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Uskuteènilo se místní referendum,
rozhodnuto však není …
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Tlumačov ze dne 17.12.2008 se uskutečnilo
dne 6. března 2009 místní referendum, které
bylo vyhlášeno v souvislosti s komplikovaným
zajišťováním majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází.
Od srpna 2007, kdy bylo ze strany Povodí Moravy poprvé osloveno formou Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě více jak 150 vlastníků pozemků s žádostí o odkup potřebných
výměr – částí pozemků, tak k datu konání
místního referenda odmítalo převést pozemky 17 vlastníků, kteří vesměs požadovali vyšší kupní cenu (150 - 800 Kč), nebo vyplacení
kupní ceny po podpisu smlouvy, či odprodej
celých pozemků (byť budoucí stavbou by byla
dotčena jen okrajová část v rozsahu např.10
- 25%).
Občané Tlumačova starší 18 let v místním
referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí

osob, což představuje účast ve výši 27,71 %.
Celkový počet platných hlasů = 542
Na otázku uvedenou na hlasovacím lístku
odpovědělo hlasováním:
- ANO - 335 oprávněných osob, které se
místního referenda zúčastnily,
- NE - 207 oprávněných osob, které se
místního referenda zúčastnily,
Vzhledem k tomu, že se hlasování v místním referendu účastnilo jen 27,71 % opráv-

Místní referendum.
Foto KIS Tlumačov

Povodeň 1997. Foto archiv OÚ Tlumačov
s tím, aby Obec Tlumačov uhradila z rozpočtu obce zbývající části vlastníků vyšší částku
než 82,78 Kč/m2 a případně odkoupila i větší
pozemky, než je třeba k výstavbě protipovodňové hráze.
Z celkového počtu 1 981 oprávněné osoby
(voliče) se místního referenda zúčastnilo 549

něných voličů, tak dle § 48 odst.1 zákona
č.22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění, je rozhodnutí učiněné v místním referendu neplatné (minimální účast
stanovená v zákoně je 35%)!
Občané Tlumačova svou účastí v místním
referendu (jeden z nejdemokratičtejších způso-
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bů, jakým lze o něčem rozhodnout) ve skutečb
nosti prokázali, jaký mají zájem řešit a přímo
se podílet na rozhodování o věcech veřejných.
Vzhledem k nízké účasti 27,71% oprávněných osob, což představuje 549 občanů
(z celkového počtu 1981 oprávněného voliče), je možno rozhodnutí učiněné hlasováním
v místním referendu brát jako průzkum veřejného mínění a může tak mít doporučující
charakter pro zastupitelstvo.
Členové zastupitelstva obce na svém zasedání dne 25. 3. 2009 budou muset rozhodnout
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zda
má Obec Tlumačov pozemky od 17 vlastníků
vvykoupit za jiné podmínky, respektive vyšší
ceny, než bylo státním podnikem Povodí Moravy zajištěno cca 84 % budoucí stavbou trvale
dotčených pozemků a de facto tak ﬁnančně
i morálně poškodit ty vlastníky pozemků,
kteří v minulosti (2007–2008) akceptovali
podmínky předložené budoucím investorem
s. p. Povodí Moravy ve Smlouvě o budoucí
kupní smlouvě.
I nadále je osud protipovodňových hrází
v rukou těch vlastníků, kteří doposud odmítali
odprodat části svých pozemků.
Je nepochybné, že pro výkup pozemků, respektive pro zajištění majetkoprávních vztahů
k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází, bylo učiněno ze strany
Obce Tlumačov maximum možného.
V případě, že Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém březnovém zasedání rozhodne
formou usnesení, že obec nebude hradit vyšší
ceny, které vesměs požaduje 17 vlastníků pozemků, tak by Povodí Moravy,s.p. (investor
díla) měl přistoupit v souladu s § 55 písm. a)
zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, k vyvlastňovacímu řízení za účelem realizace stavby ve veřejném zájmu.(!)
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

www.t lum a c o v. c z

Tlumačovské

Z radnice

NOVINKY

Rozpoèet obce Tlumaèov na rok 2009
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 4. 2. 2009
Třída 1 daňové příjmy
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,ze samostatné
výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, z příjmů
právnických osob
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti
správní a místní poplatky vybírané obcí
Třída 2 nedaňové příjmy
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky,…
Třída 3 kapitálové příjmy
prodej pozemku
Třída 4 přijaté transfery
dotace ze státního rozpočtu na státní správu a školství
Příjmy celkem

23 264 000,00 Kč
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3 901 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Finanèní podpora
organizacím a spolkùm

535 000,00 Kč
27 800 000,00 Kč

Třída 5 běžné výdaje
25 334 000,00 Kč
oprava místních komunikací
150 000,00 Kč
dopravní obslužnost
123 000,00 Kč
neinvestiční příspěvky MŠ
492 000,00 Kč
neinvestiční příspěvky ZŠ
3 008 000,00 Kč
KIS
1 974 000,00 Kč
dotace neziskovým organizacím
130 000,00 Kč
vývoz kontejnerů a popelnic
1 250 000,00 Kč
veřejná zeleň
1 426 000,00 Kč
dům s pečovatelskou službou
558 000,00 Kč
Třída 6 kapitálové výdaje
3 941 000,00 Kč
chodníky
1 140 000,00 Kč
dětské hřiště na fotbalovém hřišti
400 000,00 Kč
panely pro měření rychlosti
200 000,00 Kč
PD-II.etapa odkanalizování
200 000,00 Kč
zateplení severní strany čp. 630
120 000,00 Kč
regulace VO,prodloužení vedení ul.Kvasická
130 000,00 Kč
doplatek traktorku+příslušenství
610 000,00 Kč
zateplení severní strany - DPS
150 000,00 Kč
PD revitalizace parku
240 000,00 Kč
projektová dokumentace a různé záměry
550 000,00 Kč
Výdaje celkem
29 275 000,00 Kč
Třída 8 ﬁnancování
1 475 000,00 Kč
Sestavila: Dědková Lenka, vedoucí ekonomického oddělení

Cvièné svolání Povodòové komise obce Tlumaèov
V souvislosti se změnou počasí, která vyvolala zejména v nižších polohách intenzivní tání
sněhu, byla dne 22. ledna 2009 svolána Povodňová komise obce Tlumačov.
Rada obce na svém lednovém zasedání schválila Povodňovou komisi obce Tlumačov, ve
složení:
- Ing. Jaroslav Ševela – předseda PK, starosta obce
- Ing. Antonín Jonášek – místopředseda PK, místostarosta obce
- Růžena Vaňharová – zapisovatelka PK, tajemnice OÚ
- Roman Šnajdar – člen PK, velitel jednotky SDH
- Milan Žák – člen PK, ved. odd. údržby, ŽP a služeb OÚ
- Michal Veselský – člen PK, ved. odd. stavební a majetku OÚ.
Na místo zasedání se dostavilo v určený čas, tj. v 10.00 hodin 5 z celkového počtu 6 členů.
Hlavním předmětem jednání povodňové komise bylo prověření dosažitelnosti a dostupnosti členů, kontrola a zajištění preventivních opatření k ochraně před povodněmi respektive před záplavami v rozsahu a souladu s Povodňovým plánem. Hlavní důraz byl kladen
na zajištění průchodnosti kanalizačních uličních vpustí a monitoring průtočnosti vodních
toků (Morava, Mojena, Hlavnička, Hajská příkopa). Dále byl zástupce jednotky SDH vyzván
k připravenosti jednotky jak co do akceschopnosti a výjezdu k zásahu, tak co do přípravy
a funkčnosti techniky (vozidla, čerpadla, motorová pila,…).
Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Bøezen 2009
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Rada obce schválila spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží
do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich
žádostí veřejnou ﬁnanční podporu z rozpočtu obce pro rok 2009 v níže uvedených
částkách:
• MŠ Tlumačov - 1 600 Kč (rozloučení s předškoláky)
• ZŠ Tlumačov - 8 000 Kč (1.st. oslava Dne
dětí, 2.st. den s turistikou)
• DDM Sluníčko - 31 000 Kč (soutěže, aerobik, dětský den, den otevřených dveří)
• SRPDŠ Tlumačov - 2 000 Kč (Den matek)
• SDH Tlumačov - 5 500 Kč (soutěž v PS, den
otevřených dveří)
• TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 64 000 Kč (žáci, dorost, přípravka, turnaj
přípravky a žáků)
• Moravský rybářský svaz, MO Kvasice 5 000 Kč (závody mládeže)
• TJ Voltiž Tlumačov - 5 000 Kč (voltižní závody)
• • •
Rada obce schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2009 těmto organizacím a spolkům na základě jejich žádosti
a na níže uvedený účel:
• Historický spolek Tlumačov - 3 000 Kč
(krajské dožínky, dokumentace, došití kroje)
• Český svaz včelařů - 3 000 Kč (zazimování
včelstev)
• ČMS chovatelů poštovních holubů 2 500 Kč (oprava střechy klubovny)
• SDH Tlumačov - 13 500 Kč (výbava pro
děti, startovné, sada dresů pro muže)
• Naděje Otrokovice - 3 000 Kč (sociální
služby)
• Česká unie neslyšících - 3 000 Kč (sociální
služby)
• ZO ČZS Tlumačov - 2 800 Kč (soutěže Mladý zahrádkář)
• Návraty, hudebně dramatická skupina
- 15 000 Kč (kulturní vystoupení v roce
2009)
• Poradna pro ženy a dívky, občanské sdružení - 2 000 Kč (sociální poradenství)
• Mačáková Zdenka, Machovská 412 2 000 Kč (westernové závody pro děti a dorost)
• TJ Voltiž Tlumačov - 15 000 Kč (Mistrovství ČR ve voltiži v Tlumačově)
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta
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Z radnice

…Co se dìlo na radnici v roce 2008
Stručný přehled událostí, které by vás
mohly zajímat:
 ODDĚLENÍ VÝSTAVBY A MAJETKU
 úsek stavební
V r. 2008 se uskutečnily investiční akce
v hodnotě 5,346 mil. Kč.
V loňském roce byla přidělena 3 čísla popisná (z toho dvě novostavby U Trojice) a jedno číslo evidenční.
Evidence budov (výpis z kat. nemovitostí)
S číslem popisným
831
S číslem evidenčním
3
Rozestavěné budovy
11
Bez čísla popisného a evidenčního
302
Je vedena jedna změna územního plánu
a povoleno jedno reklamní zařízení.
 úsek majetku
Jednou z hlavních náplní tohoto úseku je
vybírání místních poplatků.
V roce 2008 příjmy za likvidaci KO od občanů 966.252 Kč.
Celkové příjmy za likvidaci odpadů v r.
2008 1,113.042 Kč.
Celkové výdaje na odpady v roce 2008
1,309.637 Kč.
Za psy, kterých bylo v r. 2008 evidováno
460, bylo vybráno 75.057 Kč (200 Kč/pes)
Za 49 zahrádek pronajatých občanům bylo
vybráno 5.705 Kč (1 Kč/m2).
Pronajímané byty
1+1 a 1+0
2+1
3+1
Celkem
Dočasné ubytování 1+0 (čp.209)
DPS - 1+0 a 1+1
Celkem bytů
Evidence uchazečů o byty
1+1
2+1
3+1
Náhradní ubytování čp. 209
Celkem uchazečů

10
4
7
21
8
20
49

13
7
3
2
25

Evidence majetku za rok 2008 v hodnotě
cca 209 mil. Kč
 ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ
Na úseku sociálním obec zpracovává:
- určení zvláštního příjemce důchodu (2 rozhodnutí)
- sociálně právní ochrana dětí (řešeno v součinnosti s pověřeným úřadem v Otrokovicích)
- evidence a pronájem v Domě s pečovatelskou službou - celkem 20 bytů
- v domově pro seniory v Otrokovicích
jsou pro potřebné občany z Tlumačova
rezervována 3 místa (v současné době 2
obsazena)

 úsek evidenčně správní
Životní události v roce 2008
Matrika
Sňatky
Úmrtí
Určení otcovství
Žádosti o vydání osvědčení
o stát. občanství
Ověření podpisů a listin (vidimace a legalizace)
Výpisy z rejstříku trestů (písemná forma)

4
7
10
27
6 174
19

V roce 2008 bylo přijato 259 žádostí o vystavení občanského průkazu.
Od 1. 3. 2008 byla opět uzákoněna možnost zápisu dětí do pasu rodičů.
Bylo vydáno 87 potvrzení o změně trvalého pobytu, 8 potvrzení o změně stavu.
 ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ÚDRŽBY A SLUŽEB
V r. 2008 podáno celkem 14 žádostí o povolení kácení dřevin.
Za loňský rok bylo vykáceno 39 ks přestárlých stromů, 199 ks keřů a stromů bylo vysázeno.
V odpadovém hospodářství – v r. 2008 bylo
vyprodukováno 1.306 t odpadu od plastových
obalů až po kovy, nápojové kartony aj.
Mimo běžnou činnost údržbářských prací
sečení a údržba zeleně, kácení stromů, údržba budov, oprava a údržba strojního zařízení,
úklidové práce v obci, elektroopravy (budovy, VO a MR) atd. zajišťuje oddělení i drobné
práce občanům na živnostenský list (doprava
– 33x, zámečnické práce – 5x, elektrikářské
práce 12x, zednické práce – 4x, úklid odpadu).
Příjem za provedení prací v roce 2008 činí 99
tis. Kč.
 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
zajišťuje dva úseky a to rozpočtové hospodaření a Práce a mzdy.
V r. 2008 byly schváleny dvě rozpočtové
změny.
Zaevidováno bylo 828 došlých faktur a 139
faktur bylo vystaveno.
Přebytek za rok 2008 činil 1,949 mil. Kč.
Toto oddělení zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Jižní Haná.
Na úseku Práce a mzdy bylo v průběhu
roku 2008 zpracováno vyúčtování výplaty či
odměny pro 96 osob.
V současné době je stav pracovníků na trvalý pracovní poměr 20.
Krátkodobé práce jsou řešeny formou dohody o provedení práce a dohody o pracovní
činnosti.
V r. 2008 obec zaměstnávala celkem 8 pracovníků z Úřadu práce - veřejně prospěšní
pracovníci. Maximální dotace na jedno pracovní místo činila 12.150 Kč.
Tento úsek zajišťuje také vydávání povolení
k provozu výherních hracích přístrojů – bylo

vydáno 5 rozhodnutí k povolení provozu.
Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů je zajišťována veřejnosprávní ﬁnanční kontrola a vnitřní ﬁnanční kontrola, jak
ve složkách obce, tak i u příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených obcí.
Na sekretariátu je zajišťována také správa
hřbitovní agendy.
K 31. 12. 2008 je na místním pohřebišti
evidováno 495 hrobů, tj. celkem 736 hrobových míst. Z toho je 22 hrobů volných. Na užívání hrobových míst jsou uzavírány nájemní
smlouvy na dobu určitou – 10 let.
Pro místní hřbitov v Tlumačově je Krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena
tlecí doba v délce 13 let.
Na pracovišti Czech POINT, které bylo na
OÚ v Tlumačově zřízeno 1.2.2008 (kancelář sekretariátu) byly za loňský rok vydány výpisy:
Czech POINT – vydané výpisy v r. 2008
Katastr nemovitostí
64
Obchodní rejstřík
14
Rejstřík trestů
78
Živnostenský rejstřík
4
Od ledna 2009 je zahájen provoz tří nových agend:
- Výpis bodového hodnocení osoby (řidiči
mají možnost získat přes Czech POINT výpis o stavu svého bodového ohodnocení).
- Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů (je
možné zažádat o Výpis ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách).
- Registr účastníků provozu MA ISOH (evidence přijatých autovraků vycházející z požadavku vyhlášky 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
Obec Tlumačov zajišťuje výkon státní správy v oblasti přestupkové agendy a ve věcech
pozemních komunikací na základě veřejnoprávních smluv s MěÚ v Otrokovicích.
 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
zřízené jako organizační složka Obce Tlumačov vykonává činnost v oblasti kulturních
a vzdělávacích akcí v počtu tří stálých pracovnic.
V loňském roce se uskutečnily tradiční kulturní akce – Reprezentační ples obce, Červnová hanácká slavnost, Martinské hody a Rozsvícení vánočního stromu. Byla obnovena tradice
stavění a kácení májky.
Ze vzdělávacích akcí proběhly počítačové
kurzy – základy PC, Word, Excel, Internet
a e-mail, kurz anglického jazyka, odborné
přednášky pro matky na MD, nezaměstnané,
seniory apod., které se však setkávají s malým
zájmem občanů.
Informační centrum KIS nabízí také služby veřejného internetu, kopírování, tisk, fax,
kroužkovou vazbu dokumentů, prodej propagačních materiálů Tlumačova i okolních obcí,
laminování dokumentů aj.
Také místní knihovna stále rozšiřuje a obohacuje výběr knih. V loňském roce bylo zakoupeno nových knih téměř za 29 tis. Kč.
Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

Jak jsme nakládali
s komunálním odpadem
v roce 2008
Komunální odpadové hospodářství představuje pro každou obec jednu ze zásadních
položek ve výdajové části rozpočtu a vzhledem k avizovanému zvyšování poplatků za
skládkování bude nutno v maximální míře
podporovat a realizovat systém třídění a zpětného odběru.
Systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je v Tlumačově založen na několika
fundamentech, mezi které patří zejména:
 sběrný dvůr – ul. Zábraní – provozní
doba – každé úterý a čtvrtek v odpoledních
hodinách + sobota dopoledne,
 7 tzv. sběrných hnízd rozmístněných po
obci, které sestávají z kontejnerů na Pet lahve,
papír, barevné a bílé sklo,
 v termínu 1 x za 14 dnů vyprazdňování sběrných nádob (popelnic) o objemu 110
– 120 l,
 aktivní přístup v oblasti zpětného odběru zařízení a spolupráce se společnostmi Asekol, Elekrowin a Ekolamp,
 snaha drtivé většiny tlumačovských občanů dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí a „proekologického“ způsobu
likvidace komunálního odpadu
Financování systému sběru a likvidace
komunálního odpadu v roce 2008:
 výdaje za komunální a nebezpečný odpad
celkem = 1,234.779 Kč
 příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok)
celkem = 966.252 Kč
 příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom,
Asekol, Metalšrot…) celkem = 146.791 Kč
Důsledným tříděním odpadu zajišťujeme
jeho možnou recyklaci, či další zpracování
jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu, a tím de facto výrazně přispíváme
k ekologickému využití odpadů a k ochraně
životního prostředí v našem regionu.
Dalším pozitivním efektem separace odpadů je úspora ﬁ nančních prostředků vynakládaných na likvidaci komunálního odpadu
z obecního rozpočtu, což v konečném důsledku znamená stanovení přijatelné sazby
poplatku za komunální odpad (sazba 400Kč/
osoba/rok patří k nejnižším v širokém regionu!).
Z důvodu zvyšovaní poplatků za skládku
a i vzhledem k deﬁcitnímu ﬁnancování v roce
2008 (také v letošním roce předpokládáme
vyšší výdaje za komunální odpad, než vybrané
příjmy za poplatky a separaci) lze předpokládat navýšení poplatku za komunální odpad
v Tlumačově pro rok 2010.
Množství vytříděného komunálního odpadu a likvidace zpětným odběrem je speciﬁkováno v uvedených tabulkách (zdroj = evidence
oddělení údržby, služeb a životního prostředí
OÚ Tlumačov).
Ing. Jaroslav Ševela

Bøezen 2009

4

Z radnice

NOVINKY

Množství vytøídìného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t)
Období /
komodita

Nápojový
karton
(směsný
obal)

Papír

PET

Skl
Sklo
klo
o
b
barevné

Sklo b
Sklo
bílé

kovy

2006

-

48,362 t

5,773
773 t

22,13 t

-

2007

-

51,818
18 t

5,35
5t

24,91 t

-

2008

0,230 t

68,075
68,
8,075
75 t

7,101
01 t

19,96 t

11,69
11,
,69
9t

Celkem
vytříděný
odpad

Směsný
a objemný
odpad

17,32 t

93,585 t

611,993 t

18,3 t
18,34

100,418 t

560,9 t

16,04 t

123,096 t

614,83 t

Zářivky
Zář kyy
a výbojk
výbojky
ý kyy

Baterie,
monočlánky

Množství
ví vytøídìného
vytøídììnného
ého odpadu
odpadu zpìtný
odpad
zpìt ý odb
odbìr
odbìr (v
(v t,t, ks)
Ledničky,
Ledničky,
niččky
ky,
mrazničky
mrazničky

Sporáky,
Sporá
áky,
k
pračky,
čk
myčky
myč
čk
ky

V
Vysavače,
Vys
žehličky
brusky

420 ks

36
6 ks

0 ks
20

380 ks

6,566
,566 t

45 ks

295
95 ks
k

4,6
625 t
4,625

2,175
5t

Období /
komodita

Pneumatiky

2006
2007
2008

TeleviTe
Telev
elevizory,
zor
ry,
monitory
moni
itory
ry

Radia,
Rad
R
videa,
v a, PC
vid
C

20 ks

88 ks
k

0 5t
0,185

30
0 ks

-

30 ks

221 ks
k

04 t
0,420

50
0 kss
500

-

1,096
096 t

233 ks
k

2,390 t

60
0 kss

120 ks

Množství
ví vytøídìného
vytøídììnného
ého nebezpeèného
nebezpeèného odpadu
nebez
odpadu (v
od
(v t)
t)
Období / komodita
omodita

Eternit
rnit

Olej
Oleje
eje

Injekční stříka
stříkačky
kačky
ky a léčiva
iva

6
2006

-

-

0,064
0,0

Cel
Celkem
0,
0,064

7
2007

7,3

-

00
0,065

7,
7,365

8
2008

12,6

0,4

0,034

13
13,034

Vyhodnocení úèinnosti a úspor regulátorù
veøejného osvìtlení v Tlumaèovì
Od února 2008 je ve většině tlumačovských ulic regulováno veřejné osvětlení
pomocí dvou speciálních regulátorů Reverberi, které jsou osazeny ke stávajícím rozvaděčům veřejného osvětlení v ul. Švermova a nám. Komenského.
Funkce regulátorů spočívá ve snížení
napětí z 220 V na 180 V. K postupnému
snížení napětí dochází v době, kdy se předpokládá menší pohyb osob či vozidel (např.
v čase od 21:00 do 05:00 hod).
Z celkových pěti rozvaděčů veřejného
osvětlení, je regulátor osazen jen na těch
rozvaděčích, které mají největší příkon

(osvětlení ulic Švermova, Jiráskova, Machovská, 6.května, Nová, nám. Komenského, Kvasická, Dolní, Masarykova, Sokolská,
Nádražní, Nivy).
Na dvou rozvaděčích byla spotřeba
za posledních 12 měsíců ve výši 78 145
kWh, což je o 17 918 kWh méně, než
v uplynulém období, kdy regulace nebyla
prováděna. Při platných cenách elektrické energie se úspora za období 02/2008
- 02/2009 = 17 918 kWh dá vyjádřit ve ﬁnančním objemu, což představuje částku
cca 45 000 Kč.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Na odklízení snìhu s novým pomocníkem
Obec Tlumačov v rámci modernizace komunální techniky, která je organizačně zařazená v oddělení údržby, služeb a životního
prostředí, pořídila nový malotraktor BCS Vivid 400 DT s příslušenstvím v celkové ceně
953 904 Kč.
K malotraktoru jako první příslušenství
byla zakoupena čelní hydraulická radlice, zametací kartáč vč. kropení, rozmetadlo, mulčovač a návěs s nosností 1,5 t.
Komunální malotraktor BCS Vivid je výborným pomocníkem na údržbu chodníků, místních komunikací a jiných veřejných prostranství jak v zimním tak i v letním období - záleží
jen na vhodně zvolené konﬁguraci doplňkové
výbavy.
Do budoucna předpokládáme účelně
a smysluplně dokupovat vhodné příslušenství

Foto archiv OÚ Tlumačov
k malotraktorovému nosiči (například čelní
nakladač, podkopová lžíce, či příkopové rameno), abychom mohli zajistit dlouhodobě kvalitní údržbu a správu majetku obce.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta
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Vyjádøení MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
V rámci stavby Odkanalizování obce Tlumačov - etapy č. 1 došlo ze strany investora
k přepojování pouze stávajících kanalizačních stok, a to v ulicích Metlov, jižní část
ul. Dolní, hřebčinec a západní část zástavby
na Skalách.
Od okamžiku napojení na novou kanalizaci již občané nemusí vody předčišťovat
v septicích a malých čistírnách odpadních
vod (zákon to dokonce zakazuje a naopak
ukládá každé domácnosti povinnost napojit se na novou kanalizaci).
Co dělat dále:
Varianta 1 – domácnost má smlouvu
s MOVO, a.s. na odvádění odpadních vod
– a bude ji mít i nadále – jde o největší část
připojených odběrných míst = domácností.
Varianta 2 - domácnost má smlouvu
s obcí Tlumačov – v nejbližších dnech přijde dopis, který bude obsahovat oznámení
o změně provozovatele příslušné části kanalizace a návrh nové smlouvy na odvádění
odpadních vod s novým provozovatelem
kanalizace, tedy MOVO, a. s.
Varianta 3 - domácnost nemá smlouvu
o odvádění odpadních vod – tyto domácnosti byly již v půlce ledna osloveny dopisem od
MOVO, a.s. s výzvou k sepsání smlouvy s provozovatelem kanalizace, tedy MOVO, a.s. Je
třeba kontaktovat Zákaznické centrum ve
Zlíně – Loukách (577 124 111) a zajistit nezbytné doklady k uzavření smlouvy. *
Varianta 4 – novostavba - k napojení
nové kanalizační přípojky je nutno dodat
tyto dokumenty:
- povolení stavebního úřadu
- projektovou dokumentaci přípojky
(podléhá schválení MOVO, a.s.)
- list vlastnický (ne starší než 1 rok)
- stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci
Norma pro kanalizační přípojky ČSN
756101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ (norma se vztahuje i na novou
část kanalizační přípojky - větev, která
ruší septik a napojuje se zpět na stávající
kanalizační přípojku připojenou během
Etapy 1) stanovuje:
- každá nemovitost má mít 1 kanalizační
přípojku (výjimky pouze za souhlasu
MOVO, a. s.)
- minimální dimenze přípojky je DN 150
(= průměr 150 mm) – zpravidla se dává
DN 200 – větší dimenze ne)
- minimální sklon přípojky - DN 200 je
10 ‰ (= 1 cm na 1 m)
- DN 150 je 20 ‰ (2 cm na 1 m)
maximální sklon přípojky je 400 ‰
- materiál přípojky se doporučuje kanalizační PVC hladké nebo korugované, příp.
polypropylen (PP) s minimální únosností SN 4

- území nad přípojkou v šířce 0,75 m od
osy potrubí na každou stranu nesmí být
zastavěné ani osazené stromy
- přístupnost přípojek se zajišťuje vstupními revizními šachtami (DN 400 – DN
600) nebo čisticími kusy.
- umístění šachty se doporučuje na hranici
pozemku (za oplocením – na stavebním
pozemku), aby byla zajištěna přístupnost pro čištění z veřejné komunikace
- napojování nových přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu se upřednostňuje do stávající revizní šachty, vyjímečně
napřímo (výřezem nebo útesem)
* Pokud byla během stavby etapy č. 1
napojena stávající dešťová přípojka, splaškové vody z domu lze na do této původně
dešťové přípojky napojit novou větví za
těchto podmínek:
- prověření technického stavu přípojky (vodotěsnost, dostatečná dimenze
a sklon) – lze objednat u MOVO, a.s. na
mailu: dockal@smv.cz
- zpracování jednoduché projektové dokumentace (technická zpráva, situace
s vyznačením stávající dešťové přípojky

a nové splaškové větve, příp. i výškové
uspořádání).
Tuto dokumentaci je nutno předložit
k odsouhlasení na zákaznickém centru
MOVO, a.s. ve Zlíně-Loukách a zde také vyplnit zbývající doklady:
- žádost o zřízení kanalizační přípojky,
- smlouva o odvádění odpadních vod
Nutno dodat:
- list vlastnický (ne starší než 1 rok)
- stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci
Pokud potřebujete doplňující či vysvětlující informace od společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 577 124 111, využít
e-maily:
- ve věci smluv: safarikova@smv.cz,
- ve věci technických záležitostí u přípojek: dockal@smv.cz
Nebo nás navštívit na Zákaznickém centru ve Zlíně – Loukách:
PO, ST 8:00–11:00 12:00–17:00
ČT
8:00–11:00
Jménem MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
Vás tímto žádáme o vstřícný přístup a aktivní spolupráci.
Ing. Martin Bernard, MBA,
generální ředitel MOVO, a.s.

Odkanalizování obce Tlumaèov - II. etapa
Vážení občané, dovolte mi abych vás
seznámil s harmonogramem prací a informacemi, které zazněly na kontrolním
dni stavby „Odkanalizování obce Tlumačov-II. etapa“, konaném 19. února 2009.
V současné době probíhají práce na kanalizaci v obci Tlumačov v těchto lokalitách:
1. Výstavba čerpací stanice v prostoru
před sportovním areálem. Předpoklad
dokončení prací včetně příjezdné komunikace a přípojky NN je do konce
měsíce května.
2. Výstavba trasy podél Mojeny přes zahrady od ČS po trafostanici u školy
- pokládka potrubí je před dokončením. Terénní úpravy a oprava oplocení
bude probíhat za vhodných klimatických podmínek v měsíci dubnu 2009.
3. Výstavba trasy v ul. Sokolská - pokládka potrubí a zásyp rýhy bude proveden do konce měsíce března. Konečná
oprava živičných ploch komunikací
bude prováděna postupně v měsíci
květnu 2009.
4. Větev na ul. Jiráskova vč. asfaltového
chodníku, předpoklad dokončení pokládky a zásypu rýhy je do 6.dubna.
Chodník ze zámkové dlažby bude proveden v měsíci dubnu.
V měsíci březnu budou dále probíhat
práce v lokalitě „Korábek“ v úseku od

Mojeny po protlak na nám. Komenského
a dále podél komunikace k RD č.p. 286.
Po ukončení prací na ul. Sokolovská
koncem měsíce března, budou práce
pokračovat na ul. Jiráskova v úseku od
podchodu po ul. Spojovací. Předpoklad
dokončení pokládky potrubí a zásypu
rýhy je konec měsíce dubna.
V měsíci dubnu – budou probíhat
práce na kanalizaci u RD č. p. 203, 25,
511 mezi ul.Horníčkova a Nádražní, od
ul.6.května směrem ke garážím
Koncem měsíce dubna a v květnu
bude zahájena výstavba posledního úseku této etapy výstavby a to podél silnice
I / 55 od RD č. p. 98 po ul. Nádražní. Předpoklad dokončení úprav vjezdů,parkovišť
a sadových úprav je 31. 5. 2009
V měsíci květnu bude probíhat konečná úprava živičného povrchu komunikací
a sadových úprav kanalizací dotčených
zelených ploch. Uvedené termíny a postupy prací stavby Tlumačov – Odkanalizování II jsou orientační, závisí na klimatických podmínkách v době výstavby
a geologických podmínkách při výkopu
rýhy v jednotlivých úsecích.
Vážení občané, děkujeme za pochopení při tak rozsáhlé stavbě, která je
nyní v naší obci společností SMO a. s.
prováděna.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

Z radnice

NOVINKY

6

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání 17. 12. 2008
přijalo tato usnesení:
schvaluje rozpočtovou změnu č.
2/2008/12 rozpočtu obce pro rok 2008
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů
o 1,624.000 Kč a zvýšení výdajů o 747.000 Kč
schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2009
schvaluje odprodej pozemku p. č.
1436/06 ost. plocha o výměře 706 m2 a p. č. st.
928 zastavěná plocha o výměře 25 m2 v k. ú.
Tlumačov pro výstavbu RD
schvaluje odkoupení pozemku p. č. 3543
– ost. plocha (jiná plocha) o výměře 1 m2 v k.
ú. Tlumačov
schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí
komunikace II/367 v ul. Kvasická, která byla
dokončena v roce 2007, majetkoprávní vypořádání – bezúplatný převod pozemků:
a) z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov pozemky o celkové výměře
699 m2
b) z majetku obce Tlumačov do vlastnictví
Zlínského kraje pozemek o výměře 17 m2
schvaluje uzavřít Dohodu o zrušení
věcného břemene s vlastníky pozemků p. č.
779/25, 2670/1, 2670/5-10, vše k. ú. Tlumačov
v předloženém znění, uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Navláčil
stavební ﬁrma, s.r.o., na pozemek protihlukového valu

konstatuje ověření že návrh změny č. 7
Územního plánu sídelního útvaru Tlumačov
není v rozporu s politikou územního rozvoje a vydává formou opatření obecné povahy
změnu č. 7 ÚPN SÚ Tlumačov
schvaluje Smlouvu o převodu majetku,
kterou se bezúplatně převádí speciální požární automobil Karosa CAS k25 L101 reg. značky ZL 00-11, těsnicí vaky a výstražné zařízení
AZD 501 z Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov
pro potřeby JSDH

schvaluje konání místního referenda
v termínu 6. 3. 2009 od 10:00 hodin do 20:00
hodin, odhad nákladů a způsob jejich úhrady
do 30.000 Kč, z rozpočtu obce 2009
uděluje mimořádnou odměnu – peněžní dar starostovi obce Ing. Jaroslavu Ševelovi
za aktivity spojené se zahájením stavby odkanalizování obce Tlumačov
schvaluje Dodatek pojistné smlouvy
o pojištění majetku obce pro období od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009 a úhradu pojistného ve
výši 81.700 Kč.

Rada obce Tlumaèov na jednání 14. 1. 2009
přijala tato usnesení:
projednala předložený návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2009 v závazných
ukazatelích a doporučuje zastupitelstvu obce
schválit rozpočet obce 2009 v předloženém
znění na nejbližším zasedání
bere na vědomí stav výběru poplatků za
komunální odpad, poplatků a známek za psy
a příjem z nájmu zahrádek ke dni 31. 12. 2008
schvaluje dokumentaci bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
schvaluje záměr pronajat místnost o výměře 11,50 m2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS č.
p. 65 nám. Komenského

projednala a schvaluje Organizační
opatření v průběhu mimořádných událostí
v předloženém aktualizovaném znění
schvaluje zadání projektové dokumentace v rozsahu pro změnové stavební řízení
objektu č. p. 65 nám. Komenského, Sdružení
Garant Otrokovice za celkovou smluvní cenu
ve výši 74 970 Kč vč. DPH
bere na vědomí zprávy o činnosti komise sociální, komise životního prostředí, komise stavební, sboru pro občanské záležitosti
a redakční rady Tlumačovských novinek za
rok 2008.

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání 4. 2. 2009
přijalo tato usnesení:
schvaluje rozpočet obce pro rok 2009
v předloženém rozsahu s vyrovnanými celkovými příjmy a výdaji ve výši 29,275.000 Kč
schvaluje rozpočtový výhled na období
2010 – 2011 v předloženém znění
v souvislosti s přípravou investiční akce
„Revitalizace parku ul. Sokolská“ projednalo
a schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Asociací
víceúčelových základních organizací technic-

kých sportů a činností ČR – ZO Automotoklub
Tlumačov
bere na vědomí zprávu Policie ČR o činnosti za rok 2008 vztaženou k obci Tlumačov,
interpretovanou velitelem Obvodního oddělení Policie ČR Otrokovice npor. Mgr. Romanem
Slovákem
bere na vědomí zprávy o činnosti za rok
2008 výboru ﬁnančního a kontrolního, školské
rady a jednotky SDH obce

schvaluje záměr odprodat nepotřebný
movitý majetek, a to speciální požární automobil Tatra 148 CAS 32, pro potřeby jednotek
sboru dobrovolných hasičů
schvaluje podání žádosti o ﬁ nanční
podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích –
Czech POINT“ se způsobilými výdaji do výše
68.540 Kč v rozsahu upgrade.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 18. 2. 2009
přijala tato usnesení:
schvaluje prominutí poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č.
5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2009 pro vybrané
žadatele
schvaluje pronájem místnosti o výměře
11,50 m2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS č. p. 65,
nám. Komenského panu Josefu Klose
schvaluje vnitřní směrnici o způsobu
účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obce Tlumačov
v předloženém znění
bere na vědomí Bilanční zprávu o činnosti Obecního úřadu Tlumačov za rok 2008.

Bøezen 2009

schvaluje předloženou výroční zprávu
obce Tlumačov o poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel za
rok 2008
projednala nabídky společností JVMRPIC, spol. s r.o. Zlín a Renards, s. r. o. Brno
na zpracování žádosti, provádění dotačního
managementu a organizaci veřejné zakázky
v souvislosti s podáním žádosti na projektové
investiční záměry „Revitalizace parku ul. Sokolská – Tlumačov“ a „Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy – Tlumačov“
s tím, že jako nejvhodnější nabídku schvaluje

nabídku společnosti JVM-RPIC, spol. s r.o. Zlín
v předloženém rozsahu
projednala žádost společnosti SOLAR
– DEVICE s.r.o. Kunovice o vydání nezávazného souhlasu s výstavbou fotovoltaické solární
elektrárny v katastru obce Tlumačov
bere na vědomí kritéria pro přijímání děti
do MŠ Tlumačov pro školní rok 2009/2010.
schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti s organizací ŘSD ČR
a smlouvu o umožnění výstavby se společností Zemský hřebčinec Tlumačov, s. p.
Plné znění najdete na www.tlumacov.cz

7

Z radnice

Zpráva z matriky
za rok 2008
• Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2008 - 2 474
• Počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2008 - 26
• Z celkového počtu obyvatel – počet mužů 1 244, počet žen - 1 230
• Průměrný věk obyvatelstva - 40,3 let
• Průměrný věk mužů - 39,3 let
• Průměrný věk žen - 41,4 let
• Počet narozených dětí - 35, 20 dívek
a 15 chlapců
• Počet zemřelých občanů - 27
• V roce 2008 se přihlásilo k trvalému pobytu 73 občanů a odhlásilo z trvalého pobytu
59 občanů
• V roce 2008 byly v Tlumačově uzavřeny
4 sňatky, všechny občanské, žádný církevní.
• Významná životní jubilea – 90 let a více
v roce 2008 oslavili: 90 let - Ředina Zdeněk,
92 let - Stejskal Josef, 93 let - Sukaná Marie,
93 let - Stašek Vladimír, 94 let - Sácký Matěj
– nejstarší muž, 98 let - Horká Marie, 98 let
- Zapletalová Vojtěška – nejstarší občanka
• Zlatou svatbu oslavili manželé Antonín
a Vlasta Kunčarovi, Švermova ulice
Vránová Ladislava, matrikářka

Dne 28. března
a 2009 si připomenem
připo
připomeneme
eme ned
nedožité
té
70.
Zdeňka
Kadlece,
rodáka
0. narozeniny pana Zdeň
ňka
ka Kadle
Kadlec
ce, rodák
a
z Tlumačova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s dcerou.

Informace o místních poplatcích
Upozorňujeme občany, že poslední den platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku ze psů dle OZV č. 5/2004, č. 3/2007 a OZV č. 4/2004 na rok
2009 je 31. 3. 2009. Poplatky je možné platit v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny:
Pondělí
8–12
13–17 hodin
8–12
13–17 hodin nebo bezhotovostně na účet obecního úřadu:
KOMUNÁLNÍ ODPAD
č.ú.: 3628661/0100 • v.s.: 1337
s.s.: rodné číslo před lomítkem (pod jedním rodným číslem celá rodina)
částka: 400 Kč/osoba
PES
č.ú.: 3628661/0100 • v.s.: 1341 • s.s.: rodné číslo před lomítkem
částka: 100 Kč/ pes/ důchodci • 200 Kč/pes/ostatní
Pokud nebudou mít nádoby na odpad (popelnice) známku na rok 2009 při prvním
dubnovém svozu, nebudou vyvezeny. Občanům, kteří nezaplatí místní poplatky do 31. 3.
2009, bude vyměřen platební výměr na dvojnásobek dlužné částky.
Alena Hapalová, referent majetku

Rozbor kriminality a srovnání kriminality v lokalitì Tlumaèov 2007–2008
Obec Tlumačov patří v teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích k lokalitě, které z hlediska policejní práce věnujeme patřičnou pozornost.
Touto cestou bychom chtěli informovat
občany o kriminalitě, struktuře trestné činnosti a přestupcích, které jsme v jejich obci
řešili. Aby si každý mohl vytvořit obraz,
provedeme srovnání let 2007 a 2008 v číslech. Naše práce byla v roce 2008 zaměřena
na oblast prevence s cílem co nejvíce snížit
trestnou činnost a předcházet zejména závažné trestné činnosti a souběžně na oblast
objasňování trestných činů a přestupků
neznámých pachatelů. Můžeme říci, že se
nám podařilo splnit předsevzetí, o čemž hovoří dále uváděná statistická čísla.
Především je třeba říci, že celkový počet
trestných činů a přestupků spáchaných či
zjištěných v obci Tlumačov tvoří přibližně
10 % celého objemu realizovaných případů
v rámci působnosti Obvodního oddělení Policie ČR v Otrokovicích.
V roce 2007 jsme v lokalitě Tlumačov
evidovali 41 trestných činů a v roce 2008
již jen 37 trestných činů. Z tohoto celkového počtu bylo ukončeno odložením dle §
159a/1 tr. řádu (nešlo o trestný čin) v roce
2007 celkem 3 případy a v roce 2008 celkem
4 případy. Ukončeno dle § 159a/4 tr.řádu
(neobjasněno-neznámý pachatel) bylo z tohoto celkového počtu v roce 2007 odloženo
28 případů a v roce 2008 již jen 15 případů.

Z tohoto vyplývá, že v roce 2007 jsme dosáhli
úspěšnosti-objasněnosti pouhých 26,3 % oproti roku 2008, kdy bylo dosaženo objasněnosti
54,5 %. Jak již bylo řečeno, zaměřili jsme se na
snížení počtu závažných a sledovaných tr. činů,
což se nám rovněž podařilo. Jedná se o případy krádeží a krádeží vloupáním. V roce 2007
bylo evidováno 14 případů běžných krádeží
a 16 případů kvaliﬁkovaných krádeží provedených vloupáním. Naproti tomu v roce 2008 již
bylo běžných krádeží 13 a krádeží vloupáním
pouze 5 případů. Do struktury ještě uvádíme
další trestné činy jako řízení mot.vozidel pod
vlivem alkoholu 2007-4 případy, 2008-4 případy, řízení mot.vozidel bez oprávnění a v době
zákazu řízení 2007-4 případy, 2008-5 případů,
zpronevěra 2007-žádný případ, 2008-2 případy….
V oblasti přestupků je situace obdobná.
Opět tvoří přibližně 10% celkového objemu
přestupků v rámci působnosti Obvodního oddělení Policie ČR v Otrokovicích.
V roce 2007 jsme evidovali celkem 191 přestupků, z toho 82 přestupků v dopravě. V roce
2008 již jen 103 přestupků, z toho v dopravě
jen 26. Došlo k radikálnímu snížení. I v oblasti objasňování je situace shodná. Ukončenoodloženo jako neobjasněný přestupek bylo
v roce 2007 celkem 57 případů a v roce 2008
již jen 28 případů. To znamená, že úspěšnostobjasněnost činila v roce 2007-37,6% a v roce
2008 již bylo dosaženo 62,3% úspěšnosti-objasněnosti. Oznámeno k vyřešení přestupkové

komisi-tedy správnímu orgánu bylo v roce
2007 celkem 41 přestupků a v roce 2008
celkem 48 přestupků. U přestupků oproti
trestným činům nedominují krádeže, jak
by se dalo očekávat, ale případy narušování občanského soužití mezi občany. V roce
2007 bylo realizováno 20 případů a v roce
2008 již 27 případů tohoto jednání. Krádeží
běžných bylo realizováno v roce 2007 celkem 18 případů a v roce 2008 celkem 17
případů. Ostatních majetkových přestupků
(jako podvody, poškozování věci apod.) bylo
evidováno v roce 2007 celkem 15 případů
a v roce 2008 téměř shodně 16 případů. Co
je ale zarážející, je stále vysoký počet přestupků-řízení mot.vozidel pod vlivem alkoholu ( hladina alkoholu v krvi do 1,0 promile). V roce 2007 bylo realizováno 11 případů
a shodně i v roce 2008 bylo realizováno 11
případů.
Na těchto pozitivních výsledcích mají
podíl i samotní občané obce Tlumačov, kteří
přispěli svými poznatky k objasnění některých případů a především svým všímavým
nelhostejným přístupem, podáním včasné
informace, spolupůsobí v oblasti prevence
a předcházení trestné činnosti. Partnerství
se samosprávou, ostatními subjekty odpovídajícími za bezpečnost a především širokou
veřejností je v práci Policie ČR nesmírně
důležité.
npor. Mgr. Roman Slovák
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR

www.tlumacov.cz
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Evakuace školy z dùvodu rizika exploze bomby
V pátek 5.prosince, v ranních hodinách,
zatím blíže nespeciﬁkovaná osoba oznámila
na tísňovou linku uložení bomby v prostorách Základní školy Tlumačov.
Bezprostředně po oznámení, které proběhlo standardním způsobem přes Krajské
operační středisko Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje v čase 7.45 hod, dorazila před základní školu dvoučlenná hlídka
Policie ČR a 5 členů z Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov. Příslušník
policie informoval ředitele školy o vzniklé
mimořádné události.
Vedení školy a pedagogičtí pracovníci ve
spolupráci se zástupcem zřizovatele a s členy Jednotky SDH zahájili řízenou evakuaci
jak dětí ze základní školy, tak dětí z mateřské školy. Shromažďovací prostor byl
stanoven u budov Kulturního a informačního střediska, kde byly poskytnuty dětem
a učitelům první všeobecné informace a dle
předem schválených pravidel (Organizační
opatření v průběhu mimořádných událostí v obci Tlumačov) byly určeny náhradní
prostory pro pobyt dětí. Děti z mateřské
školy a děti z 1. stupně ZŠ využily prostor
v budovách KIS nám. Komenského a žáci ze
2. stupně se přesunuli do Klubu obce Zábraní.
Oblast kolem školy byla uzavřena a na
místo přijely další složky Integrovaného

záchranného systému, a to záchranná služba,
hasiči z HZS ZK a další složky policie. Více jak
hodinu se však muselo čekat na příjezd pyrotechnika a psa – labradora se speciálním výcvikem, kteří jsou soustředěni až v Brně (!),
aby se mohla uskutečnit prohlídka a kontrola
prostor základní školy.
Až v 10.00 hod bylo zkonstatováno, že objekt je bezpečný a děti se mohou navrátit zpět
do školních lavic a do mateřské školky.

Policie prošetřuje všechny skutečnosti
a indicie, které mohou vést k dopadení pachatele telefonického oznámení o uložení
bomby.
Za zřizovatele - Obec Tlumačov - děkuji všem, kteří se zúčastnili a podíleli se na
zdárném zvládnutí této mimořádné události.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Složky IZS při zásahu. Foto archiv OÚ Tlumačov

Jak se stavìlo v Tlumaèovì v roce 2008

Výstavba f. RIM - CZ, s. r. o.
Foto KIS Tlumačov

Stavebnictví zcela jistě patří mezi hlavní
motory národní ekonomiky a růst či pokles
stavební výroby je jedním z rozhodujících ukazatelů kvality životní úrovně a bonity daného
území.
Myslím si, že rok 2008 byl pro naši obec
a její občany z dlouhodobého hlediska určitý
milník. A to z toho důvodu, že v tomto roce
byly zahájeny dvě stavby, které mají pro Tlumačov strategický význam a budou (předpokládám, že pozitivně) ovlivňovat kvalitu života
v naší obci na dlouhá desetiletí. Jedná se o realizaci prvních dvou etap vodohospodářské
akce Odkanalizování obce Tlumačov a zahájení výstavby rychlostní komunikace R55, úsek
Skalka - Hulín. V tabulce jsou zaznamenány
vybrané statistické údaje vztahující se k vydaným stavebním povolením a ke kolaudacím.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Pøehled povolených a kolaudovaných staveb v katastrálním území obce Tlumaèov za rok 2008
Stavební povolení:

Kolaudační rozhodnutí a souhlasy:

- rodinné domy

11

- rodinné domy

7

- dopravní stavby (R 55) přeložky

9

- dopravní stavby

3

- průmyslové objekty

9

- průmyslové objekty

6

- ostatní stavby

25

- ostatní stavby

9
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ZŠ, MŠ

Letošní zápis do 1. tøídy

Na nové děti čekají třídy plné hraček. Foto archiv MŠ

Než pøíjdete s dìtmi k zápisu do MŠ…
Termín zápisu do Mateřské školy v Tlumačově je stanoven na 24.–25. 3. 2009 od 8:00–
10:00 hod. a v odpoledních hodinách od 12:00
–13:30 hod.
Proběhne v budově mateřské školy formou
dne otevřených dveří. Rodiče s dětmi budou
mít možnost prohlédnout si prostory školy,
seznámit se s pí.učitelkami, prostředím, dětmi
a hračkami ve třídách. Žádost o přijetí dítěte
do MŠ sepíše ředitelka společně se zákonným
zástupcem dítěte na základě rodného listu,
který si žadatel přinese s sebou. K zápisu je
dále nutné donést potvrzení o pravidelném
očkování dítěte od dětského pediatra. Upozorňujeme rodiče, že zápis je vyhlášen pro celý
školní rok 2009/10, tedy na dobu od 1. 9. 2009
– 31. 8. 2010.
Ještě dříve než budou vaše děti navštěvovat MŠ V Tlumačově, chci vám alespoň krátce
naši školu představit:
Mateřská škola má k dispozici velké prostory dvou plně vybavených tříd, nový dětský
nábytek uspořádaný tak, aby vytvořil jednotlivá dětská centra. V nich si děti mohou hravou formou plně rozvíjet a zdokonalovat nové
poznatky a dovednosti při plnění úkolů podle
tematických plánů třídního vzdělávacího programu školy v souladu s myšlenkami Školního
vzdělávacího programu. Vybavení mateřské
školy hračkami a pomůckami k výchovně
vzdělávací práci je velmi dobré.
Mateřská škola v Tlumačově má dvě třídy,
do kterých jsou děti rozděleny podle věku:
1. Třída MŠ – „Hvězdičky“ (děti 3–4leté) –
28 dětí (plný stav na třídu), pí.uč. Jana Řezníčková a Alena Vápeníková.
2. Třída MŠ – „Sluníčka“ (děti 5–7leté) – 28
dětí (plný stav na třídu), pí. řed. Hana Janoštíková, pí.uč.Jindra Zálešáková.
Mateřská škola v Tlumačově má zpracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program
s názvem „Do copánku rok si spletem, vše co
víme, dáme dětem“, ve kterém jsme si vytýčily
tři dlouhodobé cíle :
- podporovat rozvoj manipulačních a sebeobslužných dovedností

- rozvíjet správnou výslovnost a řečové dovednosti dětí
- rozvíjet pohybovou aktivitu dětí a jejich fyzickou zdatnost
Tyto cíle jsou rozpracovány do krátkodobých ročních úseků tak, aby vedly v konečné
fázi k naplňování záměrů naší koncepční práce a osvojení očekávaných kompetencí.
Více informací o naší mateřské škole si
můžete přečíst na webových stránkách Obce
Tlumačov nebo přímo v naší mateřské škole.
Přijďte, těšíme se na vás!
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Recitaèní soutìž
Ve středu 18. 2. se 18 dětí 2.–5. ročníku
zúčastnilo školního kola recitační soutěže.
Cílem bylo vybrat zástupce do okrskového
kola v Napajedlích, které proběhlo 3. 3. 2009.
Poslechli jsme si básně např.Jiřího Žáčka,
Miloše Kratochvíla, Jana Vodňanského i náročnější prózu Josefa Čapka, Pavlíny Černé,
Rudolfa Křesťana a jiných autorů.
Do dalšího kola postupují z kategorie IV.
a V. třídy Nikola Filáková, Dominik Kalandra, o 3. místo se podělily Renáta Vodicová
a Magdaléna Rýdlová.
V kategorii II. a III. třídy postupují do
okrskového kola Štěpán Rothanzl a Klára
Juráňová, třetí místo získal Martin Michalík.
Všem děkujeme a doufáme, že těch, co
mají rádi literaturu, bude v dnešní době
techniky zase přibývat.
za 1.stupeň Mgr. Irena Desenská
  
Soutěž stejného typu se uskutečnila i na
2. stupni. Zde však měl nad recitací převahu
umělecký přednes prozaických textů, např.
Petra Nikla, Jana Wericha a Pavla Kohouta.
V kategorii 6. a 7. třídy bojovaly Pavlína
Tobolíková, Kateřina Kopečková z 6. ročníku a Gábina Procházková, Michaela Hanová

Jednou z nejvýznamnějších každoročních událostí v dění základní školy je bezesporu zápis budoucích prvňáčků. Na
Základní škole v Tlumačově proběhl zápis
žáků do prvních tříd 10. 2. 2009.
Paní učitelky při hovoru s budoucími
prvňáčky zjišťovaly jejich komunikativní
schopnosti, znalost barev, schopnost orientovat se na ploše i v prostoru, povídaly si
s dětmi o jejich zájmech a zálibách, poslouchaly přednesy milých dětských básniček
a písniček. Na závěr byli budoucí prvňáci
odměněni dárečky, které pro ně vyrobili
starší spolužáci.
K zápisu se dostavilo 29 předškoláků.
Jako každoročně zvažuje i letos několik
zákonných zástupců odklad povinné školní docházky svého dítěte. V následujícím
školním roce bude proto se vší pravděpodobnosti na naší škole otevřena jedna první třída.
Mgr. Jana Šicová

Foto archiv ZŠ

Oceněné žákyně z 6. a 7. ročníku.
Foto archiv ZŠ

a Ivana Halířová ze 7. ročníku. Porota ocenila 3. místem Míšu Hanovou, 2. místem
Kačku Kopečkovou a 1. místo vybojovala
Ivana Halířová. První dvě žákyně postupují
do okrskového kola.
Kategorie starších žáků byla zastoupena
pouze dvěma žákyněmi, a to Lidkou Jonáškovou z 9. ročníku, která obsadila 2. místo
a Marií Vejměnkovou z 8. ročníku, která
získala 1. místo a zároveň postup do okrskového kola.
Všechny dívky si zaslouží poděkování
a pochvalu za svou přípravu.
za 2. stupeň Mgr. Leona Jirušková

www.tlumacov.cz
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Lyžaøský výcvik 2009
Se zimou jsou neodmyslitelně spojeny
i školní sportovní aktivity. Mezi ně jistě
patří lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku. Letos na něj v neděli 18. ledna 2009
do Velkých Karlovic na horský hotel Luka
odjelo jen 11 žáků 7. ročníku. Tento díky
nemocem velmi nízký počet zvýšily tři žákyně 8. ročníku.
Většina stála na lyžích jen několikrát,
mnozí poprvé. Skvělé sněhové podmínky
i denně čerstvě upravený svah byly dobrým základem pro náš výcvik. Všichni proto vkládali všechny své síly do osvojování
základních lyžařských dovedností. Celotýdenním handicapem se stal neustále kolísající zdravotní stav nejen frekventantů,
ale i nás instruktorů.
Foto archiv ZŠ
Foto archiv DDM Sluníčko

Soutìž v aerobiku skupin
“O POHÁR STAROSTY OBCE TLUMAÈOV“
Chtěli bychom Vás pozvat na soutěž
v aerobiku skupin, kterou pořádá Dům dětí
a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště
Tlumačov, ve spolupráci se ZŠ, za ﬁnanční
podpory Obce Tlumačov a Zlínského kraje.
Soutěž se koná v sobotu 4. 4. 2009 v prostorách velké tělocvičny ZŠ od 13 hodin. Vzhledem k tomu, že se Tlumačov připojil k VZP
Oriﬂame aerobic tour 2009 jako jeden ze
základních kol, bude zde opět spoustu pěk-

ných a zajímavých sestav. I naše družstva se
pilně připravují na všechny aerobikové soutěže, kterých nás čeká velmi mnoho.
V tomto roce máme připraveny sestavy Noddy, Kominíčci, Kartáčci, Kadeřnický
salón, Planeta Hafanana a Plavba Titaniku.
Přijďte si zpříjemnit sobotní odpoledne
a podpořit naše soutěžící.
Pracovnice DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov

Karneval na I. stupni ZŠ Tlumaèov
V pátek 27. února jsme uspořádali pro děti
1., 2. a 3. třídy „školní karneval“. Děti si přinesly nejrůznější kostýmy, masky a převleky,
ve kterých se přesunuly do prostor velké tělocvičny, aby se předvedly a představily nejen
sobě navzájem, ale také dětem z mateřské školy, které se na nás přišly podívat a ve sportovních soutěžích povzbudit své starší kamarády.
Celé dvě hodiny byly plné soutěžení, tanečků
a sladkých odměn a věřím, že jsme se všichni
velmi dobře bavili...
Mgr. P. Kolaříková, Mgr. L. Odložilíková

Foto archiv ZŠ

Na svahu jsme trávili výcvik vedle žáků
ze Základní školy Halenkovice, kteří se nakonec stali novými kamarády našich žáků.
Šestidenní lyžařský výcvik vyvrcholil tradičními závody, kde si žáci měřili své síly.
Lyžařský kurz byl pro všechny příjemným týdnem, v němž si hlavy odpočinuly
od teoretických vědomostí a do popředí se
dostaly sportovní aktivity, proložené chvílemi strávenými s novými kamarády. Díky
ohleduplnému a bezproblémovému chování všech zúčastněných žáků jsme strávili
na horách příjemné dny i my, instruktoři.
Mgr. Leona Jirušková

Rozumíme anglicky? …setkání s rodilými mluvèími….
Ve čtvrtek 19. 2. 2009 jsme připravili pro
žáky osmé a deváté třídy netradiční hodinu
angličtiny.
Motivovat žáky k lepším výsledkům
slovy „až pojedete do ciziny, znalost angličtiny se vyplatí“, je sice fajn, ale ne všichni mají možnost vycestovat v dohledné
době. Aby se přesvědčili, že se jim angličtina může hodit i v domácím prostředí,
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zajistili jsme besedu s rodilými mluvčími
přímo z Anglie.
Přijely k nám dvě velmi příjemné lektorky
ze střední Anglie, z města Staﬀord, měly pro
děti připravenu besedu o Londýně a dalších
místech v jejich zemi. Povídání bylo doprovázeno řadou aktivit, her a také videoprojekcí.
Celou hodinu si lektorky vedly samy, my vyučující jsme pomáhaly jen výjimečně. Myslím,

že žáci, zejména v deváté třídě, rozuměli
téměř všemu, chovali se pěkně, s lektorkami komunikovali a byli pochváleni, že jsou
velmi šikovní.
Doufám, že takové hodiny budeme moci
připravovat častěji, aby děti poznaly, že je
dobré rozumět a mluvit i jiným jazykem,
než jen rodným.
Mgr. Š. Matulíková, BcA. K. Ředinová
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Knihovna a DDM Sluníèko

Knihovna modernizuje své služby
Od ledna 2009 se místní knihovna připojila
na knihovní KP-systém tzn. výpůjčky a katalogizace přes počítač. Pro čtenáře to znamená
konec používání klasických papírových čtenářských průkazek, do kterých se zaznamenává výpůjčka knih.
Nyní jsou nahrazeny kartičkou s údaji o čtenáři a hlavně s čárovým kódem – identiﬁkací
každého čtenáře. I každá kniha je opatřena
čárovým kódem, takže odpadá značení knih
do knižního lístku. Pomocí „čtečky“ jsou údaje
o čtenáři a knize ihned vloženy do knihovnického programu v PC.
Co obsahuje verze KP-systému? Je to katalog pro prohlížení, vyhledávání, rezervace ve
všech fondech dokumentů i autorit, integrovaný Z-klient, servisní modul pro nastavení
programu, správu uživatelů a údržbu databáze, statistiky fondu, výpůjček, Deník veřejné
knihovny a kontextovou nápovědu.

V prosinci minulého roku Obec Tlumačov
požádala o dotaci ke zlepšení tohoto programu na Ministerstvo kultury odbor umění
a knihoven. Od nového programu očekáváme:
zkvalitnění a zrychlení výpůjčního protokolu,
možnou komunikaci se čtenáři přímo ze systému přes SMS a e-mail (úspora nákladů na zasílání upomínek a rezervaci poštou), zlepšení
statických výstupů (deníku veřejné knihovny),
možnost spolupráci s externími databázemi
(např. ČSB) nebo hesláři (PSH, MeSH), rozšíření systému o WWW katalog a poskytování
on-line služeb (rezervace, zobrazení výpůjček
atd.) prostřednictvím intranetu i internetu.
Věříme, že místní knihovna v Tlumačově
bude vybrána z mnoha žádostí a na dotaci
dosáhne. Povede to k dalšímu zlepšení nabízených služeb.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS a knihovnice

Hledáme posádku na plavbu po moøi
„Hej, námořníku, přidej se k posádce kapitána Jacka Sparrowa, který chce objevit
a zmocnit se dávno ztraceného pokladu. Moře
je plné nástrah, proto hledá odvážné mořeplavce na tuto výpravu.“
Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, pořádá
i v tomto roce pro děti od 7–17 let letní pobytový tábor pod názvem „PIRÁTI Z KARIBIKU“.
11-denní pobytový tábor se koná 18. 7.–28. 7.
2009 v krásném prostředí RS Trnava u Zlína

www.rstrnava.cz. Cena tábora činí 3 600 Kč.
Na děti čeká spoustu her, soutěží, zábavy a nových kamarádů. Vzhledem k tomu, že se tábory velmi rychle plní, nenechávejte rozhodnutí
na poslední chvíli a přijďte si pro přihlášku do
kanceláře DDM Sluníčko.
Během letních prázdnin pořádáme také
v měsíci červenci příměstský tábor a ten je již
nyní plně obsazen!
Pracovnice DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov

Roèní výkaz o knihovnì
za rok 2008
 I. Knihovní fond
Knihovní jednotky celkem - 4 910
Naučná literatura - 1 276
Krásná literatura - 3 634
Přírůstky knih - 206
Úbytky knih - 32
 II. Čtenáři
Registrovaní čtenáři celkem - 166
Z toho dětí do 15 let - 77
Návštěvníci knihovny celkem - 1 117
 III. Výpůjčky
Výpůjčky celkem - 3 580
Naučná literatura dospělým - 248
Krásná literatura dospělým - 2 325
Naučná literatura dětem - 235
Krásná literatura dětem - 772
Počet exemplářů docházejících periodik - 6
Výpůjčky periodik - 486
 IV. Další údaje
Kulturní akce, besedy, výstavy aj. - 6
Počet počítačů pro uživatele - 2
Z tohoto napojených na internet - 2
Počet čtenářů využívajících internet - 199
Petra Šimoníková, kulturní pracovnice KIS

Hráli jsme si na malíøe
V úterý 3. února 2009 dopoledne se z KIS
v Tlumačově ozýval smích, hlasité volání
a jiné projevy dětské radosti. Místní knihovna připravila pro děti z Mateřské školy Tlumačov a žáky prvního stupně základní školy
besedu s ilustrátorem, graﬁkem a výtvarníkem, panem Adolfem Dudkem. V pořadu
s názvem „Hrajeme si na malíře“ předvedl
pan Dudek dětem atraktivní formou práci
ilustrátora a zároveň jim dodal sebevědomí, že kreslit může v podstatě každý, kdo
zvládne nakreslit kolečko, čtverec, trojúhelník nebo obdélník.
Malí posluchači byli aktivně vtahováni
do průběhu besedy, neustále jim byly kladeny otázky a úkoly, za jejichž splnění byli
malířem odměňováni. Zpočátku se někteří trochu báli nebo styděli, ale pan Dudek
si po chvilce dokázal získat všechny děti
a dokonce i paní učitelky. Ve vystoupení
bylo všechno - poučení, zábava, legrace. Pro
nudu nezbylo žádné místo.
Nakonec proběhla autogramiáda. Děti
i paní učitelky odcházely s viditelným podpisem na obličeji, na ruce či v knize. Svých
ilustrovaných dětských knih má na svém

Foto KIS Tlumačov

kontě pan Dudek opravdu hodně, vždyť už
prodal 3 miliony knih v ČR a byl oceněn nejprodávanějším ilustrátorem dětských knih.
Více informací o panu Dudkovi naleznete na
http://www.adolfdudek.cz.

Když pan Dudek od nás, z Tlumačova,
odjížděl, řekl nám krásnou větu: „ Živím se
tím, co mě baví a děti jsou pro mě velká inspirace“.
Petra Šimoníková, KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

KIS Tlumaèov
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V KIS Tlumaèov vám pomùžeme získat poèítaèovou gramotnost
V slovníku pod pojmem počítačová gramotnost nalezneme: Počítačová gramotnost
je soubor znalostí, schopností a dovedností, které umožní jedinci využívat počítačové
technologie pro jeho profesní a osobní život
v té míře, kdy se necítí počítačově handicapován, není za „digitální přehradou“ a jeho osobní i profesní rozvoj prostřednictvím počítače
je otázkou jeho svobodné vůle.
Všeobecně se ale pod tímto označením
očekává, že takový člověk dokáže zvládnout
alespoň základní úkony na počítači, jako je
např. práce ve Wordu (tzn. psát, měnit druh,
velikost písma, tisk...) nebo v Excelu (tzn.
tvorbu tabulek...) nebo na internetu (tzn. vyhledávání, používání emailové pošty...) Laicky
řečeno je počítačová gramotnost schopnost
ovládat a využívat osobní počítač.
V nabízených službách KIS Tlumačov je
i vzdělávání a to i v práci na PC. Naší snahou
je, aby přístup ke kurzům měli všichni občané, bez rozdílu věku či bydliště. Od zahájení
činnosti KIS (2. 9. 2006) až do konce roku
2008 počítačové kurzy navštívilo 57 obyvatel nejen z Tlumačova ale i z okolních obcí.
Prostřednictvím lektorů z Počítačové školy
Altix ze Zlína nabízíme kurzy ve dvou cyklech – jarní a podzimní. Muži a ženy se v kurzu „Základy PC“ učí spouštět PC a programy, seznamují se s klávesnicí a myší a pracují
s okny a soubory/dokumenty, aj. Dále je zde
kurz „Základy Wordu“, ve kterém se seznamují se základy ovládání programu, tvorbou
a opravou dokumentů, graﬁckou úpravou
textu, nastavení stránek, atd. Pro zájemce
o tvorbu tabulek je kurz „Základy Excelu“.
Obsahuje mimo jiné úvod do Excelu, přesouvání a kopírování buněk, vzorce a funkce,
graﬁckou úpravu tabulek a nastavení tisku.
Kurz „Internet a e-mail“ vám odpoví na
otázku: „Co je Internet, webové stránky“,
pomůže vám s vyhledáváním i posíláním
e-mailů.
Počítačová gramotnost je dnes pro mnohé
zaměstnavatele základním požadavkem. Pře-

Plán akcí KIS Tlumaèov
na 2. ètvrtetí roku 2009
DUBEN
 3.–4. 4. Noc s Andersenem
 5. 4.
Velikonoční vycházka s překvapením
 17. 4. Oslavme Den Země
 30. 4. Stavění májky
KVĚTEN
 8.–9. 5. Dvoudenní zájezd do Salzburgu
 23. 5. Zájezd do Prahy na muzikál
„CARMEN“
 31. 5. Kácení májky
ČERVEN
 20. 6. Odpoledne s dechovkou Hulíňané a večer se skupinou Milenium

Bøezen 2009

sto je stále dost lidí, kteří neumí zpracovávat
informace na internetu a efektivně využívat
počítačů. S moderními technologiemi si nerozumí zejména občané ve věkové skupině
40–70 let, obyvatelé malých měst a venkova a lidé s nižším vzděláním. Mnohým z ab-

solventů kurzů se podařilo díky účasti najít
zaměstnání či si zvýšit kvaliﬁkaci. Věříme, že
také pro občany Tlumačova a okolí byla, je
a bude účast na kurzech přínosem jak v pracovním, tak i osobním životě.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
Účastníci kurzu PC. Foto KIS Tlumačov

Kulturní a informační středisko náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov
Místní knihovna
zve děti od 7 do 11 let na

NOC S ANDERSENEM
Pátek 3. dubna a sobota 4. dubna 2009. Sraz přihlášených v 16:30 hod. v knihovně,
nám. Komenského 170. Čeká vás NOC PLNÁ PŘEKVAPENÍ.
Bližší informace a přihlášky v knihovně nebo KIS

Košt pálenek 2009

ty. Nejvíce bodů získala pálenka Jaroslava
Machálka z Tlumačova, na dalších místech
skončily Jaroslava Brázdilová z Miškovic
a Ivana Fialková rovněž z Tlumačova. V letos nové soutěži „Kdo si pozná svůj vzorek“
zabodoval místní občan Jaroslav Zifčák.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

KIS Tlumačov společně s Místní organizací Českého zahrádkářského svazu připravilo v sobotu 14. února 2009 od 14 hod.
„Tlumačovský košt pálenek 2009“. Akce se
uskutečnila v Klubu obce Zábraní. Celkem
se sešlo 26 vzorků
„Je dobrá?“ Foto KIS Tlumačov
pálenky,
převážně
jablečné.
Pětašedesát
návštěvníků koštu se
stalo i členem velké
hodnotitelské komise.
Aby se jim chuť jednotlivých vzorků „nesmíchala“, bylo pro
ně přichystáno malé
občerstvení v podobě koblížků, koláčků,
uzeného, kysaného
zelí atd.
Při dobré náladě,
jídle a pití vybrali
přítomní své favori-
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Ze života obce

Velikonoce – svátky jara
Těšíme se na velikonoční svátky. Obdobím přípravy na Velikonoce, jako hlavní svátky křesťanství, je postní doba, která začala
Popeleční středou (letos 25. února). Půst
nikdy nebyl samoúčelný, nikdo by se neměl postit jen proto, že je to nařízené. Půstem má člověk rozvíjet své vztahy k Bohu
a k druhým lidem, tzn. tyto vztahy poznávat, uvažovat o nich a nově je utvářet.
Už starověcí křesťané se proto v období
přípravy na Velikonoce začali zříkat jídla během dne a jedli jen hlavní jídlo, tedy večeři,
jak je v jižní Evropě a Malé Asii zvykem. To,
co by jinak měli ke snídaní a k obědu věnovali chudým. Tento půst chápali jako následování Ježíše Krista, který se zřekl sám
sebe, když zemřel za všechny lidi celé země
a všech dob na kříži. Smrt Ježíše Krista je
v křesťanství chápána jako oběť, která má
usmířit člověka s Bohem tím, že Bůh sám
– tedy Ježíš Kristus – přijímá důsledek zla,
tedy smrt. Tak se Ježíšův kříž stává výrazem
solidarity Boha s trpícími lidmi. Starověký
půst byl tak vyjádřením jak vztahu člověka k Bohu, tak o Boha k člověku. Když se
křesťané zříkali přes den svého jídla ve prospěch druhých, připodobňovali se tak Ježíši
Kristu, který se také ve prospěch druhých,
tedy všech lidí, zřekl sám sebe.
Současný papež Benedikt XVI. už ve své
knize Úvod do křesťanství, (která vyšla už

v r. 1968, kdy byl profesorem teologie) uvažuje
o Kristově kříži tak, že ve chvíli své potupné
smrti se Ježíš Kristus stává dokonalým, absolutním člověkem, protože nyní na kříži je dokonale a absolutně pro druhé. Tyto myšlenky
Josepha Ratzingera se zdály být po dlouhou
dobu pozapomenuté. Nyní se ale k překvapení mnohých objevují v nové a rozvinuté podobě v jeho encyklikách, tj. listech určených
všem věřícím, které vydává jako papež Benedikt XVI.
Ve své první encyklice, Deus caritas est
(česky Bůh je láska), se Benedikt XVI. věnuje
křesťanské lásce. Na textu je pozoruhodné,
že se zde nevěnuje např. otázkám manželství
a rodiny, kterým popřával velkou pozornost
předchozí papež Jan Pavel II., ale tzv. „pomáhající lásce“. Celá druhá část encykliky je přímo věnována otázce církevních charitativních
organizací, jejich místu ve společnosti, jejich
vztahu ke státu i smyslu jejich práce.
Papež tak oživuje starou křesťanskou myšlenku, že pomoc potřebným je projevem lásky k těmto lidem. Charita tedy odedávna je
podstatnou činností církve. Proto také papež
v letošním poselství k postní době vyzdvihuje
tři tradiční aspekty postu, tedy modlitbu, půst
a almužnu. Je třeba navrátit se od poněkud
rozvolněného vnímání postu k jeho podstatě.
Zřeknutí se světských činností vytváří prostor
pro modlitbu, modlitba disponuje člověka

Jak šel èas se skupinou „NÁVRATY“
Hudebně dramatická skupina „Návraty“složená ze členek sboru pro občanské záležitosti
v Tlumačově – pí. Gazdové Zdeny, Mgr. Pečeňové Marie, pí. Janišové Ireny a pí. Janoštíkové
Hany zahájila svou oﬁciální činnost pod tímto
názvem v lednu loňského roku. Jak už název
„Návraty“ napovídá, skupina se prezentuje tematicky laděnými bloky s průvodním slovem,
ve kterých se vrací ke starším, líbivým a oblíbeným písničkám, které vítá zvláště střední
a starší generace. Skupina „Návraty“ může
svým posluchačům nabídnout hudební bloky
na téma: „Vzpomínky zakleté do písniček“,
„České hity a evergreeny“, „Putování hudebními žánry“, „Zpíváme maminkám“ a „Vánoční
nastává čas“. Tato vystoupení nabízejí hodinové poslechové pořady se známými melodiemi a mluveným slovem plným zajímavostí
vztahujícím se k tématu daného bloku. Programová nabídka oslovila okolní obce, kluby
seniorů a domovy důchodců natolik, že skupina absolvovala v uplynulém roce 52 vystoupení a zájem o ně je i letos velký. Setkaly jsme
se při nich s mnoha příjemnými, vstřícnými
a vděčnými posluchači, s paní senátorkou Gajdůškovou, či primátorkou města Zlína Irenou
Ondrovou, které společně s ostatními seniory
ocenily naši snahu zpříjemňovat těmto lidem
společně strávené chvíle a vrátit je v čase o několik let nazpět.

Pro letošní rok připravuje skupina „Návraty“ dva nové hudební bloky s názvy: „Láska
v písničkách“ a “Zavřete oči, odcházím – slavné ﬁlmové melodie“. Než s nimi předstoupí
před posluchače čeká je náročná příprava - sestavení programu, průvodního slova, otextování některých krátkých písní, vhodný výběr

k postu. To co si člověk v postu odřekne,
zbude, a tak se vytváří prostor pro almužnu.
Apoštol Tomáš neuvěřil ve vzkříšeného
Krista, který v jeho nepřítomnosti přišel
mezi své apoštoly do večeřadla. Teprve až
si mohl sáhnout na Kristovy rány, uvěřil.
Poznal ho a řekl: „Pán můj a Bůh můj“. Tak
i dnes je mnoho těch, kdo v Krista nevěří.
A přece je zde mezi námi. Je přítomen ve
svých ranách, které máme kolem sebe –
v těch, kdo jsou raněni nemocí, kdo nemají kde bydlet, v dětech, které jsou zraněny
tím, že je rodiče nechtějí, v ranách starých
lidí, kteří jsou pro pohodlí svých dětí odloženi v domovech... Skrze tyto a další rány,
na které si i my můžeme doslova sáhnout,
můžeme i dnes nacházet Krista mezi sebou.
Budeme-li na tyto lidi v postu pamatovat,
odložíme-li pro ně něco ze svého nadbytku,
pak si můžeme být jisti, že i nám jednou
bude řečeno: „Cokoli jsi udělal pro jednoho
z těch nejmenších, mně jsi udělal“. Postní
doba je tady dobou obnovy vztahů k lidem
a k Bohu, obnovy „pomáhající lásky“, která
z našich životů mizí.
Vyvrcholením postního snažení pak budou události Veliké noci (letos z 11. na 12.
dubna), kdy se projeví Boží láska k nám.
Svým zmrtvýchvstáním nám Kristus dává
naději, že smrtí život nekončí...
Požehnaný čas velikonoční a bohatou
pomlázku přeje
P. Vavřinec Černý
písní s notovým doprovodem a v neposlední
řadě zkoušky, kde se vše dolaďuje a program
získává konečnou podobu. O to více nás těší
nadšení, chvála a slova dojetí, se kterými se
pravidelně na svých vystoupeních setkáváme.
Věříme, že nám naše nadšení, hlasivky, zdraví
a nabídka písní vydrží a budeme moci i nadále
rozdávat našim programem radost a reprezentovat obec v blízkých i vzdálenějších koutech našeho kraje.
Za skupinu „Návraty“ Hana Janoštíková

Členky skupiny Návraty. Foto H. Janoštíková
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Ohlédnutí za voltižní sezonou 2008
Sezona 2008 byla pro náš oddíl velkou výzvou už kvůli tomu, že se mistrovství světa
mělo konat prvně v České republice. Podařilo se nám složit seniorskou skupinu, která
již byla dostatečně zkušená, aby mohla reprezentovat na mezinárodních závodech. K ní se
připojili i jednotlivci Margita Urbanová, Tereza Hanová, Kateřina Králová, Nela Mikesková
a v neposlední řadě i současný Mistr světa
Petr Eim.
Sezona začala dvěma domácími závody
ve Frenštátě a v Tlumačově. Na obou závodech se vedlo hlavně skupině, která vždy
vybojovala 1. místo. Jednotlivkyně na tom
byly taktéž velmi dobře. To se ovšem nedalo
říci o Petru Eimovi, který si před začátkem
sezony přivodil pádem z koně velmi vážné
zranění a jeho účast na veškerých závodech
byla velmi ohrožena. Poté nás čekaly dva
mezinárodní závody, na kterých se rozhodovalo o nominaci na mistrovství světa. První
závody nás čekaly ve Vídni, kde se rozhodlo
o jisté nominaci tlumačovské seniorské skupiny na MS. Další závody se konaly tradičně
ve slovenské Šale, kde se rozhodla konečná
nominace na MS v oblasti jednotlivců. O tuto

nominaci velmi vyrovnaně bojovaly i Katka
Králová a Margita Urbanová. Nakonec na MS
odjela Katka Králová.
Na mistrovství jsme odjížděli plni nadějí na
dobré umístění, hlavně na poli jednotlivců. To
jsme ovšem netušili, že se změní v naprostou
senzaci. Petr Eim vstoupil do historie českého jezdectví získáním nejcennějšího titulu
Mistra světa! Seniorská skupina se umístila
na 14. místě a Katka Králová se dostala do 3.
desítky velmi vysoké konkurence. Následovalo
už jen ukončení sezony, a to Mistrovstvím ČR
v Chomutově. Zlatou medaili získal Petr Eim,
stříbrnou příčku obsadila seniorská skupina
z TJ voltiž Tlumačov a bronzovou medaili se
podařilo získat Margitě Urbanové.
Rok 2008 tedy můžeme zhodnotit jako velmi dobrý z hlediska úspěchů. Doufáme však,
že rok 2009 bude ještě lepším rokem. Nejen že
Tlumačov bude reprezentovat seniorská skupina a jednotlivci, ale po velmi dlouhé době se
nám podařilo vytvořit i druhou skupinu, a to
juniorskou. Obě tyto skupiny by nás mohly reprezentovat na letošním mistrovství Evropy,
které se koná ve Švédsku.
Kateřina Králová

Pøedstavujeme vám…
Adima Brázdil s. r. o. je obchodní společností zabývající se nákupem a prodejem nákladních náhradních dílů se specializací na
brzdové komponenty a autobaterie.
Obchodní společnost Adima Brázdil s.r.o.
vznikla transformací sdružení fyzických osob
Adima v létě roku 1998. Vlastníky a zároveň
zakladateli ﬁrmy v jedné osobě jsou pan Stanislav Brázdil a jeho dva synové Aleš a Lukáš
Brázdilovi. Na počátku roku 2005 se ﬁrma
kompletně přestěhovala z nedaleké pronajímané budovy do nově vybudovaného sídla
s kancelářemi a příslušenstvím v TlumačověSkalách.
Firma se od svého prvopočátku zabývala prodejem autoagregátů výměnným

způsobem, které jsou stále nabízeny v jejím sortimentu. Kromě toho v současnosti
nabízí široký sortiment nových nákladních
autodílů, zejména brzdových dílů jako jsou
brzdové desky, kotouče, bubny a obložení
a osobních i nákladních autobaterií značek
VARTA a ZAP.
Kromě velkoobchodního prodeje, který je
hlavní náplní společnosti, provozuje Adima
Brázdil ve svém sídle také maloobchodní prodej. Prodejna má otevřeno vždy od pondělí do
pátku od 7:00 do 17:00 hod.
Motem vlastníků je „Náš zákazník, náš
pán.“ Spokojenost zákazníka, solidní jednání,
serióznost a dobré renomé jsou jejími hlavními devizami.

Sídlo společnosti.
Foto archiv f. ADIMA Brázdil, s. r. o.
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Zlatá medaile

Prof. MUDr. J. Jánského
Český červený kříž
udělil v lednu tohoto
roku zlatou medaili
prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
panu

Romanu Šnajdarovi

Ochota darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem jeho humánního vztahu ke spoluobčanům. Panu Šnajdarovi, veliteli jednotky tlumačovských hasičů, patří dík nejen těch, kterým pomohl
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Èinnost SDH

Tlumaèov za rok 2008
Sbor dobrovolných hasičů patří neodmyslitelně ke kulturnímu a společenskému životu
v naší obci. Členové SDH se podíleli např. na
kácení máje, na Dětském dnu a na slavnostním rozsvícení vánočního stromku. Při kulturních a sportovních akcích (plesy, taneční
zábavy, soutěž v aerobiku) prováděli členové
sboru požárně bezpečnostní dozor.
V neposlední řadě zasahovali u mimořádných událostí v obci a okolí: 16. 5. - námětové
cvičení – ﬁrma Stodůlka, 10. 6. – požár trávy,
19. 7. – požár trávy, 11. 8. – požár stohu na
Vrbce, 30. 9. – požár kontejneru – ﬁrma Metalšrot, 4. 11. – požár trávy, 5. 12. – nahlášená
bomba v ZŠ Tlumačov.
Ve všech uvedených případech dodržela
naše zásahová jednotka stanovený časový limit pro výjezd (10 minut) a zvládla zdárně
nelehké úkoly zásahu. Zásahová jednotka má
nyní 14 členů a všichni jsou pravidelně školeni
dle plánu odborné přípravy.
Naši členové se věnují i sportovní činnosti,
která je také fyzickou přípravou zásahové jednotky. V rámci soutěží v požárním sportu se
naše družstvo mužů zúčastnilo 14 soutěží.
Zvítězili jsme v okrskovém kole, mezi výraznější úspěchy patří 6. místo z 16 družstev
na pohárové soutěži v Ludslavicích a 4. místo
z 21 družstev na noční soutěži v Karolíně.
Družstvo starších pánů se zúčastnilo pouze soutěže v Mokré, ale v soutěži bez rozdílu
kategorií skončilo na 7. místě z 18 družstev.
Bohužel v loňském roce nás nereprezentovalo
družstvo žen a žáků. Po Dni otevřených dveří na hasičské zbrojnici a náboru do kroužku
mladých hasičů se naši nejmenší hasiči připravují pod dohledem Š. Hrtúse a M. Žáka
a věříme, že nás budou dobře reprezentovat
na soutěžích. Za obětavou činnost chci všem
členům SDH Tlumačov poděkovat a popřát do
další činnosti hodně úspěchů.
Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar
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Sport

Volejbalisté vyhráli turnaj smíšených družstev na Žlutavách
Vítězné družstvo. Foto R. Huráň

V sobotu 10. ledna 2009 se tlumačovští
volejbalisté tradičně zúčastnili 12. ročníku
„Tříkrálového volejbalového turnaje čtyřčlenných smíšených družstev“ na Žlutavách.
V konkurenci devíti družstev obsadil omlazený tým nečekaně I. místo a v celkové historii turnaje si již potřetí odváží domů tolik
ceněný putovní pohár.
Družstvo, které po zásluze a po velmi
dobrých výkonech ve všech šesti odehraných
zápasech dosáhlo cenného úspěchu, hrálo
pod vedením trenéra Miloše Batouška ve složení: Míša Chujacová, Andrea Košťálová, Martin Popela, Ondra Zezula a Mira Pavlík.
Mgr. Rajmund Huráň

Jak u nás v Tlumaèovì sportují ženy?
V řadě měst je velmi módní záležitostí
navštěvování ﬁtness center či pravidelné
cvičení v různých soukromých sportovních
klubech, pod vedením školených cvičitelek
a trenérů.
U nás v Tlumačově sice žádné takové
„ﬁtko“ nemáme, ale kdo má zájem, může
pravidelně sportovat zásluhou ASPV. Stále
nabízíme ženám každého věku (samozřejmě
i mužům!!!) možnost, protáhnout své tělo
pod vedením školených cvičitelek. Od začátku cvičebního roku (září až červen) mohou
zájemkyně a zájemci docházet na cvičení do
tělocvičny základní školy. Cvičíme 3x týdně, celkem čtyři cvičební hodiny. V pondělí
a čtvrtek vede hodinu zaměřenou především
na jednodušší posilování paní Ludmila Adaszewska. Ve středu nabízíme hodinu aerobic
mixu či bodyformingu či intervalového tréninku, které se různě střídají. Po této rychlejší hodině následuje cvičení Pilates, které

je velmi populární pro svůj rehabilitační
účinek. Tuto hodinu mohou navštěvovat lidé
všech věkových kategorií. Je velká škoda, že
v poslední době cvičenek značně ubylo! Rádi
bychom, my cvičitelky, pozvaly všechny zájemce znovu do tělocvičny, aby protáhli svá
těla.
Cvičební hodiny:
• Pondělí 19–20 hod cvičitelka Ludmila
Adaszewska
• Středa 18–19 hod cvičitelka Šárka Matulíková
• Středa 19–20 hod cvičitelka Šárka Matulíková
• Čtvrtek 19–20 hod cvičitelka Ludmila
Adaszewska
Cena za cvičební hodinu je 20 Kč.
Permanentka na 11 cvičebních hodin je za
165 Kč. Přijďte opět mezi nás a přiveďte i nové
cvičence. Těšíme se!
Za cvičitelky Mgr. Šárka Matulíková

Zahrádka – chov – rybáři

Dům služeb Tlumačov
vám nabízí:
Krmné směsi pro drůbež, králíky, holuby,
exoty, hlodavce, rybičky, želvy.
Krmiva pro psy a kočky
(granule,konzervy, pamlsky).
Obilní šroty, pšenici, ječmen, oves,
kukuřici, proso, slunečnici.
Minerální a vitaminové doplňky a grity.
Hnojiva (pevná i tekutá), semena zeleniny,
bylinek, květin, sadba jarního česneku,
cibule a brambor, chemické přípravky na
ochranu rostlin, květináče, truhlíky,
nářadí, folie, substráty výsevní,
klasické i speciální.
Přípravky na hubení hlodavců.
Spotřební materiál pro rybáře
(vlasce, háčky, krmítka, návnad,nástrahy,
krmítkové směsy)
Otvírací doba:
PO–PÁ 9:00–11:00 13:00–17:00
SO 8:00–11:00

www.tlumacov.ic.cz
Aktuální pozvánka i pro ty, co nechodí
cvičit pravidelně: 21. 3. 2009 pořádáme
v tělocvičně ZŠ Tlumačov

Fit odpoledne
s Evou Urbanovou
(cvičitelkou Sportklubu Eva)
Od 14 do 16 hodin – dvě hodiny cvičení
hodina povídání na téma
ZDRAVÉ HUBNUTÍ
Cena 120 kč
Neváhejte, vezměte své známé
a přijďte se pohnout!
Přijďte opět mezi nás a přiveďte i nové
cvičence. Těšíme se!
Za cvičitelky Mgr. Šárka Matulíková

Tøíkrálová sbírka

„Cvičíme rády!“ Foto KIS Tlumačov

Milí občané, jako každým rokem, tak i letos 10. ledna 2009 v celé naší obci, probíhala
Tříkrálová sbírka. Při ní se vybralo 42 001Kč.
Touto cestou bych chtěla poděkovat koledníkům, kteří snášeli nepřízeň počasí a tuto
pěknou částku vykoledovali. Jménem Charity
děkuji všem, kteří přispěli do kasiček ﬁnančním darem. Výtěžek bude věnován na přímou
pomoc sociálně potřebným, na podporu charitních projektů, na zahraniční rozvojovou pomoc, část výtěžku bude čerpat přímo Charita
sv. Anežky Otrokovice pro pomoc i v našem
regionu. Charita sv. Anežky bude v Tlumačově
opět otevřená od 1. dubna 2009 a dále každou
středu od 16 do 18 hod. Pro sociálně potřebné sbíráme oblečení, obuv, hračky, deky, povlečení, záclony a jiné věci, které jim mohou
posloužit.
Za charitu sv. Anežky, Marie Kopřivová

www.tlumacov.cz
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