Huráň

za oddíl odbíjené TJ Sokol Tlumačov

Vážení spoluobčané,

ráda bych vás požádala o spolupráci při 
mapování starých krajových nebo místních 
odrůd ovocných stromů, které se vyskytují 
přímo v Tlumačově nebo v jeho okolí. Po-
kud vlastníte takovéto stromy (starší 60 
let) ve vaší zahradě či sadu nebo víte kde 
se vyskytují ve vašem okolí, neznáte název, 
ale domníváte se, že se jedná o starou od-
růdu, kontaktujte mě prosím na tel. čísle 
728 850 066, nebo na níže uvedené adrese. 
Jde o pokus zmapovat, zaznamenat a udr-
žet tyto staré odrůdy jako základ genofon-
du pro příští generace. Zvláště se obracím 
na starší spoluobčany, kteří by mohli po-
skytnout cenné informace. Přivítám také 
zapůjčení nebo odkoupení starší literatury 
týkající se pomologie. Za jakoukoliv infor-
maci děkuji. 

Daniela Králová, 

Masarykova 83, Tlumačov

POZVÁNKA NA VÝSTAVUPOZVÁNKA NA VÝSTAVU
ovoce, zeleniny a květinovoce, zeleniny a květin

Koná se v sobotu a neděli 22. - 23. září 2007 v budově sokolovny

sobota – 14:00 – 20:00 hod.    neděle – 10:00 – 18:00 hod.

Příjem vzorků bude v pátek od 15:00 do 19:00 hod.

Nedílnou součástí bude také výstavka spojená s ochutnávkou zahrádkářských 
výrobků, které sami připravíme. Zapojte se v co největším počtu. 
Příjem těchto vzorků bude až v sobotu od 10:00 do 12:00 hod.

ČZS Tlumačov

Volejbalisté slavili…Volejbalisté slavili…

5 Kč/cm2

5 Kč/cm2

Nabídka inzerce Nabídka inzerce 
v Tlumačovských novinkáchv Tlumačovských novinkách

Nabízíme podnikatelům z Tlumačova a okolí:
využijte Tlumačovské novinky ke zveřejnění své reklamy.

Rádi budeme informovat čtenáře
o vaší práci, výrobcích a nabízených službách.

Cena za reklamu:Cena za reklamu: 1 cm1 cm2 = 5 Kč = 5 Kč
Návrh na reklamu musí výt zpracován na počítači jako jednoduchý text v pro-
gramu Microsoft Word. Složitější návrhy v programech Ilustrator, Corel nebo 
Photoshop. Písmo musí být v tomto případě převedeno do křivek, nejlépe 

však tiskové PDF v rozměrech 1:1

Kontakt: Renáta Nelešovská, e-mail: vedoucikis@tlumacov.cz, 
tel.: 577 929 023, 724 368 378

L. Janiš, R. Huráň, Z. Ředina, M. Janas, L. Gazda a pan Račický


