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Co nového na radnici v Tlumaèovì?
Skončila doba dovolených, dny prosluněné zářivým sluncem, mnohdy zkrápěné
přívaly deště, a my se znovu zapojujeme
do každodenního pracovního procesu.
To se týká i pracovníků obecního úřadu,
který v současném období nezaznamenává nějakých větších převratných změn co
se týká počtu nebo profesního obsazení
pracovníků.
Poněvadž mnoho informací o činnosti
obecního úřadu není veřejnosti známo,
chtěla bych vás o činnosti a administrativním členění OÚ informovat na stránkách Tlumačovských novinek.
Obecní úřad v Tlumačově je provozně
a administrativně členěn na 4 oddělení
– oddělení stavební a majetku, ekonomické, evidenčně správní a oddělení životního prostředí, údržby a služeb.

 Oddělení stavební a majetku
pracuje pod vedením pana Michala Veselského v úzké spolupráci s paní Alenou
Hapalovou, která zajišťuje činnost úseku
majetku.
Toto oddělení sleduje veškerou stavební činnost v obci a současně napomáhá,
aby se tato rozvíjela v souladu se záměry
územního plánování, připravuje a zabezpečuje realizaci plánovaných investičních
akcí a realizuje potřebnou údržbu objektů ve vlastnictví obce v souladu se schváleným rozpočtem obce.
Činnost tohoto oddělení je obsáhlá
a zasahuje nejen do oblasti stavební, majetku, ale i dopravy a silničního hospodářství. K ulehčení problémů a pomoci
občanům napomáhá také využívání geograﬁckého informačního systému (GIS),
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Červnová hanácká slavnost
Petr Eim - Mistr světa ve voltiži
Představujeme

bezúplatně poskytnutých informačních
údajů z katastru nemovitostí pro činnost
obce a počítačové vedení katastrálních
map.
V souvislosti s platností nového stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění
pozdějších novel, se od 1. 1. 2007 přesu(pokračování na straně 2)
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Co nového na radnici v Tlumaèovì?
(dokončení ze strany 1)
nula ohlašovací povinnost všech drobných
stavebních prací a reklamních zařízení
prováděných v obci Tlumačov na odbor
stavebního úřadu Městského úřadu Otrokovice, jako obec s rozšířenou působností.
Na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy s MěÚ Otrokovice, vydává odbor
silničního hospodářství Otrokovice pro
stavebníky ve správním obvodu obce Tlumačov také povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace a povolení připojení nemovitostí ke komunikaci.
Oddělení stavební a majetku zajišťuje
také přidělování čísel popisných nebo evidenčních.
Ke konci roku 2007 byl evidován následující stav: budov s číslem popisným
je 825, 1 budova je s číslem evidenčním
a 306 objektů je bez popisného i evidenčního čísla.
Za poslední tři roky se stavební oddělení podílelo na realizaci celkem 25 akcí
o celkovém ﬁnančním objemu 29 mil. Kč.
Z toho 14,695 mil. Kč bylo čerpáno z dotací různých fondů (evropské, státní, krajské). Mezi větší investiční akce patří rekonstrukce současné budovy KIS čp. 170,
vybudování multifunkčního sportovního
hřiště u ZŠ, rekonstrukce zastávkových
přístřešků, výstavba a vybavení dětského
hřiště na ulici Sokolská, realizace 4 přechodů pro chodce s ostrůvky přes komunikaci
I/55, vytvoření základní technické vybavenosti U Cementárny (komunikace, inženýrské sítě) nebo např. demontáž nadchodu
v železniční stanici Tlumačov. V letošním
roce se realizovala rekonstrukce a nová pokládka chodníků v ul. Dolní a Nádražní,
rekonstrukce sklepních prostor ve staré
budově ZŠ a dílny v technickém areálu na
Zábraní, instalace nového vedení veřejného
osvětlení a místního rozhlasu v ul. U Cementárny.
 Úsek majetku, který spravuje paní
Alena Hapalová patří mezi nejvíce frekventované. Mimo správu majetku zajišťuje
paní Hapalová výběr veškerých místních
poplatků tj. poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu – poplatky za odpady, poplatky za
psy, užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a z provozování hracích
automatů. Dále jsou to i poplatky za nájem ze zahrádek. Obec má v evidenci 54
pozemků – zahrádek, z toho je pět nevy-

užitých. Dnešní životní styl a trend vede
k zamyšlení, jak účelově je obec využije.
Od roku 2005 jsou veškeré poplatky vedené a zpracované v počítačovém systému.
Nevím, zda je to tím, že si paní Alena Hapalová tak skvěle vede, nebo tím,
že občané Tlumačova jsou ukázněnější

Pěkně upravených domů v obci přibývá
než v některých jiných městech, ale počet
dlužníků za poslední tři roky klesl na devět. Protože Obec není dobročinnou organizací, je po zaslaných výzvách dlužníkům
nucena přistoupit na vymáhání soudní
cestou. Splatnost poplatku je stanovena
do konce března. Poté rada obce schvaluje
vystavení platebních výměrů s navýšením
o 100 % základní částky poplatku ke dni
1. května. Měsíc duben slouží občanům
nedochvilným nebo zapomnětlivým, kteří
poplatek neuhradili v zákonné lhůtě.
Proč ti poctiví by měli doplácet na nepoctivé? Snažme se proto včasnou úhradou vyhnout nepříjemnostem a zbytečným
nákladům navíc !!!
Obec vlastní i několik bytových domů
s 47 bytovými jednotkami, které v současnosti pronajímá. Ty se obsazují dle pořadníku uchazečů o byty, schvalovaného
Radou obce 2x do roka. 10 uchazečů má
zájem o byt velikosti 1+1, 7 o byt 2+1,
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3 o byt 3+1 a 10 lidí by se rádo ubytovalo
v domě s pečovatelskou službou.
Na základě novely zákona č. 107/2006
Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964
Sb. občanský zákoník dochází každoročně
k postupnému zvyšování nájemného a to
až do roku 2010, kdy by se ceny nájemného bytů měly výrazně zvýšit.
Aby všechny úspěšně zrealizované investiční akce (a není jich málo) byly viditelné, je třeba se zaměřit nyní na péči
o životní prostředí a zeleň v obci.
Rada obce na svém nedávném jednání
schválila pořízení komunálního malotraktoru VIVID 400 DT i s přídavným zařízením – mulčovač, návěs, zametací kartáč
a čelní hydraulická radlice.
Doufejme, že se nám podaří i s pomocí dokonalé techniky zlepšit vzhled obce
tak, aby vynaložená práce a úsilí byly také
vidět. Vždyť první pohled při vjezdu do
obce je velice důležitý a zásadní. Mnohdy
se obec hodnotí především podle prvního
dojmu.
Věřme, že společným úsilím se nám
podaří vybudovat v Tlumačově pěkné zázemí a životní prostředí na takové úrovni,
abychom mohli být na svoji obec právem
hrdi.
Obecní úřad se bude všemi silami snažit, aby to nebyly jen fráze, ale skutky a aby
se v Tlumačově líbilo všem, jako
těm čápům, kteří si „odskočili“
na střechu nákupního střediska Area. Zřejmě se jim
v Tlumačově opravdu
líbí. Lze proto očekávat, že následující léta budou
v Tlumačově více plodná, co
do počtu narozených dětí,
a to je dobře.
Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ

Knihovna - „èajovna“

v budovì ZŠ èeká na své
mladé návštìvníky
Obci Tlumačov se podařilo zrealizovat stavební úpravy suterénních prostor
ve staré budově základní školy. Tím se
vytvořily komfortní prostory pro volnočasové aktivity dětí. Vybavení místnosti
bylo pořízeno ze strany DDM Sluníčko – odloučené pracoviště Tlumačov z prostředků
získaných od Zlínského kraje formou ﬁnančního grantu.
Celkové náklady vztahující se ke stavebním úpravám sklepních prostor představují
výdaj z obecního rozpočtu ve výši 520 tis. Kč.
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Zaène topná sezona …
Se začátkem topné sezony mnozí
z nás zaznamenali opakující se nepříjemný jev. Zápach, který se line z některých komínů a nepříjemně zamořuje celé
okolí, nenechává nikoho na pochybách,
že majitelé domků topí různými odpady
z domácnosti.
Zákon č. 86/2002 Sb. v § 3 odst.4
říká, že: „Spalování látek ve zdrojích
znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení popř.
látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu
zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11
odst.2 je zakázáno.“
Odst.5 § 3 téhož zákona dále říká,
že: „V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná
paliva určená výrobcem.“
Nejde však jen o vizuální a čichové
vjemy. Mnohem nebezpečnější je obsah
a účinek škodlivých látek takto emitovaných do ovzduší. Teplota hoření v lokálních topeništích ani zdaleka nedosahuje
provozních teplot ve spalovnách odpadů
a z komínů tak uniká celá řada látek, které se dají svým charakterem a účinky na
lidský organismus přirovnat k bojovým
otravným látkám. Tyto škodliviny mají
prokazatelně rakovinotvorné a jiné negativní účinky na lidský organismus.
Počínáním těch, kteří topí odpady
jsme ohroženi všichni. Možná se jednou budou ptát, proč právě je postihla
závažná nemoc. Těžko si přiznají vlastní
spoluvinu. A přitom je to tak jednodu-

Policie ÈR v Tlumaèovì

ché – odpady dát tam, kam patří. Četnost
provozní doby sběrného dvora v obci je
dostatečná, aby jí každý mohl využít a to
bez ovlivnění výše poplatků, která je
dána na osobu s trvalým pobytem v obci.
Každý člověk má právo na příznivé životní prostředí, jak určuje Zákon o životním
prostředí č. 17/1992 Sb.
Nebuďme proto lhostejní k problematice znečišťování ovzduší obce a snažme
se, aby jednání některých našich spoluobčanů bylo méně „vidět a cítit“ a nám
všem se zdravěji žilo. Uvědomme si, že
to, čím škodíme jiným, může nakonec
ublížit nám.
Růžena Vaňharová, tajemnice
j
OÚ

Volby do KZ
Na základě rozhodnutíí prezidenta
republiky se ve dnech 17. a 18. října
2008 uskuteční volby do zastupitelstev krajů a v některých volebních
obvodech volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (volby do Senátu se netýkají Tlumačova).
V pořadí již třetích krajských voleb od vzniku vyšších územně samosprávních celků v roce 2000 můžete
zasáhnout svým hlasem ve dnech konání voleb. Krajská zastupitelstva jsou
volena jednou za 4 roky a představují
volený samosprávný orgán. Informace
k volbám jsou průběžně zveřejňovány
na úřední desce před obecním úřadem
a webových stránkách Tlumačova.
Ladislava Vránová, matrikářka

Policie ČR – obvodní oddělení
Otrokovice po dohodě s obcí Tlumačov zřídila v rámci projektu COMMUNITY POLICING od 4. srpna 2008
služební místnost v naší obci.
Kontaktní údaje:
- určené úřední hodiny: každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod.
- adresa služební místnosti: nám.
Komenského č. p. 65, Tlumačov
(vedle nové budovy KIS)

Platnost obèanského prùkazu
Dnem 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů vydaných bez strojově
čitelných údajů. Povinná výměna začala
ve čtyřech etapách již v roce 2005 a v letošním roce končí poslední vlnou. Občanské průkazy nemusejí měnit jen občané
narození před 1. 1. 1936, pokud mají OP
typu „knížka“. Od 1. 1. 2009 by se tak
měli občané, s ohledem na uvedenou výjimku, prokazovat již jen občanským průkazem se strojově čitelnou zónou. Tento
typ OP zelené barvy je vydáván od druhé
poloviny roku 2000 a platí po dobu v něm
uvedenou (fotograﬁe není vlepovaná, ale
je neskenovaná a umístěná současně na
přední i zadní straně průkazu). Platnost
svého občanského průkazu si můžete
ověřit jednak dotazem u Obecního úřadu
v Tlumačově v kanceláři matriky, u MěÚ
v Otrokovicích, odbor evidenčně-správní,
nebo přes internetové stránky MVČR,
kde si sami můžete platnost svého dokladu ověřit.
Ladislava Vránová, matrikářka

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 10. 6. 2008
přijalo tato usnesení:
 bere na vědomí vzdání se funkce
člena rady obce a člena školské rady pana
Mgr. Radka Dvořáka k 31. 5. 2008 z důvodu pracovní zaneprázdněnosti, zvolilo za
člena rady obce pana Ing. Jana Rýdla, zvolilo za člena školské rady při ZŠ Tlumačov
Mgr. Rajmunda Huráně
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
2453/19 ost. plocha o výměře cca 2 m2
v k. ú. Tlumačov
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
2443/9 ost. plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú.
 bere na vědomí žádost uchazeče
o odprodej pozemku č. 9 pro výstavbu rodinného domu v ul. U Cementárny
 schvaluje záměr směny pozemků
p. č. PK 1822 o výměře 4076 m2 a p. č. PK

2332 o výměře 1899 m2 v k. ú. Tlumačov
na Moravě za pozemky dotčené budoucí
stavbou „370 341 Morava, Tlumačov –
ochranná hráz“
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
779/6 a 779/27 k. ú. Tlumačov na Moravě
o celkové výměře 1 106 m2
 schvaluje záměr na odprodej části
pozemku p. č. 847 – orná půda o výměře
cca 330 m2 v k. ú. Tlumačov
 ruší usnesení Z8/13/05/08 ze dne
7. 5. 2008 z důvodu stávajícího smluvního závazku vlastníka sokolovny TJ Sokol
Tlumačov vůči MŠMT ČR vlastnit budovu
minimálně do roku 2013
 pověřuje místostarostu obce dalším
jednáním se zástupci TJ Sokol Tlumačov
a se zástupci župy Komenského ve Zlíně

s cílem zlepšení špatného technického stavu objektu sokolovny v Tlumačově.
 schvaluje předložený záměr na změnu regulačního plánu Tlumačov – lokalita
Metlov ve smyslu rozšíření zastavitelných
ploch pro bydlení v RD o pozemky p. č.
st. 268, st. 269 a p. č. 2453/10 k. ú. Tlumačov
 doporučuje radě obce schválit Smlouvy č. 2927103408 a 2927103408 o uzavření
budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor s organizací České dráhy, a. s. – organizační složka Regionální správa majetku
Olomouc v předloženém znění
 v souladu s Pravidly pro udělování
čestného občanství a ceny obce uděluje
Cenu obce Tlumačov in memoriam panu
Františku Kristýnkovi
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Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 25. 6. 2008
přijala tato usnesení:
 schvaluje prominutí poplatků dle
OZV č. 5/2004 a OZV č. 3/2007 za komunální odpad za roky 2005, 2006, 2007
a 2008 pro objektivní nevymahatelnost dluhů uvedeným osobám
 schvaluje výjimku pro počet dětí
ve třídách MŠ Tlumačov, pro školní rok
2008/2009 na 56 dětí na školu
 bere na vědomí Rozhodnutí ředitelky
MŠ o stanovení výše úplaty ve výši 400 Kč/
dítě/měsíc za předškolní vzdělávání v MŠ,
které je účinné od 1. 9. 2008
 schvaluje pronájem pozemků p. č.
503/4, 503/5 a 503/6 o výměře 6059 m2
v k. ú. Tlumačov na Moravě – lokalita „Slivotín“ společnosti Stavby silnic a železnic,
a.s.

 schvaluje p. Davidu Filákovi, bytem
U Trojice 821, občasné užívání části travnaté plochy u RD o výměře 12 m2
 schvaluje Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor
s organizací České dráhy, a.s., organizační
složka RSM Olomouc
 schvaluje uzavření veřejnoprávních
smluv podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, s městem Otrokovice
a) k projednávání přestupkové agendy
b) k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací
 schvaluje vnitřní Směrnici o pokladní službě
 schvaluje
prodloužení
smlouvy
v rámci projektu veřejně prospěšných prací

uzavřené od 1. 4. 2008 s počtem 4 pracovníků o 2 měsíce
 schvaluje ﬁnanční dary: za vynikající
reprezentaci obce Tlumačov hudebně dramatické skupině Návraty; za vynikající reprezentaci obce Tlumačov v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže příspěvkové
organizaci DDM Sluníčko; za vynikající reprezentaci obce Tlumačov v oblasti sportu
mužstvu žáků oddílu kopané
 pověřuje starostu rozhodnutím o zadání zhotovení úseku č. 2 opravy chodníku
v ul. Dolní společnosti PSVS, a.s.
 schvaluje na základě sepsaného předávacího protokolu předání nově rekonstruovaných suterénních prostor staré budovy ZŠ Tlumačov do užívání příspěvkové
organizaci ZŠ Tlumačov

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 22. 7. 2008
přijala tato usnesení:
 schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy o jeden rok, uvedeným nájemníkům: K. Pagáčovi, K. Chudárkové, L.
Kadlčákovi, Z. Vírové, D. Kovalčíkové, I.
Žondové
 schvaluje pronájem objektu č. p. 64,
nám. Komenského, Tlumačov ve vlastnictví obce Tlumačov společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., oblast Čechy východ,
odštěpný závod Hradec Králové
 schvaluje nákup osobního vozu Škoda Roomster Edition 08–1,4 16 V 63 kW
od prodejce ARAVER CZ, za celkovou cenu
378 500 Kč

 schvaluje vyřazení z evidence majetku osobní automobil Škoda Octavia , ZLJ
86-60 formou prodeje
 schvaluje pořízení komunální techniky v předloženém rozsahu – malotraktor
+ přídavná zařízení od ﬁrmy SOME Dolní Bojanovice v celkové částce 919 000 Kč
včetně DPH
 doporučuje ZO schválit v rozpočtové
změně č. 1/08 pořízení komunální techniky ještě v letošním roce formou částečné
úhrady a doplatkem celkové ceny po schválení rozpočtu v roce 2009
 schvaluje koncepční investiční záměry obce Tlumačov pro období 2008–2012

 schvaluje úhradu řidičského oprávnění skupiny C, E pro J. Zlatušku člena JSDH
obce Tlumačov
 doporučuje ZO, aby ve věci nejednoznačného výkladu funkčního využití území
dle Územního plánu obce Tlumačov (plocha
V1 a V2) v areálu zemědělské farmy Tlumačov schválilo umístění objektů takto:
neschvaluje budoucí umístění a následný
provoz stavby „Zpracování a skladování hliníkových strusek na st. p. 1217, Tlumačov“
v areálu zemědělské farmy Tlumačov schvaluje umístění současných provozů, a to výroby a skladování betonových výrobků, zpracování pilinových briket a opravářské dílny

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 20. 8. 2008
přijalo tato usnesení:
 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2009 panu Radku Šedovi
 schvaluje
prodloužení
nájemní
smlouvy na buňku č. 1, 2 v Domě služeb
p. J. Hašovi, do 31. 12. 2009
 schvaluje od 1. 1. 2009 navýšení ceny
nájemného o 41,8 %, tj. 29,78 Kč za 1 m2
u těchto obecních bytů: BD č.p. 630, ulice J.
Žižky – 6 bytových jednotek; dům č. p. 440,
ulice Nádražní – 3 bytové jednotky; dům č.
p. 285, ulice Masarykova – 1 byt. jednotka
 schvaluje odprodej nepotřebného
zahradního sekacího traktorku Westwood,
P. Zlatuškovi, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 14 500 Kč
 neschvaluje zprostředkování bezplatného pronájmu sokolovny v termínu
27.–28. 9. 2008 pro ZO ČZS Tlumačov za
účelem pořádání výstavy ovoce, zeleniny
a květin z důvodu neuspokojivého technického stavu sokolovny

 schvaluje Pravidla pro zapůjčení
hmotného majetku Obce Tlumačov, který
je ve správě KIS
 schvaluje předložené znění aktualizovaného Jednacího řádu RO Tlumačov
 bere na vědomí zprávu ZŠ Tlumačov
o provedení prověrky BOZP za období roku
2007
 nedoporučuje ZO ke schválení kupní
smlouvu na pozemky p. č. 1282/1, 1282/2,
1282/3, 1282/4 a 743 k. ú. Tlumačov (lokalita Skály) o výměře 21 087 m2 se společností Lesy ČR, s. p. za 874 336 Kč z důvodu
nepřiměřené výše požadované ceny
 schvaluje:
• účast mužstva složeného z členů ZO,
výborů ZO a komisí RO, příp. také družstva
žen na turnaji v malé kopané dne 20. 9.
2008, který pořádá obec Spytihněv
• realizaci opravy chodníku u zastávky
ul. Dr. Horníčka a objednání staveb. dodávek a prací u PSVS, a.s. za cenu 133 411 Kč

• pořízení věcného daru pro Petra Eima
v souvislosti se získáním titulu Mistra světa
ve voltiži 2008 a vynikající reprezentaci na
MS v Brně
• odprodej osobního automobilu Škoda Octavia, ZLJ 86-60 panu Z. Adamíkovi,
Lazy, Zlín za 65 000 Kč
• pozvání zástupců občanů a představitelů obce Ďanová (SK) na akci Martinské
hody, která bude probíhat v Tlumačově ve
dnech 15.–16. 11. 2008
 schvaluje:
• písemnou zprávu Regionální rady
o vyřazení projektové žádosti o ﬁnancování
akce Integrovaný objekt sociálních služeb
a veřejné správy z důvodu systémového odmítnutí ﬁnancovat z ROP Střední Morava
prostory obecního úřadu
• zprávu místostarosty o návštěvě obce
Ďanová (SK) 2.–3. 8. 2008
(úplné znění usnesení ZO a RO naleznete
na www.tlumacov.cz)
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Z historie

Rok 1918 a 1928 v životì naší obce
V letošním roce můžeme, nejen z mé(Židlochovice). Všude vítán velmi srdečdií slyšet frázi: Osudové osmičky v našich
ně obyvatelstvem, spolky, korporacemi
dějinách. Jaký byl tedy rok 1918 a 1928?
a zvláště dětmi. Tlumačovští občané rovDotkly se vůbec události z těchto let něněž mu přípravili důstojné přivítání. Větjakým způsobem života občanů naší obce?
šina domů byla ozdobena státními vlajOdpověď na tyto a podobné otázky se nakami, všechny pak papírovými praporky,
cházejí v kronikách Tlumačova, uschované
které na náklad obce dělaly děti ve škole.
v Státním okresním archivu ve Zlíně-KlePostaveny 2 slavobrány. První u Stát.
čůvka. V nich kronikář černým inkoustem
hřebčince, dle návodu p. Bábora, úřednízapisoval to, co by nemělo být nikdy zapoka hřebčince, druhá Dělnickou těl. jedn.
menuto.
při přechodu z náměstí Masarykova ke
FEFE
mlýnu, mezi domy č. 31. a 256. Tam, kde
Rok 1918
se zatáčí silnice ke Kvasicům, u domu
Den 28. října 1918 stal se památčís. 23. byly stožáry s prapory. Přání , aby
ným pro národ český na všechny časy.
p. president zastavil na chvíli se splnilo,
Československý výbor v Praze prohlásil
ale ne tak, jak se očekávalo. Žactvo, člev označený den zřízení „Československénové a dorost Sokola, hasiči, Selská jízda
ho státu“, národ českýý domohl se své saa mnoho občanů bylo
y po
p obou stranách
mostatnosti a pohřbeno
hřbeno staré Rakousko.
silnice u hřebčince,
Dne 30. 10.
0. ve
středu
konána
. 10. 1928
T. G. Masaryka 28
íku
tn
má
pa
í
len
ha
oslava za zřízeníí
Slavnostní od
státu, průvod obe-censtva ubíral see
za hlaholu zpěvu
u
a hudby celou obcí.í.
31. 10. ve čtvrrtek objasněn žacctvu význam založeení nového státu.
8. 11. v pátek
ek
konána
poslední
dní
vzpomínka bitvy na
Bílé Hoře a žactvu
tvu
připomenuty povinvinnosti oproti novému
mu
státu.
V sobotu dne
16. listopadu 1918
918
prohlášen českosloosloamovenský stát samostatnou, svobodnou
dnou
až k silnici k Machové
Machové. Střed sil
silrepublikou a zároveň stanovena všechna
nice k městečku byl obsazen velmi slabě,
ministerstva. Prvním předsedou svobodaž zase zatáčka k Kvasicům byla hustě
né Československé republiky zvolen jedlidmi vyplněna. Tam také stálo obecní
nomyslně profesor p. Tomáš Masaryk,
zastupitelstvo a legionáři. Na této křijenž nejvíce o založení či zřízení nového
žovatce skutečně pan president zastavil.
státu se přičinil. Prvním ministrem vyuJménem obce přivítal jej p. M. Kulenda
čování jmenován pan Gustav Hanerman.
- (starosta p. Samohýl účastnil se uvítání
p. presidenta se starosty celého okresu
Rok 1928
ve Zlíně). Pozdravil jej slovy: „Je mi velDůležitou událostí byla návštěva T. G.
kou ctí, že mohu Vás, pane presidente,
Masaryka na Moravě, jenž navštívil něco nejsrdečněji uvítati. Přeji Vám, vážekterá města a obce moravské: Brno, kde
ný pane presidente, by Vás Bůh dlouho
prohlédl výstavu soudobé kultury, 23.
a dlouho ku cti národu a k blahu lidstva
června Kroměříž, odtud na Radhošt (svapři zdraví zachoval“. Pan president odtojánské ohně), 24. t. m. Holešov, dále
pověděl: „Dej to Bůh!“ a podal mi prapřes Vizovice – Zlín (prohlídka závodů
vici. Za legionáře promluvil Fr. Zapletal:
Baťových), zpět Malenovice, OtrokoviBratře presidente! Vítám Tě jménem
ce, Tlumačov, Kvasice, Kroměříž, Brno,
legionářů v Tlumačově, co nejsrdečněji.

Buď nám dlouho zdráv!“ Pan president,
zřejmě dojat, podáním ruky předsedovi
poděkoval. Při příjezdu hrála hudba nár.
hymnu, při odjezdu „Proč bychom se netěšili“. Že se nezastavil, jak se očekávalo
u hřebčince, kde byla hlavní slavobrána,
stalo se jen náhodou. Zde zazněly při příjezdu na pozdrav fanfáry z Libuše. Členové Sokola a dorost tvořili na bráně pěkné
skupinky. U druhé brány stáli členové D.
T. J. Škoda, že p. president se nezapsal
do Pamětní knihy, která byla připravena
u hřebčince. Ačkoliv se konaly dvě schůze
slavnostního odboru, bylo vidět jakousi
nepřipravenost. Auto, v němž jel p. president doprovázen zástupcem ministerského předsedy P. Šrámkem, jelo velmi pomalu, takže mohl jej každý viděti.
Jubilejní oslavy desítiletí naší republiky konaly se po celé republice, a také
v Tlumačově byly velkolepé. Slavnosti
pořádalyy jjednotlivě všechny spolky po
p
celý rok a vyvrcholily
společnou oslavou celého
spo
městečka, všeho obyvaměs
telstva ,28. října. Podnět
tels
k sspolečným oslavám dal
Místní odbor pro postaMí
vení pomníku padlým.
ven
Pomník také byl 28.
Po
10. starostou p. L. Samo10
hýlem převzat v ochranu
hý
obce. Je dílem akadem.
ob
sochaře Jul. Pelikána
so
z Olomouce a představuje p. presidenta
st
Masaryka. Zhotoven
M
je ze pískovce na podpískovcovém.
sstavci
Cena 27 000 Kč.,
C
kkterou zaplatila obec,
jen částečně hrazeny
byly sbírkou a dary.
Pomník je postaven
před měšťanskou
měšťan
školou u Lípy
svobody, v ulici,
svobody
ulici kde
kd je největší frekvence. Je zdařilé umělecké dílo, neboť celá
postava Masarykova, je tak zživotnělá,
podoba tak věrná, že pomník je okrasou
a chloubou městečka. Na podstavci pomníku jsou vryta jména padlých vojínů
tlumačovských ve světové válce. Slavnost
odhalení byla pietní. Začala odpoledne
koncertem u Lípy svobody. Odpoledne
byl řečníkem legionář Žejglic, učitel z Uh.
Hradiště a starosta p. Samohýl.
28. říjen ukončen byl akademií v sokolovně, kterou pořádala Místní světová
komise. Slavnostním řečníkem byl jednatel Okresní světové komise Lad. Sotorník, učitel z Napajedel. Jak na slavnosti odpolední, tak i večer bylo přítomno
mnoho lidí.
Sestavila Renáta Nelešovská

www.tlumacov.cz
tlumacovske_0803-barva.indd 5

20.10.2008 15:58:51

Tlumačovské

Ze školy

NOVINKY

Školní rok 2008–2009
Přichází září a naše základní škola stojí
na prahu nového školního roku. Vzhledem
k vysokému počtu dětí přijatých do 1. ročníku jsme se rozhodli pro otevření dvou
prvních tříd.
V nich a ve II. třídě bude již druhým
rokem probíhat výuka podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Škola zdravého životního stylu“.
Ten si na základě závazného Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání společně vytvořil kolektiv pedagogických pracovníků naší školy. Je to program, v němž se jednotliví vyučující snaží
novými formami a metodami práce dosáhnout výstupů, jež jsou stanoveny ŠVP. Cílem je bezesporu poskytnutí základů všeobecného vzdělání a postupné osvojování
klíčových kompetencí (jako souboru dovedností a návyků), které povedou k orientaci v situacích blízkých každodennímu
životu a k celoživotnímu vzdělávání. Zatím nemůžeme vyhodnotit, co nového, po
prvním roce svého fungování, tento ŠVP
našim žákům přinesl a jak se nám daří
dosáhnout výstupů, které jsme si stanovili.
Je to otázka několika dalších let, kdy tento program vystřídá zatím souběžně běžící
vzdělávací program „Základní škola“.
Podle něj se vyučuje ve 3., 4., 5., 8. a 9.
ročníku. Pedagogové se však snaží výše
zmiňované nové formy a metody práce
uplatňovat i v těchto třídách, a tak k sobě
oba vzdělávací programy přiblížit.
 Změny přicházejí s novým školním rokem
Mgr. Jirušková nastínila čtenářům základní informace, které se vztahují k naplňování cílů výchovně vzdělávací práce
naší školy. Mým úkolem je zhodnotit právě skončený školní rok a přiblížit nejaktuálnější novinky, zajímavé pro žáky i jejich
rodiče.

V minulém školním roce ukončily působení na naší škole dvě vyučující – Mgr. Eva
Vašáková a paní učitelka Renata Pospíšilová. Přestože bylo jejich působení na naší
škole poměrně krátké (jeden, respektive
dva roky), bezesporu si zaslouží naše poděkování a ocenění jejich cílevědomé snahy o kvalitní a zodpovědné plnění úkolů
souvisejících s naplňováním obou výše
zmiňovaných vzdělávacích programů.
Na jejich místo přichází na I. stupeň
Mgr. Miroslava Moučková – kvaliﬁkovaná
vyučující se specializací pro výuku I. st.
a na stupeň II. se vrací po roce Mgr. Šárka
Matulíková, bývalá zkušená učitelka naší
školy, která bude vyučovat opět zejména
anglický jazyk.
Vzhledem ke zvýšení počtu tříd I.st.
bylo zapotřebí kolektiv doplnit další vyučující. Novou členkou kolektivu I. st. se
stala Mgr. Pavlína Vaculíková, kvaliﬁkovaná učitelka se specializací pro I. st.. Doplnění kolektivu pedagogických pracovníků
mohu hodnotit jako výrazné zvýšení kvaliﬁkované výuky na obou stupních.
Výčet personálních změn by nebyl úplný, pokud bych nezmínil i jedinou změnu,
která se váže ke kolektivu pracovnic ŠJ. Po
mnoha letech obětavé a velmi zodpovědné
práce ve ŠJ ukončila pracovní poměr odchodem do starobního důchodu paní Jana
Plačková. Pro novou kuchařku paní Petru
Šůstalovou nebude snadné nahradit paní
Plačkovou pro její ochotu, spolehlivost
a mimořádně kvalitní plnění všech úkolů,
kterými byla pověřena. Věřím, že se jí to
podaří, protože se jedná o kvaliﬁkovanou
sílu, která má dlouholeté zkušenosti s přípravou jídel ve školských zařízeních.
S personálními změnami, které mají za
cíl vytvoření optimálních podmínek pro
realizaci nových vzdělávacích cílů, bezprostředně souvisí i soustavné zlepšování
technických a provozních podmínek pro
výuku.
Během prázdnin bylo zapotřebí uskutečnit rekonstrukci bývalého skladu ná-
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bytku, který jsme byli nuceni „přetvořit“
na novou učebnu pro žáky 5. r. Nákladem
180 tisíc Kč se podařilo vybudovat velmi
pěknou a útulnou učebnu, která dnes patří mezi nejpěknější třídy I. st.
Současně se stavebními pracemi
v 5. třídě byla realizována i plánovaná rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a vytápění školní jídelny. Pevně věřím,
že nezanedbatelný objem 350 tisíc korun
vytvoří výrazně lepší podmínky pro práci
pracovnic ŠJ. Současně očekávám i vytvoření útulnějšího prostředí pro stravování
žáků i pracovníků školy.
Kromě výše uvedených rozsáhlých změn
bylo o prázdninách zapotřebí provést důkladnou údržbu všech interiérů školy včetně malování a oprav, což se beze zbytku
povedlo. Poděkování si zaslouží všichni
pracovníci školy, kteří se na přípravě školy
k zahájení školního roku podíleli, mnohdy
i nad rámec svých povinností.
Vyvrcholením příprav nového školního
roku byly v posledním týdnu prázdnin
i aktivity pedagogických pracovníků, kteří
výzdobou tříd a společných prostor školy
ještě zvýraznili esteticky příznivý vzhled
naší školy.
 A co nás čeká v tomto školním
roce nového ?
Výrazně se obměnila vzdělávací nabídka
volitelných předmětů na II. stupni. Nabídka je zajímavější, pestřejší a velmi vhodně
doplňuje základní nabídku vzdělávacích
aktivit školy: - např. matematicko-fyzikální seminář, konverzace v AJ, informační
a komunikační technologie. Seriózní úvaha
o potřebné jazykové výbavě žáků 9.r., kteří
opouští v tomto školním roce školu, nás
vedla k posílení hodinové týdenní dotace
výuky cizího jazyka na 4 hodiny týdně.
Stejná úvaha nás přivedla i k zařazení
volitelného předmětu – konverzace v AJ
pro žáky 7. r.
Celkově bude škola i nadále prohlubovat a naplňovat cíle, které jsou dány
školním vzdělávacím programem, a to vytvořením „Školy zdravého životního stylu“
ve všech oblastech své práce. Proto bych
chtěl v závěru popřát všem žákům i spolupracovníkům, aby naše společná práce
i nadále probíhala v ovzduší vzájemné tolerance, pochopení, ochoty spolupracovat
a dosáhnout cílů ještě o něco vyšších než
doposud.
Současně bych chtěl čtenáře Tlumačovských novinek upozornit na významnou
změnu, která se týká nejaktuálnějších informací ze školy. Od srpna došlo ke změně
názvu webových stránek školy. Veškeré informace o škole naleznete na internetové
adrese: www.zstlumacov.cz
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy
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Z DDM Sluníèko

Letní pobytový tábor „ZTRACENI“
Od 21. 7. – 30. 7. 2008 pořádal Dům
dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov letní pobytový tábor „Ztraceni“. Tentokrát jsme se rozjeli nedaleko
svých domovů do RS Trnava u Slušovic.
Velmi příjemně nás přivítali majitelé tohoto areálu, manželé Tomšů, a všem našim
přáním a požadavkům vycházeli maximálně vstříc, což nás mile překvapilo a tímto
jim děkujeme.

Letního tábora se zúčastnilo celkem
40 dětí ve věkovém rozmezí 7–16 let a 6
vedoucích. Dosud jsme pro letní pobytové
tábory volili budovu, ve které je ubytování
společně pro všechny účastníky. Tentokrát
tomu však bylo jinak. Ubytování bylo ve
třech chatách po 2, 3 a 4 lůžkových pokojích. Pro děti to byl velký zážitek a velmi
rády na jiných budovách navštěvovaly své
kamarády.
Počasí nám ze začátku tábora moc
nepřálo a chladné dny vystřídal i déšť.
Avšak díky možnostem tohoto RS a velké budově, kde se nacházela jídelna, velká společenská místnost, kavárna a v suterénu bazén, nám to vůbec nevadilo. Pro
děti byl připraven velmi pestrý program,
kde soutěžily nejen jako jednotlivci, ale
také jako důležití členové svého teamu.
Podle názvu tábora „Ztraceni“, jsme se
ocitli v místě, které bylo zahaleno tajemstvím a děly se nám zde nepředvídatelné
věci.
Jednoho dne jsme se například ocitli
v časové smyčce a události dne se nám
neustále opakovaly, museli jsme také pro
přežití najít čistou vodu a přinést jí co nejvíce do tábora, nebo jsme se museli večer
skrývat před zákeřnou Čarodějkou.

Každý den nás čekala spousta her
a soutěží. Čas však rychle utíkal, a i když
se nám nechtělo ještě domů, byl tady konec tábora. Závěrečná diskotéka, vyhodnocení, ocenění nejlepších a rozdání cen.
Přišlo na loučení. Slzičky, objetí, poslední
výměny adres a telefonních čísel. Doufám,
že se s většinou z vás zase shledáme a prožijeme spolu opět spoustu nezapomenutelného dobrodružství. Už teď se na vás
moc těšíme.
Hana Hlobilová
Pedagogická pracovnice DDM Sluníčko
Otrokovice, ved. odlouč. prac. Tlumačov

Nabídka kroužkù DDM Sluníèko,
odlouèené pracovištì Tlumaèov
Aerobik s Hankou a Ájou, Team
aerobik klub, Team aerobik, Tanečky,
Aerobik hrou, Žabičky, Házená, Florbal, Sporťák, Kondiční gymnastika,
Rybářský kroužek, Volejbal, Taneční
Hip–hop, Kreativní tvoření, Keramika
pro děti, Tvořínek, Keramika pro dospělé, Sluníčková školička, Všeználek,
Trampské zpívání s kytarou, Fantazy
klub, Sportovně-turistický.
Přihlášky do kroužků DDM jsou
k dispozici v kanceláři DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov a v prostorách KIS Tlumačov.

Letní dobrodružství se Sluníèkem
Letošní příměstský tábor s tradičním názvem Letní dobrodružství, který
pořádal DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, se opravdu
vydařil. Jeden výlet střídal druhý a společně s dětmi jsme navštívili místa, kde
mnozí dosud ještě nebyli.
Strašidelné bylo putování žalářem na
hradě Špilberku v Brně, které vystřídalo poutavé hraní ve Tvořivé dílně, přímo
v areálu tohoto hradu. Zde děti nahlédly
do historie Brna a okolí. Hravou formou
plnily rozmanité úkoly, různé tajenky
a hádanky. Kluci si mohli vyzkoušet přilbu s brněním a meč. Dívky neodolaly
a oblékly se do středověkých šatů a na
chvíli se z nich staly princezny.
Další den jsme strávili na koupališti
v Otrokovicích, kde byla příjemně vyhřívaná voda.
Velmi poučné bylo putování vlastivědnou stezkou Z Předmostí až do pravěku.

Cestou jsme se z informačních panelů dozvěděli odpovědi na otázky o našich
pravěkých předcích, jejich obydlích, či mamutech. Po trase jsme plnili různé úkoly
a kolem přírodního amﬁteátru zvaném
Píseček, jsme dorazili až na Školní kopec.
Tam nás zaujala Zvonička, na kterou lze
zahrát paličkou jednoduché melodie nebo
Sluneční brána, což byla dřevěná stavba
se slunečními hodinami, kalendářem,
hvězdnou oblohou a fázemi měsíce. V trávě kolem brány si každý našel kámen se
svým znamením, ve kterém se narodil. Na
závěr putování jsme dorazili až k mamutíku Tomovi. Všichni společně jsme zvládli
téměř osmi kilometrovou trasu.
Týden prázdninového dobrodružství
rychle uběhl, ale myslím, že z něj mají všichni spoustu zážitků a nových kamarádů.
Ludmila Daňková,
Pedagogická pracovnice DDM Sluníčko
Otrokovice, odloučené prac. Tlumačov
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Èervnová hanácká slavnost se vydaøila
Červnová hanácká slavnost v Tlumačově se konala v sobotu 21. června 2008
a navázala na tradici Hanáckých dnů.
Pod novým názvem se skrývala akce pro
všechny generace, společně připravená
Kulturním a informačním střediskem Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko
Otrokovice, středisko Tlumačov za ﬁnanční podpory Zlínského kraje, fondu kultury
a Obce Tlumačov. Slavnost byla zahájena
ve 13 hodin krojovaným průvodem, který
končil u místní sokolovny. Zde všechny
přítomné přivítal starosta obce Ing. Jaroslav Ševela. Červnová hanácká slavnost
pak pokračovala programem KIS u sokolovny a v parku atrakcemi pro děti, které
připravily pracovnice DDM Sluníčko.
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DDM Sluníčko, své triky a kouzla zde předvedl Martin Jelínek z šermířsko – taneční
skupiny Porta Temporis a příjemnou atmosféru udržovala country kapela Náhoda.
Pro děti bylo připraveno po celém parku spoustu soutěží a her, mohly si zacvičit
si s Hankou a Katkou, zkusit si zastřílet
ze vzduchovky, nechat si pomalovat obličej, vytvořit mrkací sluníčko, povozit se na
koních, zkusit si stříkat vodou z hasičské
techniky, nebo se projet vláčkem. Každý
soutěžící si odnášel spoustu krásných cen
a ti, kteří měli ještě více štěstí a byli vylosování v druhé šanci, si mohli zahrát kufříkovou hru Ber nebo nech být.
Po celou Červnovou hanáckou slavnost
bylo krásné slunečné počasí, které tak na-

Pøehled kulturních akcí
KIS Tlumačov na IV. čtvrtletí 2008
ŘÍJEN
V 10. 10. – 17:00 Vernisáž výstavy k 90.
výročí vzniku ČS státu (výstava potrvá
do 17. 11. 2008) – budova KIS
V 24. 10. – 17:00 Slavnostní podvečer
k 90. výročí vzniku Československého
státu - Klub obce Zábraní
LISTOPAD
V 3.–5.11. Burza oblečení (KIS + MC
Housata)
V 7. 11. – 16:00 Posezení s písničkou –
budova KIS
V 13. 11. – 16:00 Návrat na Nový Zéland
s Jiřím Márou – přednáška, budova KIS
V 15. 11. - 14:00 Martinské hody (cimbál,
ochutnávka vín) - Klub obce Zábraní
V 16. 11. - 10:00 Martinské hody - setkání na náměstíčku
V 28. 11. – 17:00 Rozsvícení vánočního
stromku+výstava+jarmark+ohňostroj
PROSINEC
V 12. 12. – 15:30 Adventní koncert ZUŠ
Otrokovice – budova KIS
V 18. 12. – 16:00 Adventní koncert

Vystoupení folklorních
souborů u sokolovny uváděla humornou
hanáčtinou paní Marie Pachtová, lidová
vypravěčka z Vyškova. Pozvání na slavnost přijaly dětské soubory Rozmarýnek
z Kroměříže a Malá Rusava z Bystřice pod
Hostýnem. Dále divákům zatančili a zazpívali členové Souboru písní a tanců Dolina
ze Starého Města a Hanácké besedy při
MěKS Kojetín. Po vystoupení folklorních
souborů hrála k tanci a poslechu vynikající dechová hanácká kapela Hulíňané.
V krásném prostředí tlumačovského parku probíhal program DDM Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov. Během programu mohli přítomní diváci shlédnout různá
vystoupení dětí z kroužků aerobiku při

pomohlo k výborné atmosféře a přilákalo
p
velké množství dospělých a dětí nejen
ve
z Tlumačova, ale i okolních obcí.
Poděkování při přípravě a samotné
realizaci slavnosti patří Zemskému hřebre
činci Tlumačov, pracovníkům údržby místči
ního obecního úřadu, paní Jitce Fialové,
n
Mgr. Lence Odložilíkové, SRPDŠ TlumaM
čov, HSD Tlumačov, AVZOTSČ ČR, p. Mačo
čákové a všem dobrovolným pracovníkům,
čá
kkteří se podíleli na realizaci této akce.
Renáta Nelešovská a Hana Hlobilová
(nezkrácená verze na www.tlumacov.cz)

Slavnostní pasování
prvòáèkù na Malé ètenáøe
Ve středu 25. června 2008 se v místní knihovně Tlumačov uskutečnilo Slavnostní pasování prvňáčků na Malé čtenáře. Společně se svou třídní učitelkou
Mgr. Lenkou Odložilíkovou se přišlo 14
dětí seznámit s knihovnou.

Celé Èesko ète dìtem ®
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!
Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!
Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Celé Česko čte dětem vyhlašuje novou celostátní výtvarnou soutěž „PLAKÁT
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2009“. Své práce nám, prosím, posílejte na kartónu
velikosti minimálně A4. Na zadní stranu napište: jméno, příjmení, věk, adresu
školy (školky), tel. č., příp. e-mail. Své práce posílejte do konce listopadu 2008 na
adresu: Celé Česko čte dětem o.p.s., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava nebo
přineste do místní knihovny v Tlumačově do 31. října 2008.
Vítězové soutěže obdrží krásné ceny!!! Těšíme se na vaše obrázky.

Záøí 2008
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O putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná
V sobotu 23 .8. 2008 se konal na fotbalovém hřišti v Tlumačově již
6. ročník noční soutěže v požárním sportu, podruhé jako soutěž o putovní pohár
Mikroregionu Jižní Haná. Zúčastnilo se
21 soutěžních družstev, 15 v mužské a 6
v ženské kategorii. Déšť před závodem
zkomplikoval přípravy, naopak mokrý terén sliboval zajímavou podívanou.
Jako první se na start připravovali domácí muži z Tlumačova. Po zaváhání na
rozdělovači ukončili útok časem 19,37 s,
který nemohl ohrozit přední pozice. Po
nich se připravili muži z Karolína, z Nové
Dědiny, „B“ družstvo z Karolína, muži
z Hřivínova Újezda, z Mladcové, z Lukova, z Bílovic, z Kvasic, z Vrbky, z Hoštic,
Vítonic, z Bělova, z Litenčic a z Vrbětic.
V kategorii žen závodilo družstvo z Ma-

lenovic, z Litenčic, z Karolína, z Prštné,
z Vrbky a z Březolup. Noční soutěž v Tlumačově si za dobu své existence získala
spoustu příznivců a velká divácká účast
to jen potvrzuje. Přes určité komplikace
pro obyvatele Sportovní ulice věříme, že
se tato soutěž bude konat i následujících
letech a bude minimálně tak kvalitní jako
ročníky minulé.
Výsledky – MUŽI: 1. Vítonice 16,96 s,
2. Nová Dědina 17,20 s, 3. Bílovice 18,01 s.
Nejrychlejší proud – levý proud Vítonice –
16,52 s. Výsledky – ŽENY: 1. Březolupy
27,86 s, 2. Prštné 28,88 s, 3. Malenovice
37,20 s. Nejrychlejší proud – levý proud
Malenovice – 22,13 s
Roman Šnajdar
Nezkrácenou verzi si můžete přečíst na
www.tlumacov.cz

Petr Eim - Mistr svìta ve voltiži
V neděli 27. července vyrazila česká
výprava na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy juniorů, které se letos poprvé
konalo v České republice, na Brněnském
výstavišti.
Českou voltiž odjely reprezentovat 2
skupiny – seniorská z TJ voltiž Tlumačov
a juniorská z JK Hřebčín Albertovec a 8
jednotlivců.

Závody byly organizačně skvěle zvládnuté a celou soutěž provázela úžasně
přátelská atmosféra. V pondělí a úterý se
konaly tréninky. Český kůň Duka bohužel
neprošel veterinární prohlídkou a Lukáš
Klouda proto musel startovat na německém koni Merkur. Mistrovství bylo otevřeno uvítacím ceremoniálem a představením
s názvem „Sólo pro koně“. Tímto mohl boj
o nejcennější kovy začít.
Soutěž začínala ve středu 30. 7. 2008
povinnými sestavami juniorských jednot-

livců a skupin kategorie junior i senior.
Tlumačovská skupina si získala průběžné
10. místo. Ve čtvrtek se nám představili juniorští jednotlivci se svými volnými sestavami. Na ně potom navazovali jednotlivci
kat. senior s povinnými sestavami. V této
kategorii se všichni nejvíce soustředili na
soutěž mužů, ve které se sešla velmi kvalitní konkurence závodníků z Německa,
Francie, Španělska a hlavně České republiky. Naše největší česká naděje Petr
Eim se po této sestavě dostal na průběžné 2. místo za Kaie Vorberga (Mistr světa
2004). Dělila je však od sebe pouze necelá
desetina celkové známky.
Páteční den pro nás znamenal soutěž
o postup do víkendového ﬁnále. Své volné
sestavy představily skupiny obou kategorií. Naše seniorská skupina nepostoupila
do ﬁnále a skončila na 14. místě. Juniorská skupina se naopak do ﬁnále probojovala. Na řadu přicházely volné sestavy
seniorských jednotlivců. Petr Eim svou
volnou sestavu zacvičil výborně a do ﬁnále
postupoval z průběžného 1. místa. V neděli přišlo očekávané ﬁnále. Pro jednotlivce se tento den nesl v duchu dvou sestav - technické a volné. Petr si prvenství
nejen udržel, ale i mírně zvýšil náskok na
druhého v pořadí. Od mistrovského titulu
už ho dělil opravdu jenom krůček. Všichni s napětím očekávali, jak dopadne jeho
odpolední volná sestava. Petr ale svou sestavu zacvičil taktéž dobře a díky náskoku
z předešlých sestav tuto kategorii vyhrál
a stal se Mistrem světa ve voltiži!
Kateřina Králová
(celý, nezkrácený článek najdete na
www.tlumacov.cz)

Louèení MŠ
Zdá se to jako včera, kdy jsme se loučili
se starým školním rokem a s našimi předškoláky, nyní už pyšnými prvňáčky. Přes
prázdniny vyrostli, nějak dospěli a je vidět,
že svou docházku do 1. třídy berou opravdu
velmi vážně. S hrdostí se přijdou pochlubit
s novou aktovkou, knihami a pouzdrem plným pastelek. Právě v té chvíli se nám vybaví poslední týden před prázdninami, kdy
jsme se - v této době ještě s předškoláky
- v mateřské škole loučili.
Za přítomnosti rodičů, zástupců základní
školy a obecního úřadu proběhlo 25. června
slavnostní odpoledne u příležitosti dekorování dětí do řad školáků prvňáků. Na začátek
programu jsme pro rodiče připravili krátkou
prezentaci 26 dětí, které končí tento školní rok docházku do mateřské školy. Naše
předškolní třída se na chvíli proměnila na
třídu zvířátek a děti se ve veselých maskách
představily krátkým programem plným básniček a písniček. Za své vystoupení sklidily
velký potlesk a posléze vystoupily už ve vážnější roli jako opravdoví předškoláci, kteří
po prázdninách zasednou do lavic základní
školy. S vážnou tváří a obavou, aby nespletly své jméno se soustředily na své představení všem přítomným. Stejně tak důstojně
přebíraly z rukou svých učitelek slavnostní
památeční šerpu s názvem mateřské školy,
dárkový balíček a opravdové vysvědčení,
kde se zatím místo jedniček objevily smějící se sluníčka jako symbol ocenění práce
v mateřské škole. Nutno podotknout, že někteří jedinci se setkali i se sluníčkem, které
se na ně z vysvědčení mračilo, ale se slibem,
že se určitě příští rok tato nepěkná sluníčka
přemění na jedničku, předávali svá vysvědčení rodičům a těšili se už na pohoštění
u slavnostně vyzdobeného stolu. Vzduchem
létaly zátky od dětského šampusu a také
ve zmrzlinovém poháru se šlehačkou se na
děti usmívaly barevné lentilky. Po bohatém
občerstvení se musely děti trošku protáhnout, a tak mohla začít dětská diskotéka
a volná zábava, kterou si užili i přítomní
rodiče a hosté při kávě a cukroví. Unavení,
ale spokojení z vydařené akce jsme se rozcházeli domů až v podvečer.
Nyní nezbývá, než popřát všem našim
prvňáčkům hodně úspěchů a jedniček ve
škole, vyjádřit přesvědčení, že zde zúročí
své znalosti a vědomosti z mateřské školy a těšit se na společná setkání při cestě
do školy či pravidelných návštěvách našich dětí, které se rády do mateřské školy
přicházejí pochlubit se svými pracovními
výsledky ze školy. Doufáme také, že si při
pohledu na slavnostní šerpu vzpomenou
na léta strávená v mateřské škole třeba za
dvacet let, až samy budou rodiče a povedou
zase své ratolesti poprvé do školky.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ
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Návštìva Ïanové

Historický spolek na Dožínkách 2008
V sobotu 30. srpna 2008 pořádala Okresní agrární komora v Kroměříži
a Okresní agrární komora okresu Zlín pod
záštitou hejtmana Libora Lukáše a za ﬁnanční podpory Zlínského kraje Dožínky
Zlínského kraje. Současně se konala i Perla Zlínska, prezentace regionálních výrobků Zlínského kraje.
Historický spolek Tlumačov byl vyzván
k opětovné expozici historických zemědělských strojů a k účasti v krojované žňové
družině.
Připravili jsme kytici z obilných klásků
a polního kvítí, které předaly naše malé
Hanačky oﬁciálním hostům. Muži nesli
v průvodě na ramenou hrábě, cepy a krabice ozdobené obilím a pentlemi. Ženy měly
v náručí malé snopky klásků, děti polní
kvítí a samozřejmě na ošatce chléb z nové
mouky. Tímto novým chlebem a solí jsme
pak uvítali všechny vzácné hosty z řad vlády a vedení našeho kraje. Spolu se žňovou
družinou jsme na podiu předávali hospodáři dožínkový věnec.
Velké náměstí bylo zcela zaplněno diváky, kteří vesele vítali ohromný barevný
průvod Hanáků a Hanaček. Do kroku
vyhrávaly hanácké dechovky a valašské
a slovácké cimbálovky, jejichž tanečníci
dotvářeli celý 500 členný průvod.
Na Velkém náměstí jsme vystavovali
historické strojní zařízení potřebné při
žňových pracích. Zejména starší návštěvníci vzpomínali, jak sami s těmito stroji pracovali. Děti trpělivě stály v řadě,
aby si mohly vyzkoušet, jak se sedí na
traktoru a jak se točí volantem. Přestože
vedle stály nejnovější traktory a moderní technika, náš Zetor 25 byl středem
zájmu. Velmi nás potěšila návštěva ná-

městka hejtmana Zlínského kraje pana
Stanislava Mišáka. Všem chutnal nabízený chleba se solí. Že „byl dobrý“ jen
potvrzuje zájem malého chlapce, který si
na něj přišel několikrát, až se za něj jeho
tatínek omlouval. Přátelům, kteří se těšili, co zas letos budeme vystavovat, jsme
,,ulíli kapku tlumacké“.
Pěkný slunečný den přinesl zážitek
všem, kteří se ho spolu s Historickým
spolkem zúčastnili.
Děkujeme manželům Hánovým, paní
Němcové s dcerkami Markétkou a Brigitkou, Lidce, Martě a Kateřince Jonáškovým, manželům Evě a Lumírovi Pavlíkovým. Panu Ladislavovi Vaňharovi, otci
i synovi Skopal-Procházkovým za přípravu
techniky a paní Pavlíčkové za dobrou náladu a pomoc se vším, co přispělo ke zdaru
letošní akce. Kulturnímu a informačnímu
středisku za bezplatné zapůjčení obecních
krojů. ,,“Tož příští rok na shledanou“.
Jitka Fialová, členka HS Tlumačov

Na pozvání družební obce Ďanová
z Žilinského kraje jsme se v sobotu
2. srpna 2008 zúčastnili výstupu na
nejvyšší vrchol Velké Fatry Ostredok
(1592 m n.m.).
Z celkem nevinné procházky Gaděrskou dolinou se vyklubal nejprve výstup
na Královu studňu a poté po hřebeni na
Ostredok. Celkem měla naše skupina 16
„Tlumačáků“, ale pro náročnost terénu
tři zůstali v blízkosti chaty, kde jsme
byli ubytováni. Ostatní jsme po čtyřech
hodinách chůze (výstupu) přibližně ve
14 hodin stanuli na vrcholu. Pocit mít
pod nohama Ostredok, nejvyšší vrchol
Velké Fatry stál za to, i když se velmi
rychle změnilo počasí a rázem bylo deštivo, pod nohama jsme spíše vnímali
kluzkou trávu a bláto. Během horské
tůry jsme zažili pálící slunce, příjemné
chvilky, kdy bylo slunce pod mrakem,
ale i nepříjemný déšť s kroupami, ale to
vše patří k horám. Po návratu nás čekal
pravý kotlíkový guláš, neboť každému
z nás vytrávilo. Večerní hodiny pak patřily vzájemným diskusím. Našel se i čas
pro české i slovenské písně, které umocnily naši vzájemnou blízkost. V neděli 3.
srpna jsme si prošli ještě část Gaděrské
doliny a v družební obci Ďanová jsme
navštívili nový obecní úřad, kulturní
dům a chovný rybník. V odpoledních
hodinách jsme opouštěli Ďanovou.
Antonín Jonášek

Pìstitelská
pálenice Tlumaèov
Oznamujeme zájemcům o pálení,
že provoz pálenice bude zahájen
1. 10. 2008.
Přihlášky jsou možné i na
mobilním telefonu 723 461 060.

Pozvánka na

„Výstavu ovoce, zeleniny a kvìtin“,
která se koná v sobotu a neděli 27.–28. září 2008 od 10–18
0–18 hodin
v sále Klubu obce Zábraní.
Příjem vzorků v pátek 26. 9. 2008 od 16
do 20 hodin. Součástí výstavy bude také
ochutnávka zavařených okurek, papriček,
o
kukuřiček apod. Pro žáky mateřských škol a základní
ní školy
vyhlašujeme soutěž na téma „Naše zahrada“ ve výtvarných a polytechnických
pracích. Budeme soutěžit také o nejlepší jablíčko Tlumačova.
Zveme všechny občany Tlumačova nejen k návštěvě zahrádkářské výstavy,
ale i k aktivní účasti na naší výstavě.
Přijďte se podívat a zasoutěžit si. Zvou zahrádkáři.

Záøí 2008
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Ze života v obci

Pøedstavujeme vám…
Vážení čtenáři Tlumačovských novinek
v zářijovém čísle najdete mezi vámi oblíbenou rubriku „Představujeme vám…“. Dnes
je to firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, sídlící na Skalách.
Kořeny společnosti sahají do konce 50
let minulého století, kdy byla firma založena pro potřeby stavebních prací hlavního
města Prahy. Během následujících let se
z původně malé komunální firmy, později
státního podniku, stala v roce 1992 akciová společnost. V tomtéž roce byl vybrán
pro firmu strategický partner, rakouský
koncern TEERAG-ASDAG, AG, který se
stal majoritním vlastníkem akcií s podílem přes 90 %. Po změnách v naší mateřské společnosti v Rakousku jsme se v roce
2003 stali součástí koncernu PORR, AG.
Od prvopočátku je naše firma výkonnou, technologicky vybavenou společností
s kvalifikovanými pracovníky. O příznivém
rozvoji společnosti vypovídá i fakt, že nejen rozšiřujeme okruh prováděných stavebních prací a technologií, ale i působnost
z Prahy na celé území České republiky.
V polovině roku 2001 byl založen nový
závod i na Moravě – odštěpný závod Morava s prozatímním sídlem v Napajedlech
u Zlína, který se pak v březnu 2005 přestěhoval do svého vlastního, nově vybudovaného sídla v katastru obce Tlumačov, na
Skalách.

Prosazení nové stavební firmy na moravském trhu s velkou konkurencí nebylo
snadné. Dnes již můžeme říci, že se náš
odštěpný závod stal rovnocenným partnerem společností působících na trhu v oblasti Moravy. Svědčí o tom i fakt, že v současné době čítá náš závod čtyři provozní
jednotky se sídly – Zlín, Brno, Olomouc,
Ostrava, čímž rozšířil pole své působnosti
na celé území Moravy.
Náš závod provádí komplexní výstavbu a rekonstrukce mostních, vodohospodářských a dopravních staveb včetně
výroby a pokládky asfaltových vozovek
z Obalovny Hulín. Obalovna je v držení
společnosti Společné Obalovny s.r.o., kterou založily PSVS,a.s. a ČMO, s.r.o., každá s podílem 50%.

Mezi naše úspěšně dokončené akce
mimo jiné patří např.: oprava silnice č.
I/55 Hulín – Tlumačov; cyklistická stezka Újezdec u Luhačovic - Šumice; silnice
III/49724: Topolná – Bílovice; úsek I., silnice II/49710: Březolupy; průtah – I. část
a II. část; silnice I/47 Lipník nad Bečvou
– obchvat II/2 stavba; chodníky Tlumačov
a I/49 Zlín – Malenovice.
V současné době naše společnost realizuje: D 47 – Hrušov – Bohumín; I/44: Červenohorské sedlo – sever, silnice III/49018:
Zlín, most ev.č. 49018-1; silnice III/49018:
Zlín, Jižní Svahy; kanalizace Mokrá – Horákov; silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem,
průtah ulicí Přerovská; R 55 Skalka – Hulín; silnice II/405 Brtnice – Zašovice.
Ing. Jan Pešek

„Tatínek je mùj vzor“, øíká mladièký motokárista Dušan Kouøil
Ve sportovní rubrice novinek vás seznámíme se zajímavým klukem žijícím v naší
obci. Navštívíme mladého nadějného závodníka na motokáře Dušana Kouřila.
Dušánkovi je teprve 6 let a navštěvuje místní mateřskou školu. Ale i přes svůj
mladý věk je již ostříleným závodníkem na
motokárových dráhách.

„Syn začal závodit na jaře letošního
roku v kategorii 50cc,“ vysvětluje otec Dušan Kouřil senior. "Ta je určena mladým
adeptům motoristického sportu ve věku 5
až 9 let s jednotnou závodní technikou.“

„Tatínek je můj vzor,“ tvrdí Dušánek.
Není divu, jeho otec je sám automobilovým
závodníkem. „Syn už odmalička projevuje
zájem o auta. Původně jsme mu pořídili
motokáru jen tak, pro zábavu. Pak jsme
ale s manželkou viděli, že ho jízda baví
a hlavně, že mu řízení jde. Na internetu
jsme objevili motokárové závody, které se
letos jely u nás vůbec poprvé“, doplňuje
informace Dušánkova maminka. Nutno
ještě dodat, že malý závodník doposud
jako jediný zastupuje Zlínský kraj. Hlavním důvodem této skutečnosti je podle
manželů Kouřilových fakt, že na Moravě
není žádná motokárová dráha.
Seriál závodů probíhá na profesionálních motokárových tratích v Sosnové, Písku
a ve Vysokém Mýtě a je součástí „ČESKÉHO POHÁRU“. V případě zájmu je možné
účastnit se partnerských závodů v Polsku,
Rakousku, Německu a v Itálii, kde je koncem roku také celosvětové ﬁnále. Motokára,
na které Dušánek jezdí, je zapůjčená od ﬁrmy. Ta zabezpečuje veškerý servis a dopravu stroje na závody. Rodiče plánují synovi
pořídit motokáru vlastní, o kategorii výš

- 60cc, aby malý závodník větší rychlostí
získal více zkušeností. Zatím je Dušánek
na nejlepší cestě stát se dobrým automobilovým závodníkem; jezdí podle svého citu,
uvědomuje si, že motokáru ovládá, dobře
reaguje na vzniklé situace na trati. „Sport
je to nebezpečný jako každý jiný,“ odpovídá
na otázku maminka, zda se o syna během
závodů bojí. „Myslím si, že se na bezpečnost
závodníků dbá, hlavní je prevence; dobrá
příprava trati, bezporuchový stav motokáry
atd.“ Závod probíhá stejnou formou jako
F1. Motokáry mají stejné technické parametry, motor má asi 3,5 koně, je vybaven
odstředivou spojkou a je jednorychlostní,
jede se stylem „brzda, plyn“.
Zájem o tento sport mezi dětmi roste.
Svědčí o tom počet startujících. Na jaře
závodilo 11 motorkářů, na podzim jich
na start nastoupilo už 21. V měsíci srpnu
skončila závodní sezona 2008. Dušan Kouřil senior se umístil v celkovém pořadí na
10 místě celkově z 23 účastníků. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěšných závodů.
za redakci Renáta Nelešovská
(www.easykart.cz, www.sassport.cz)
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Tlumačovské

NOVINKY

Inzerce
Tlumačovské novinky
• prosinec 200712
Zahrádka – chov – rybáři

Dům služeb Tlumačov
vám nabízí:
pšenici, ječmen, oves, kukuřici,
proso, krmné směsi pro drůbež,
králíky, holuby, exoty, hlodavce,
rybičky (i bazénové)
krmiva pro psy, kočky.
Šroty, minerální a vitamínové
doplňky a grity.
Hnojiva, postřiky, folie, semena,
osiva, nářadí, květináče, truhlíky.
Sazečku ozimé cibule a sadbu
česneku.
Spotřební materiál pro rybářekrmítkové směsi,
návnady a nástrahy.

Internetový obchod
www.tlumacov.ic.cz

JŠ LINGUA - ZLÍN
Aj, Nj, Rj, Fj, Šj, Ij, Pj
Tel.: 605 464 801 • 775 243 320
Tel./fax: 577 222 067
info@elingua.cz • www.elingua.cz
Výuka jazyků s 18letou tradicí

Zápis do kurzů na šk. rok 08/09
(kurzy roční, semestr., trimestr.,
přípravné na zkoušky)

Denní pomaturitní studium
Program pro děti

Zveme vás srdečně na příjemné posezení do restaurace

Čer ný kůň v Tlumačov ě
Č
K dispozici je restaurace pro 50 osob, uzavřený salonek pro 30 hostů, atrium pod velkými
sslunečníky s posezením na lavicích 30 míst a venkovní předzahrádka pro maminky s kočárky
i přátelské skupiny taktéž pod slunečníky. Přijďte ochutnat naši výbornou kuchyni.
K dispozici je TV s velkou obrazovkou a projekční plátno o rozměru 208x158 cm. K dobré
náladě nabízíme nealko i alkoholické nápoje všeho druhu a čepujeme kvalitní piva Gambrinus,
n
Radegast a Kozel.
R
Pro zlepšení nálady jsou k dispozici kulečník, šipky a hrací i výherní automaty.
P
Personál naší restaurace vám kompletně připraví dle vašeho přání oslavy: jmenin, narozenin i jubileí všeho druhu, svatební
hostiny včetně stříbrných a zlatých. Rodinné, sousedské i přátelské posezení při reprodukované hudbě nebo TV. Dále hostiny
podnikové, školní, promoční a v neposlední řadě i pohřební rozloučení.
Sami se přesvědčte o kvalitách naší nabídky. Na vaši návštěvu se těší příjemná obsluha z restaurace Černý kůň, Tlumačov,
Nádražní 852. Bližší informace a reservace na tel. 577 929 070 nebo mobilu 608 730 026.

TLUMAČOVSKÉ NOVINKY: Vydává obec Tlumačov v nákladu 550 ks • Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat
stanoviska vydavatele • Redakční rada: Ing. Antonín Jonášek, Mgr. Jiřina Rýdlová a Renáta Nelešovská • Tisk TypArs
s.r.o. • DTP: HS-studio, tel.: 602 249 672 • Reg. MK ČR E 13004. Uzávěrka příštích novinek je 1. 12. 2008.
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