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Odkanalizování obce Tlumaèov
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
Tlumačovských novinek,
po více jak deseti letech intenzivního
úsilí a přípravných prací ze strany obce
byly v květnu dokončeny první dvě etapy
pro Tlumačov strategické vodohospodářské akce „Odkanalizování obce Tlumačov“,
což znamená, že odpadní kanalizační vody
přibližně z 75 % tlumačovských domácností jsou odvedeny prostřednictvím soustavy kanalizačních stok a čerpacích stanic
na ČOV Otrokovice.
Investorem první etapy, která představovala ﬁnanční náklad ve výši 19,7 mil. Kč
(bez DPH), byla společnost Moravská vodárenská (provozovatel vodovodů a kanalizací v okrese Zlín). Investorem druhé etapy,
jejíž investiční objem byl ve výši 43,8 mil.
Kč, byla akciová společnost Vodovody a kanalizace Zlín.
K dořešení – k odkanalizování zbývají
nemovitosti, respektive domácnosti, zahrnuté v tzv. III. etapě, a to v ul. Masarykova,
Dr. Horníčka (severní část), Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky a zástavba u rybníčka v ul. Kvasická.

Obec Tlumačov v současné době usilovně vyjednává se Státním fondem životního
prostředí a dalšími institucemi o možnosti podat žádost o dotaci prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí
(strukturální fond EU) na realizaci III. etapy
akce odkanalizování, jejíž ﬁnanční objem se
uvažuje ve výši 40 mil. Kč.
Naším realistickým záměrem, který
podporujeme současným jednáním o ﬁnančním zajištění, je zahájení stavebních
prací na III. etapě odkanalizování v termínu
2010/2011.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta
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Mistři se rodí v Tlumačově

Kulturní a informační středisko Tlumačov Vás srdečně zve v sobotu 20. června 2009
od 15–18 hod na

ODPOLEDNE S DECHOVKOU HULÍÒANÉ
a večer od 20 hodin na

TANEÈNÍ VEÈER SE SKUPINOU MILÉNIUM
V 22 hodin barmanská show.
Obě akce se konají v Tlumačově, v parku. Občerstvení zajištěno. Vstup volný
Za nepříznivého počasí se akce nekoná

DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště TLUMAČOV
SRPDŠ Tlumačov, SDH Tlumačov, Zemský hřebčinec Tlumačov , TJ Sokol Tlumačov, AVZOTSČ ČR
za ﬁnanční podpory obce Tlumačov

POŘÁDÁ V NEDĚLI 21. června 2009 od 15:00 hodin

Vystoupení
kouzelníka ŠEKLINA

park u sokolovny v TLUMAČOVĚ

mega h

V

• vystoupení dětí kroužků DDM
• ukázky hasičské techniky
• střelba ze vzduchovek, jízda kočárem
• skákací hrad, trampolína
• projížďka na koních p.Mačákové
• mega hry, tvoření, soutěže, malování na obličej
• napínavá hra „Ber nebo nechej být“
• sladkosti, balónky, zmrzlina
Vstup zdarma pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno
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Informace oddìlení výstavby a majetku provádìní stavební èinnosti obce Tlumaèov dle rozpoètu na rok 2009
Součástí rozpočtu obce Tlumačov na rok
2009, který byl schválen Zastupitelstvem
obce Tlumačov dne 4. 2. 2009, jsou i ﬁnanční prostředky ve výši 3 835 tis. Kč vyčleněné na provádění stavební činnosti, která je
spojena s investicemi, opravami a údržbou
majetku obce Tlumačov.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám
na počátku letošního roku a k termínům
pro podání cenových nabídek (odvislé
na schválení rozpočtu) bylo se stavebními
pracemi na následujících akcích započato
v měsíci dubnu 2009.
Jak již bylo řečeno v úvodu, byly v souladu se schváleným rozpočtem za prvních
pět měsíců provedeny následující stavební
akce:

„Dětské hřiště u fotbalového hřiště
v Tlumačově“, které zahrnuje 5 ks hracích
prvků, 2 ks laviček, 1 ks odpadkového koše,
oplocení a dlážděné přístupové plochy dětského hřiště. Akce proběhla v termínu od 6.
do 30. 4. 2009 s celkovými náklady stavby
ve výši 412 tis. Kč

„Oprava podlahy v čekárně dětského
oddělení zdravotního střediska v Tlumačově“. Byla provedena výměna stávajícího
povrchu z PVC za nový povrch z keramické dlažby. Akce proběhla v termínu od 7.
do 15. 4. 2009 s celkovými náklady stavby
ve výši 45 tis. Kč

„Oprava WC pro pacienty zubního a praktického lékaře zdravotního
střediska v Tlumačově“. Byla provedena
celková výměna zařizovacích předmětů
(záchodů, umyvadel), výměna radiátorů,
provedení obkladů stěn a podlah keramickou dlažbou a obklady, provedení maleb
a instalace zařizovacích doplňků (zásobníky na mýdlo, na papírové osušky, zrcadla, koše, atd.) Akce proběhla v termínu
od 15. 4. do 14. 5. 2009 s celkovými náklady stavby ve výši 131 tis. Kč

„Zateplení severní štítové stěny objektu Domu s pečovatelskou službou č.
p. 848, nám. Komenského“. Bylo provedeno zateplení kontaktním zateplovacím
systémem včetně povrchové úpravy tenkovrstvou probarvenou omítkou, úpravy hromosvodu, klempířských a zámečnických
prvků. Akce proběhla v termínu od 4. 5.
do 29. 5. 2009 s celkovými náklady stavby
ve výši 128 tis. Kč
Dále se v letošním roce počítá s provedením níže uvedených stavebních akcí, mezi
které patří např.:

přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace objektu lékárny č. p. 872 ul. Kvasická
(v současné době bylo zahájeno územní řízení) – předpokládaná cena stavby je 60 tis. Kč

oprava střechy objektu lékárny č.
p. 872 ul. Kvasická – předpokládaná cena
stavby je 150 tis. Kč

domu č. p. 630 ul. J. Žižky – předpokládaná cena stavby je 120 tis. Kč

výměna oken na bytovém domu
č. p. 630 ul. J. Žižky – předpokládaná cena
stavby je 250 tis. Kč

demolice objektu č. p. 64 nám. Komenského – bývalé dílny obecního úřadu
– předpokládaná cena stavby je 250 tis. Kč
U vybraných akcí bude po zajištění příslušných vyjádření v souladu se zákonem


oprava chodníku v úseku Masarykova a Kvasická - od objektu fary č. p. 62
po objekt pošty č. p. 61, a oprava chodníku v úseku ul. Masarykova - od objektu
hasičské zbrojnice č. p. 285 po přechod
u základní školy (v současné době probíhá
u obou akcí zajišťování dokladů pro vydání
rozhodnutí) – předpokládaná cena staveb
je 1 140 tis.Kč

zateplení severního štítu bytového

 Opravená podlaha na zdrav. středisku.
Foto: archiv OÚ Tlumačov
Opravené soc. Zařízení u lékařů. Foto:
archiv OÚ Tlumačov
Dětské hřiště u fotbalového hřiště. Foto:
archiv OÚ Tlumačov


č.183/2006 Sb., stavební zákon, nutné požádat u místně příslušného obecného úřadu – odboru stavební úřad nebo odboru
silničního hospodářství Městského úřadu
Otrokovice, o vydání příslušných rozhodnutí.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Jak dopadly volby do Evropského parlamentu
konané na území ÈR ve dnech 5.–6. 6. 2009
Voličů celkem:
Vydané obálky:
Platné hlasy:
Volební účast v %:
Číslo

1 987
529
524
26,62 %

strana

platné hlasy celkem

v%

33

Česká strana sociálně demokratická

167

31,87

4

Občanská demokratická strana

137

26,14

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

54

10,30

21

Komunistická str. Čech a Moravy

50

9,54

5

Suverenita

27

5,15
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Tlumaèovští hasièi mají nové auto
Obec Tlumačov (jako zřizovatel Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov)
předávala v pátek 17. dubna tlumačovským
hasičům repasovaný speciální požární automobil Karosa CAS 25 L101, který obdržela
v měsíci lednu 2009 na základě smlouvy
o bezúplatném převodu neupotřebitelného
majetku od Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje.

V průběhu měsíců únor a březen
Obec Tlumačov svépomocí, respektive díky odborně způsobilým pracovníkům oddělení údržby Obecního
úřadu Tlumačov (konkrétně Milanu
Žákovi, Janu Holubovi, Danielu Šenkyříkovi a Přemyslu Valouškovi), kteří na opravách odpracovali více jak
1000 hodin, provedla zejména karoNové hasičské auto Karosa CAS25L101.
Foto: archiv OÚ Tlumačov 

Starosta obce Tlumačov Ing. Ševela, ředitelka HZS Zlínského kraje Ing. J. Čičmancová a velitel
JSDH Tlumačov Roman Šnajdar při předávání klíčů od vozidel. Foto: archiv OÚ Tlumačov 

sářské opravy a modernizovala výstražnou
signalizaci a komunikační techniku na hasičském autě Karosa tak, aby automobil byl
stoprocentně způsobilý k zásahům a potřebám naší jednotky.
Během pátečního podvečera proběhlo
(po „posledním rozloučení“) předání pro
Tlumačov již nepotřebné hasičské techniky
Tatra 148 CAS 32, která však v naší obci velmi dobře „sloužila“ uplynulých 24 let, obci
Hřivínův Újezd.
Akce se zúčastnila i ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Ing. Jarmila Čičmancová.
Požární automobil Karosa byl již i vyzkoušen v ostrém výjezdu, a to v neděli 19. dubna
2009, kdy Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
vyhlásilo poplach, a naše jednotka ve velmi
krátkém čase vyjela likvidovat požár trávy
u železniční trati v lokalitě Slivotín.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Péèe o veøejnou zeleò v dobì vegetaèního klidu
Obec Tlumačov koncem ledna zadala
u odborně způsobilé osoby zpracování posudku stavu a možného nebezpečí destrukce stromů ve vybraných lokalitách v rámci
zastavěného území obce.
Předmětem posudku, který byl doručen
na obecní úřad počátkem měsíce března,
byly vzrostlé stromy v níže uvedených lokalitách:
• ul. Dr. Horníčka – skupina bříz u hřbitova
• ul. Masarykova, silnice I/55, výjezd
z obce směr Hulín (topol)
• park nám. Komenského (vrba, lípa)
• park ul. Sokolská
• ul. Dolní, zastávka autobusů – vrby
• ul. Machovská, u sokolovny – skupina
kaštanů, lípa, jerlín
• Skály – skupina stromů jírovec/ořešák
• lokalita u panelové cesty – alej směrem
ke Kurovickému lomu
Zpracovatel posudku prof. Ing. Jaroslav
Simon, CSc. na základě místního šetření
a po odborném vyhodnocení doporučil
vždy k jednotlivým stromům to nejvhodnější opatření ve smyslu ořezu koruny, těžby nebo urgentní likvidace.

Pracovníci oddělení údržby a životního
prostředí po projednání v Komisi zemědělské a životního prostředí, zajistili v jednotlivých lokalitách ořez, a kácení v rozsahu
zpracovaného odborného posouzení.
Následně byla provedena nová výsadba,
která druhovou skladbou převážně odpovídá koncepčnímu dokumentu s názvem
„Generel zeleně“, který byl v roce 2008 aktualizován, a doporučením uvedeným v posudku. Nebylo zapomenuto ani na odborný
výchovný řez u mladých stromů, jehož cílem je založení koruny a zbytnění kořenového systému.
Zeleň

Nová výsadba:
• Skály – ovocné stromky 25 ks třešně,
4 ks jabloně
• ul. Mánesova – ovocné stromky 5 ks jabloně
• dvůr technický areál – ovocné stromky
12 ks slivoně
• ul. Dolní – okrasné stromky 2 ks dub letní, 6 ks hrušeň obecná
• ul. Machovská – okrasné stromky 8 ks
hrušeň obecná
• ul. U Cementárny – okrasné stromky
5 ks hloh obecný
• ul. Dr. Horníčka – okrasné stromky 7 ks
habr obecný
• ul. Masarykova – okrasné stromky 19 ks
jasan ztepilý
• ul. Dr. Horníčka – okrasné keře 1ks bobkovišeň, 1 ks šácholán, 1 ks dřišťál, 1 ks
tavolník
• ul. Machovská – okrasné keře 30 ks tis
červený
• ul. Masarykova – okrasné keře 50 ks ptačí zob
Milan Žák, vedoucí oddělení údržby

www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 11. 3. 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 uvedeným
žadatelům
schvaluje předloženou žádost TJ Sokol
Tlumačov, oddíl kopané, o prominutí poplatků ze vstupného dle OZV č. 4/2004 na všechna mistrovská utkání odehraná na domácím
hřišti v roce 2009.
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
do 30. 9. 2009 paní Zdeňce Dohnalové
schvaluje změnu účelového využití v §
3421, pol. 5229 u organizace TJ Sokol Tlumačov – oddíl kopané, z „turnaj dorostu“ na „halový turnaj přípravky a žáků“
bere na vědomí výsledek hospodaření
ZŠ Tlumačov
bere na vědomí výsledek hospodaření
MŠ Tlumačov
nemá námitek k uzavření MŠ Tlumačov v celkové délce 4 týdnů v období letních
prázdnin (červenec/srpen) z důvodu nízkého

zájmu rodičů o docházku dětí v období červenec/srpen
schvaluje žádost o pořizování územně
plánovací dokumentace obce Tlumačov Městským úřadem Otrokovice
schvaluje nabídku na provedení zakázky „Oprava podlahy – čekárna dětské odd.
– objekt zdravotního střediska Tlumačov“
a „Zateplení severního štítu objektu DPS Tlumačov“ – nabídku stavební společnosti SATU,
spol. s r.o.
schvaluje nabídku na provedení zakázky
„Dětské hřiště u fotbalového hřiště v Tlumačově“ – nabídku společnosti Ing. Radek Šimák
pověřuje starostu obce jednáním
za účelem podat žádost o dotaci z programu
119 310 Mze ČR (max. 65 % dotace z uznatelných nákladů) na investiční akci „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ a současně
pověřuje starostu obce vést jednání s představiteli SFŽP nebo MŽP za účelem, aby obec
Tlumačov mohla být oprávněným žadatelem
o dotaci na „Odkanalizování obce Tlumačov

– III. etapa“ z OPŽP, priorita 1.1. (max. 90 %
dotace z uznatelných nákladů)
projednala a schvaluje Smlouvu na bezúplatný převod hasičských ochranných obleků a obuvi z Ministerstva vnitra ČR na obec
Tlumačov
schvaluje přijetí 7 pracovníků s nástupem od měsíce dubna 2009 do konce listopadu 2009 s možností prodloužení do konce
roku a 2 pracovníky od poloviny května 2009
na dobu max. 9 měsíců v rámci aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce
bere na vědomí, že se místního referenda zúčastnilo méně jak 35% oprávněných
voličů a tudíž je místní referendum neplatné
doporučuje zastupitelstvu obce neodsouhlasit úhradu vyšších cen těm vlastníkům
pozemků, kteří odmítají akceptovat podmínky obsažené ve Smlouvě o budoucí kupní
smlouvě předložené ze strany Povodí Moravy
s. p., z důvodu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům pozemků dotčeným
budoucí stavbou protipovodňových hrází

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání 25. 3. 2009
přilalo tato usnesení:
schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2008 a předloženou Zprávu o hospodaření s prostředky sociálního fondu obce za rok 2008
schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov
za rok 2008 v předloženém rozsahu
bere na vědomí plnění rozpočtového
provizoria dle schválených rozpočtových pravidel pro období 01 – 03/2009
bere na vědomí, že se místního referenda zúčastnilo méně jak 35 % oprávněných
voličů a tudíž je místní referendum neplatné
z důvodu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům pozemků dotčeným
budoucí stavbou protipovodňových hrází nesouhlasí s tím, aby Obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených
plánovanou stavbou protipovodňových hrází
v katastrálním území Tlumačov na Moravě,
jejímž investorem má být Povodí Moravy, s.
p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících

z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku
82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1m2
dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru
vyzývá s. p. Povodí Moravy, jako investora budoucí veřejně prospěšné stavby, aby
přistoupil v souladu s § 55 písm. a) zákona
č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění,
ve veřejném zájmu k vyvlastňovacímu řízení
s těmi vlastníky, kteří odmítají akceptovat
standardní podmínky obsažené ve Smlouvě
o budoucí kupní smlouvě, za účelem zajištění
potřebných pozemků pro budoucí stavbu protipovodňových hrází v k. ú. Tlumačov
neschvaluje záměr na odprodej pozemků nebo jejich částí: p. č. 2613 – ostatní plocha,
ostatní komunikaci o výměře 296 m2 ; část p. č.
448/1 – orná půda o výměře cca 21 m2 ; část
p. č. 448/2 – orná půda o výměře cca 95 m2
neschvaluje záměr na odprodej pozemku p. č. 779/16 – orná půda o výměře 166 m2
schvaluje odprodej speciálního požárního automobilu Tatra 148 CAS, reg. značky ZL

06-99, rok výroby 1973, obci Hřivínův Újezd
pro potřeby JSDH
schvaluje záměr pořídit Územní plán
Tlumačov
projednalo dokument s názvem „Petice“ za obnovení diskusního fóra (diskuse)
na webových stránkách obce Tlumačov, který
nesplňuje požadavky zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním, a proto na něj pohlíželo
jako na podpisovou akci
neschvaluje obnovení diskusního fóra
(diskuse na webových stránkách obce Tlumačov z těchto důvodů: příspěvky byly většinou
anonymní; neexistuje žádný zákon, nařízení,
vyhláška apod., která by obci ukládala povinnost mít na svých oﬁciálních stránkách volnou
diskusi; občané mohou využívat standardní
komunikační možnosti: osobní účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce, osobní
jednání na obecním úřadě, e-mail, telefon
Zastupitelstvo obce Tlumačov se distancuje od jakýchkoliv anonymů, které byly, jsou
a budou po Tlumačově distribuovány a doporučuje orgánům a představitelům obce na tyto
nereagovat

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 15. 4. 2009
přijala tato usnesení:
bere na vědomí stav výběru poplatků za komunální odpad, poplatků a známek
za psy a příjem z nájmu zahrádek ke dni 31.
3. 2009
schvaluje prominutí poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV
č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2009 z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti v místě trvalého
pobytu pro uvedené žadatele
schvaluje smlouvu o udělení souhlasu
k provedení stavby „Polní cesta Tlumačov –
Skály“ v lokalitě KPÚ Tlumačov na Moravě
s ČR – MZe, Pozemkovým úřadem Zlín, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín

schvaluje vypovězení smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 2927103508 a smlouvy
o nájmu nebytových prostor č. 2927103408,
které byly uzavřeny mezi obcí Tlumačov
a společností České dráhy, a.s., Praha dne 3.
10. 2008 a 8. 10. 2008
schvaluje předložený Pořadník č.
04/2009 na obsazení obecních bytů
bere na vědomí konání cyklistického
závodu MP Olimpex 2009 pořádaného KCK
Cyklosport – Mode, s. r. o. dne 3. 5. 2009
bere na vědomí zhodnocení ročního
využívání regulátorů VO, které jsou osazeny
do rozvaděčů VO na ul. Švermova a nám. Komenského

schvaluje pořízení jednofázového regulátoru veřejného osvětlení (pro ul. Mánesova)
schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na kříž – rejstř. č. ÚSKP 26687/72103 (ul. Dolní) a sochu sv. Jana Nepomuckého – rejstř. č. ÚSKP 32406/72101 (ul. Dolní)
a schvaluje ﬁnanční spoluúčast vlastníka
ve výši 10 % plánovaných nákladů
bere na vědomí sdělení komise stavební a komise sociální a bytové o provedeném
místním šetření v objektu „Provizorní ubytování – č. p. 209, ul. Sportovní, Tlumačov, které
(pokračování na straně 5)
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se uskutečnilo dne 16. 3. 2009 a akceptuje
doporučující stanovisko komisí ve smyslu
jeho dalšího provozování a využití
bere na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne 2. 4. 2009 a akceptuje
doporučující stanovisko ve věci výsadby ze-

leně ve vybraných lokalitách obce pro rok
2009
schvaluje pronájem pozemku vhodného pro zemědělskou činnost p. č. 2998 o výměře 31924 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě
panu Miroslavu Skopal-Procházkovi

schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na dodávku a instalaci „2 ks informačních
panelů pro měření okamžité rychlosti vozidel“ – nabídku společnosti EMPESORT s.r.o.
schvaluje vnitřní předpis – Podpisový
řád Obecního úřadu Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání 6. 5. 2009
přilalo tato usnesení:
schvaluje záměr odprodat objekt č.
p. 872 ul. Kvasická, včetně pozemku p. č. st.
126/3 – zastavěná plocha nádvoří o výměře
220 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě dle geometrického plánu č. 1247-96/2009 ze dne 20.
4. 2009 za následujících podmínek: minimální
celková kupní cena ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem; účel budoucího využití – provozování lékárny nebo jiného
zdravotnického zařízení; předkupní právo
věcné pro obec Tlumačov; k části pozemku
p. č. st. 126/4 bude zřízeno věcné břemeno
– právo chůze, jízdy a umístění kanalizační
přípojky pro vlastníka pozemku p. č. st. 126/3
schvaluje záměr odprodat objekt hospodářského příslušenství, včetně pozemku p. č.
st. 126/4 – zastavěná plocha nádvoří o výměře
127 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě dle geometrického plánu č. 1247-96/2009 ze dne 20.
4. 2009 za následujících podmínek: minimální
celková kupní cena ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem; k části pozemku
p. č. st. 126/4 bude zřízeno věcné břemeno –

právo chůze, jízdy a umístění kanalizační přípojky pro vlastníka pozemku p. č. st. 126/3;
předkupní právo věcné pro obec Tlumačov
ruší usnesení č. Z10/15/09/08 ze dne
10. 9. 2008 o záměru odprodeje části pozemku
p. č. 2608/2 – ostatní plocha o výměře cca 57
m2
schvaluje odprodej spoluvlastnického
podílu 3/52 na pozemku p. č. 57/2 – zastavěná plocha, zbořeniště v k. ú. Tlumačov paní
Miroslavě Jurákové
schvaluje přijetí daru - spoluvlastnického podílu ideální ¼ pozemku KN p. č. 2973
– orná půda v k. ú. Tlumačov od paní Anny
Maděřičové
bere na vědomí geometrický plán pro
rozdělení pozemku a doplnění parcel ZE
do KN č. 1191-214/2008 ze dne 18. 8. 2008,
který je podkladem pro majetkoprávní vypořádání stavby silničního tělesa již dlouhodobě
existující komunikace I/55 v k. ú. Tlumačov
na Moravě
schvaluje záměr dělení, scelování a změny druhu pozemků ve vlastnictví obce Tluma-

čov – PD p. č. 2448, 2453/1 a 2456/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě v rozsahu dle geometrického
plánu č. 1191-214/2008 ze dne 18. 8. 2008
schvaluje smlouvu o zřízení věcných
břemen spočívajících v právu vybudování,
umístění a provozování stavby komunikace a osvětlení se spoluvlastníky pozemku
p. č. 2683 a se společností VAK Zlín, a. s., tř.
T. Bati 383, 760 49 Zlín, jako vlastníka pozemků p. č. 1280/5 a 1280/6, vše v k. ú. Tlumačov
na Moravě.
schvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 779/23 – ostatní plocha o výměře
2 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, blíže speciﬁ kované v přiloženém snímku z katastrální
mapy za následujících podmínek: minimální
kupní cena 550 Kč/m 2 ; účel budoucího využití – stavba hospodářského příslušenství
k RD; náklady spojené s prodejem pozemku
hradí kupující; před schválením samotného
odprodeje pozemku provede budoucí kupující na své náklady oddělovací geometrický
plán, ve kterém bude uvedena konkrétní výměra prodávaného pozemku

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 20. 5. 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 z důvodu
dlouhodobého pobytu mimo obec Tlumačov
pro uvedené žadatele
schvaluje prominutí poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č.
5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2009 poplatníkům,
kteří mají úřední adresy, v obci se nezdržují, či
mají neznámý pobyt.
schvaluje na základě OZV č. 5/2004
a OZV č. 3/2007 vystavení platebních výměrů
s navýšením o 100 % základní částky poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a na základě OZV č. 4/2004 navýšení poplatku
za psa o 100 % všem poplatníkům, kteří neuhradí poplatky do 31. 5. 2009 s účinností od 1.
6. 2009.
schvaluje předloženou žádost TJ Sokol
Tlumačov, oddílu kopané, o prominutí poplatku ze vstupného dle OZV č. 4/2004 na akci
konanou dne 4. 7. 2009
schvaluje ukončení nájemní smlouvy
s panem Milanem Matulíkem, na buňku č. 4,
5, v objektu Domu služeb
schvaluje pronájem buňky č. 4,5
na dobu určitou do 31. 12. 2009 v prostorách
Domu služeb paní Heleně Šivelové k provozování obchodní činnosti – prodej dárkových
předmětů a potravinových výrobků
schvaluje nabídku stavební společnosti SATU, spol. s r.o., na provedení zakázky
„Zateplení severního štítu objektu bytového
domu č. p. 630 ul. J. Žižky, Tlumačov“
schvaluje podání žádosti o dotaci pro ZŠ
Tlumačov z OPŽP, Oblast podpory 3.2 Reali-

zace úspor energie a využití odpadního tepla
u nepodnikatelské sféry, snižování spotřeby
energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
schvaluje přijetí 1 pracovníka s nástupem od měsíce června 2009 v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné
práce
schvaluje výjimku pro počet dětí ve třídách Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace pro školní rok 2009/2010
na 56 dětí na školu, tj. 2x 28 dětí na třídu.
schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy dne 4. července 2009 pro TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané na akci: taneční
zábava se skupinou EXPO-PENSION za níže

Uznání a obdiv …
Velmi mě potěšilo
a „zahřálo“ u srdce,
když jsem si přečetla
sdělení transfuzního
oddělení Krajské nemocnice T. Bati a. s.
ve Zlíně o tom, že paní Anna Kouřilová, která v současné době zajišťuje úklid
budovy obecního úřadu, opakovaně bezplatně darovala krev a má za sebou neuvěřitelných 60 odběrů.
Také paní Alena Hapalová, úřednice
Obecního úřadu v Tlumačově má za sebou krásných 22 bezplatných odběrů
krve. Mezi další dárce patří i starosta

uvedených podmínek: pořadatel akce zajistí
pořadatelskou službu; při pořádání akce zajistí sociální zařízení; dodrží obecně závazné
vyhlášky platné v obci Tlumačov; uklidí pronajatou plochu na své náklady a doloží doklad
o likvidaci odpadu; platbu za pronájem provede před předáním plochy
schvaluje využití nabídky společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o., pro odběr elektrické energie – produkt Jistota Plus
schvaluje dodavatele technologie v rámci integrovaného operačního programu pro
prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzva
číslo 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“ ﬁrmu NWT Computer s.r.o. Hulín
Plné znění najdete na www.tlumacov.cz

obce ing. Jaroslav Ševela , který dobrovolně a bezplatně daroval krev celkem 9
krát.
Hluboce si vážím tohoto humánního
projevu a vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale i všech ostatních občanů, kteří jejich pomoc budou možná ještě
potřebovat.
Jménem Obecního úřadu v Tlumačově děkuji výše uvedeným dárcům za tento vysoce humánní čin a hluboce lidský
postoj, kterým pomáhají zachraňovat
životy druhých a který si zaslouží uznání
a obdiv nás všech. Přeji jim hodně zdraví,
lásky a štěstí.
Růžena Vaňharová,
tajemnice OÚ Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Tlumačovské

Pøijímaèky - jak to bylo a dopadlo?
V prvním pololetí letošního školního
roku se učitelé a rodiče žáků, kteří měli
ukončit ve školním roce 2008/2009 základní školní docházku, seznamovali s novým
způsobem přijímacího řízení. Všichni se
obávali obrovského chaosu, který nastane.
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Základní škola

NOVINKY

Pro rodiče to znamenalo zapojit se do procesu vyplňování a odesílání přihlášek a další nutné dokumentace mnohem více, než
v letech minulých. A pro mne – výchovného poradce - to byla trojnásobná papírová
práce. Uf, jsem moc ráda, že je to za námi

a doufám, že nepříliš šťastný způsob organizace přijímacího řízení, nás už příští školní rok nepotká.
 Jak to vlastně probíhalo a hlavně dopadlo?

Každý z žáků IX. třídy si mohl podat tři
přihlášky na tři různé školy. Většina vycházejících žáků využila všechny tři možnosti.
Po prvním kole přijímacího řízení se každý
žák dostal alespoň na jednu z vybraných
škol. Někteří se rozhodli nastoupit na tyto
obory, jiní se pokusili odvolat proti nepřijetí na obory, které chtěli nejvíc. To se všem
nakonec podařilo, takže výsledek přijímacího řízení byl pro všechny žáky naší školy
příjemný.
 V jakém počtu a kam naši žáci tedy budou nastupovat?

Na gymnázia do Zlína a Otrokovic nastoupí 3 žáci Na studijní obory na SOŠ
a na čtyřleté učební obory s maturitou
nastoupí 15 žáků. Na tříleté učební obory
zakončené závěrečnými zkouškami s výučním listem nastoupí 9 žáků.
Všem našim žákům přeji, aby se jim
na vybraných školách a oborech líbilo. Doufám také, že je první neúspěch neodradí
od pokračování ve studiu. Už to nebude
o tom, jakou životní cestu jim přichystají
rodiče, už to bude o tom, jakou cestu si přichystají sami. Držíme palce, ať se všem podaří dosáhnout vytouženého životního cíle,
aby mohli být v životě šťastní.
Žáči 9. třídy ZŠ Tlumačov.

Školní stravování
Nedílnou součástí školy je školní jídelna s kapacitou 338 obědů denně. K 1. říjnu 2008 máme ke stravování přihlášeno
celkem 360 strávníků, z toho 86 dětí MŠ,
171 dětí ZŠ a 103 dospělých strávníků.
Vzhledem k tomu, že připravujeme obědy
pro více věkových kategorií, není jednoduché sestavit jídelníček podle požadavků
zdravé výživy, pestrosti a obliby určitého
druhu jídla. Snažíme se při sestavování
jídelníčku zařazovat klasická jídla, sladké
pokrmy, ale zkoušíme i jídla nová, netradiční (lasagně, kuskus, halušky apod.). Nesmíme zapomenout také na pokrmy z ryb,
zeleniny, luštěnin. Jako vodítko k dosažení
žádoucí kvality stravy a jejího hodnocení
slouží spotřební koš, který je zákonnou
normou a jídelny ho musí dodržovat. Je
kontrolován ČŠI a hygienou. Co to spotřební koš je? Spotřební koš je soustava 10
základních komodit potravin (maso, ryby,
mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny), a jeho
dodržování zajistí přísun potřebných živin podle výživových doporučení, a tím
i zdravou, pestrou a vyváženou stravu.
Ve školních jídelnách je zajištěná naprostá
bezpečnost přípravy pokrmů podle hygienických předpisů.

Bøezen 2009
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Školní jídelny jsou pravidelně kontrolovány pracovníky krajských hygienických
stanic. Každá školní jídelna musí mít vypracovaný systém kritických bodů a správné výrobní praxe (tzv. HAACP). Je to systém velmi
náročných hygienických a výrobních postupů, v souladu s našimi i evropskými předpisy, který se musí přísně dodržovat. Školní
stravování plní několik funkcí: klasickou sytící – je průzkumy dokázáno, že oběd ve škol-

Ve školní jídelně nám chutná.

Mgr. Šárka Matulíková, výchovná
poradkyně a všichni učitelé základní školy

ní jídelně je často jediným teplým jídlem
dětí za den, zdravotně výživovou – strava
ve školní jídelně musí dodržovat přísná
kritéria na plnění doporučených denních
dávek i hygienické předpisy výchovnou
– pestrá, zdravá, věku odpovídající strava podle doporučených denních dávek je
praktickým dennodenním příkladem pro
výchovu ke zdravému životnímu stylu.
Milena Huráňová, vedoucí ŠJ

Foto: KIS Tlumačov 
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Byli jsme u toho

Cesta do pravìku
21. května 2009 konečně nastal dlouho očekávaný den, kdy jsme s dětmi
z Mateřské školy v Tlumačově, vyrazili na celodenní výlet. Cíl naší cesty byl
ZOOPARK a DINOPARK ve Vyškově. Už
týden předem se vedly bohaté diskuse
o dinosaurech, který byl největší, který
nejsilnější a hravou formou jsme dětem
předávali naše zkušenosti o těchto vyhynulých tvorech.
V den samotného výletu nás u autobusu přivítalo sluníčko, které nás neopustilo po celý den. Vyškovský ZOOPARK
společně se zvířátky se dětem velmi líbil,
nejvíce času jsem strávili na „babiččině
dvorku“, kde měly děti možnost přímého kontaktu s domácími zvířátky. No

Foto archiv MŠ 

a potom už jsme vyhlíželi vláček, který
nás odvezl do DINOPARKU. Naše putování za dinosaury mohlo začít. A že si ho
děti jaksepatří užívaly, není třeba dodávat. Během prohlídky zkoumaly velikost
těchto obrovských ještěrů, obdivovaly
jejich zuby a trochu se bály, když se z reproduktorů ozýval hlasitý řev těchto prehistorických zvířat. Naši prohlídku jsme
ukončili v místním 3D kině, kde jsme
zhlédli krátký snímek o životě dinosaurů.
Vláček nás poté odvezl opět k ZOOPARKU, kde nás očekával autobus, který nás
odvezl zpět k domovu.
Z naší cesty do pravěku jsme se vraceli spokojení, unavení, ale plní nových
zážitků.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ

Koncem února byl ve Zlíně v lokalitě
U Majáku slavnostně otevřen nový multifunkční kulturní objekt. Vznikl z obecního bytového domu, který byl renovován
v jednotném stylu v hodnotě asi 6 milionů
korun. Nový objekt bude sloužit především
jako klubovna pro seniory a také pro nejrůznější organizované aktivity ostatních
občanů.
Tlumačovská hudebně dramatická
skupina „Návraty“ byla oslovena zástupci nového zlínského senior klubu, aby se
svým programem podílela na slavnostním otevření za účasti představitelů magistrátu Zlína v čele s primátorkou Zlína
PhDr. Irenou Ondrovou a jejím náměstkem Mgr. Miroslavem Kašným. Známými
hity naší pop music se nám podařilo rozezpívat všechny přítomné, kteří si s chutí
zanotovali známé písně 60. a 70. let. Celá
akce probíhala v přátelském prostředí.
Důkazem toho, že se náš program líbil,
byla další pozvání na vystoupení z řad
ostatních představitelů jiných zlínských
i okolních klubů seniorů.
Za skupinu „Návraty“
Hana Janoštíková

Mgr. M. Pečeňová, PhDr. I. Ondrová, I. Janišová, E. Piknerová, Z. Gazdová, H. Janoštíková,

Mgr. M. Kašný

Den matek
V neděli 24. května 2009 se v tlumačovské sokolovně uskutečnil Den matek pořádaný členy SRPDŠ za ﬁnanční
podpory Obce Tlumačov. Návštěva
byla hojná ke spokojenosti všech. Příjemným zpestřením bylo připravené
pohoštění, malé dárečky a velmi pestrý
a bohatý program, ve kterém účinkovaly jak děti z obou místních mateřských škol, základní školy a DDM Sluníčko, tak také děti přespolní.
Den matek je krásný svátek a jsem
ráda, že členky SRPDŠ na maminky nezapomněly, že jim tuto akci připravily
a že vše proběhlo za velmi příjemné
a pohodové atmosféry. Touto cestou
bych chtěla poděkovat těm, kteří se
na pořádání této akci podíleli.
Předseda SRPDŠ Lenka Hricová

Děti z MŠ přály maminkám.

Foto archiv ZŠ Tlumačov 
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KIS Tlumaèov

NOVINKY

Stavìní i kácení májky
Velmi starý obyčej stavění májek znají
v celé Evropě a je často spojován s posledním dnem měsíce dubna. I letos se, 30. 4.
2009 na tlumačovském náměstíčku májka
postavila.
Osmimetrovou (malou, ale naši!) májku, jejíž zelený vršek zdobily barevné stuhy
a zmenšená podoba obecního praporu,
postavili ve čtvrtek 30. dubna 2009 krátce
po páté hodině večerní členové TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané - dorostenci za odborné asistence členů místního sboru dobrovolných hasičů a pracovníků obecního úřadu.
Pro veřejnost byla přichystána prezentace nového hasičského auta a to v podobě fotodokumentace a osobní prohlídky
vozu. Na vystavěných fotograﬁích si mohli
návštěvníci prohlédnout náročnou rekonstrukci hasičského auta, kterou provedli
pracovníci obecního úřadu – údržby.
A byl tu konec měsíce května, sobota
30. 5., čas májku skácet. Celý měsíc stála
naše tlumačovská májka na náměstíčku. 31
dnů na jejím vrcholku vlála obecní vlajka,
májka vydržela nárazy silných větrů, parné,
téměř letní slunce i chladivý déšť.
Program zahájily děti z DDM Sluníčko
Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. Zacvičily dvě aerobikové skladby: Kadeřnický salón a Poslední plavba. Za své
vystoupení sklidily zasloužený potlesk. Pak
už přišli na řadu členové místních hasičů,
aby naši májku skáceli. Za asistence starosty obce a vedoucí kulturního střediska klesla májka k zemi.
O dobrou náladu se zasloužila i hudební
skupina „Me Two“ z Holešova, která bohu-

Dorostenci a hasiči staví májku.
Aerobikové cvičení dívek z DDM Sluníčko „Poslední plavba“ u ještě stojící májky.
Foto KIS Tlumačov 

žel přijela jen o počtu jednoho hudebníka.
Na kvalitě jí to ale neubralo. Veselo také
bylo během čtyř soutěží pro dospěláky, jako

Den Zemì jsme oslavili soutìžemi
Na páteční dopoledne, 17. dubna
2009, připravily pracovnice KIS Tlumačov již II. ročník oslav Dne Země. Soutěžit tentokrát přišla pětičlenná družstva
od 3. až po 9. ročník ze Základní školy
Tlumačov.
Žáci plnili na 6 stanovištích úkoly.
Např.: poskládat z přeházených písmenek správné názvy živočichů, určit podle obrázků přírodní vědy, přenést míček
na lžíci nebo na pingpongové pálce, říct
jak třídíme odpad a jak ho dále zpracováváme, atd. Děti se velmi snažily a byly
moc šikovné. Pro ty, kteří čekali na soutěže nebo je naopak již měli za sebou, bylo
přichystáno v sále KIS promítání cestopisného ﬁlmu z Nového Zélandu. Žáci
z II. stupně zpracovávali i kviz zaměřený
na přírodu. Některé otázky byly hodně
těžké, no řekněte sami, věděli byste, že
se samice od daňka nazývá danělka?
Po ukončení soutěží se žáci vrátili
zpět do školy, aby pokračovali v dalším
programu ke Dni Země. V KISku se zača-

ly sčítat body a určovalo se pořadí tříd. Jak
to dopadlo?
 Kategorie I. stupeň ZŠ (3.–5. ročník)

1. místo, 4. ročník, 2. místo, 3. ročník,
3. místo, 5. ročník
 Kategorie II. stupeň
ZŠ (6. – 9. ročník)
1. místo, 9. ročník,
2. místo, 7. ročník,
3. místo, 8. ročník,
4. místo, 6. ročník,
Blahopřejeme!!!
Děkujeme ﬁrmám
Ekolamp, Ecobat, Elektrovin a Asekol za drobné dárky pro soutěžící.
Poděkování také patří dívkám a hochům
z osmé a deváté třídy
za pomoc na soutěžních stanovištích.
Den Země je den věnovaný Zemi (slaví se

např. kdo rychleji vypije 1 litr piva nebo kdo
sní nejrychleji klobásku za pomocí špilku se
zavázanýma očima.
Poděkování patří všem účinkujícím,
SDH Tlumačov, TJ Sokolu Tlumačov, oddílu
kopané - dorostencům a v neposlední řadě
i místním občanů a návštěvníkům za účast
a tím za podporu této tradice.
Více informací a fotograﬁí na www.tlumacov.cz
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

22. dubna) a v dnešním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek. Pořadatelé
(KIS Tlumačov) chtěli dětem připomenout tento svátek dle hesla „škola hrou“.
Více informací a fotograﬁí na:
www.tlumacov.cz
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Žáci 4. ročníku určují podle obrázku název živočicha či rostliny.
Foto KIS Tlumačov 
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KIS Tlumaèov

Poznali jsme Mozartùv Salzburg a zhlédli muzikál Carmen
Salzburg leží nedaleko hranic s Německem na řece Salzach ve výšce 425 m. n. m.
a má 150 tis. obyvatel. A právě toto rakouské
město, jehož historické jádro bylo zapsáno
v roce 1996 do Seznamu světového dědictví
UNESCO, se „rozrostlo“ 8. a 9. května 2009
o 47 cestovatelů z Tlumačova a okolí. V pořadí již třetí zájezd pořádalo KIS Tlumačov.
Pod vedením odborného průvodce pana
PhDr. Pavla Kočího jsme si prošli park
u zámku Mirabell a Obilnou ulici. Dále
pak centrum města přes Dómské (Domplatz), Kapitulní (Kapitelplatz), Mozartovo
(Mozartplatz) a Rezidenční náměstí (Residentzplatz), kostela sv. Petra, Dóm sv. Ruperta, arcibiskupský palác, pevnost Hohensalzburg, atd. Mnozí z nás se projeli výletní
lodí pro řece Salzach, z níž se naskytl krásný
pohled na zasněžené Alpy.
Nejznámější a zároveň nejnavštěvovanější památky jsou všechny ty, které souvisejí
s životem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, který se zde roku 1756 narodil. Navštívili jsme jeho rodný dům i dům, ve kterém
umělec později žil, a kostel, ve kterém byl
pokřtěn.
V sobotu odpoledne jsme navštívili alpské městečko Hallstatt. Obec s 923 obyvateli se nachází v rakouské Solné komoře.
Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
jsme si prohlédli dvoulodní halovou stavbu
a dvojitý skládací mariánský oltář. Zašli jsme
také na místní, pro nás netypický hřbitov,
a v něm i kostnici. V obci je také muzeum
s největší sbírkou archeologických nálezů
Rakouska z halštatské doby.
Naše dvoudenní cesta za poznáním jiných krajů a mravů, v nás zanechala nezapomenutelné zážitky (více informací i fotograﬁí na www.tlumacov.cz).
Další výlet se uskutečnil v sobotu 23.
května 2009, kdy se sešlo 45 občanů Tluma-

Ilustrátor Adolf Dudek
opìt v Tlumaèovì
V pořadí již druhou besedu pro děti
přijel představit do Kulturního a informačního střediska Tlumačov výtvarník,
ilustrátor a graﬁk pan Adolf Dudek.
25. 5. 2009 knihovna pozvala žáky II.
stupně na pořad pro rozšíření výtvarné
výchovy s praktickou dílnou pod názvem
„Nehulíme – kreslíme“.
Ilustrátor a malíř Adolf Dudek se ve
svém hodinové vystoupení zaměřil na rozšíření výtvarné výchovy. Žáci od 6. až po 9.
třídu ZŠ Tlumačov pod jeho vedením
absolvovali rychlokurz kreslení. Pomocí
základních geometrických tvarů je naučil
kreslit krajinu, postavu, velkoměsto a dlaň
ruky. Ukázal jim prakticky – kresbou obličeje, že náladu člověka lze zachytit změnou výrazu očí a úst. Dále se žáci dozvěděli, jak pracuje ilustrátor a co je nutné
udělat, než se kniha dostane k nim domů.
Věříme, že pan Adolf Dudek nebyl
v naší obci naposledy. Má připraven i pořad pro seniory s názvem „Aktivně kreslit
– aktivně žít.“
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Tlumačáci v Salzburgu.

čova a Kvasic, aby společně odjeli na kulturní
akci, kterou připravilo Kulturně informační
středisko Tlumačov a Obec Kvasice. Jednalo
se o návštěvu muzikálu Carmen v Praze.
Krásná „stověžatá“ Praha přivítala
a opět překvapila nejen svou krásou a historií, ale i příjemným slunečným počasím,
které vše ještě zdokonalilo. Po procházce
Václavským náměstím a historickým Starým Městem se všichni sešli v nově opraveném a vskutku krásném prostředí Hudebního divadla Karlín.
A což teprve samotný muzikál! Nová
verze tohoto tématu, kterou pro Hudební
divadlo Karlín napsala trojice amerických
autorů, není stejná jako kniha nebo opera.

Noc s Andersenem
V pátek 3. dubna 2009 v 16:30 hod „vypukla“ v tlumačovské místní knihovně již
třetí kouzelně pohádková Noc s Andersenem.
Po příchodu dětí do KIS jsme se vydali do parku. My, tzn. teta Petra + Jana +
Renata, dvě pomocnice: Ivana Halířová
a Gabriela Procházková a 14 malých čtenářů. Čekala nás projížďka na koních, kterou nám umožnila paní Zdena Juráňová.
Po návratu z vycházky se šli malí nocležníci ubytovat do knihovny a hladoví sedali
ke stolu, kde na ně už čekala večeře.
S plnými bříšky jsme hráli různé hry.
Noc s Andersenem byla tentokrát zaměřena na Ondřeje Sekoru, proto jsme
s dětmi malovali obrázky broučků, mravenečků a motýlů, ze kterých jsme si udělali
krásnou nástěnku. Po dobu malování jsme
si četli pohádky z knihy „Ferda Mravenec
a Brouk Pytlík“. Jako každý rok i tentokrát děti hledaly poklad Ledové královny
v podobě nanuků. S příchodem Velikonoc
jsme pro děti, my pracovnice KIS, připravily výrobu kuřátek, zajíčků, ale i netopýrů a bubáků. V 23 hodin už byli všichni
unavení a těšili se do spacáků. Po chvilce
špitání usnuli.

Foto: KIS 

Skvělé výkony hlavních protagonistů (Dasha,
Markéta Poulíčková, Robert Jícha, Jiří Korn,
Hanka Křížková, Pavla Břínková a další),
nádherná podmanivá hudba Franka Wildhorna, bohatá výprava, odvážná cirkusová
čísla, živá zvířata, výpravné kostýmy, neopakovatelné prostředí bohatě zdobeného divadla a samozřejmě příběh lásky – příběh Carmen a Josého, to vše zanechalo bezesporu
v návštěvnících nezapomenutelný umělecký
dojem.
Spokojeně a s čerstvými zážitky se vraceli
naši občané domů, kde se jistě se svými nejbližšími podělili o své dojmy z tohoto představení. A jistě se těší na další.
Renáta Nelešovská a Jiřina Rýdlová
Ráno jsme posnídali koláče, co nám napekly maminky a vyhodnotili jsme nejlepší. Děti dostaly Pamětní list a drobné dárky a společně šly zasadit v pořadí už třetí
pohádkový strom. Nakonec jsme se všichni
spokojeně rozešli k domovům. Těšíme se
na příští rok. Více informací a fotograﬁí
na www.tlumacov.cz
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Malovat broučky děti bavilo. Foto: KIS 
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Úspìchy Quick step aerobiku Tlumaèov !!!
Spousta nácviků, dřiny, příprav, ale také
radosti, nadšení, přátelství a legrace. To vše
zažívají děti z kroužků aerobiku. Sestavy,
které trenérky vymýšlejí pro své skupiny,
musí být pečlivě připraveny. Výběr hudby,
pestrá choreograﬁe, kostýmy a hlavně nápad, který ohromí nejen porotu, ale zaujme
také diváky.
V tomto roce máme nacvičeno 6 sestav.
Od těch nejmenších se sestavou „Noddy“
pod vedením K. Mokré, „Kominíčci“, „Kadeřnický salón“ a „Poslední plavba“, které
trénuje H. Hlobilová, „Kartáčci“, se kterými
nacvičila sestavu A. Stušková a „Planeta Hafanana“ pod vedením trenérek H. Hlobilové
a L. Daňkové.
Pilné nácviky, secvičení a jsou tady první závody, na které všichni netrpělivě čekáme. V tomto roce probíhá I. ročník soutěže
VZP Oriﬂame Aerobic Tour pěti základními
koly. První závody jsou v Uh. Brodě. Z Tlumačova jsou vypraveny dva autobusy se 70
soutěžícími dětmi a fanclubem rodičů. Poslední zkoušky a jdeme na to. Porota vše
pečlivě sleduje a zapisuje důležité body.
Netrpělivě čekáme na vyhlášení. V našem
týmu vládne radost, protože sestavy Kominíčci a Kadeřnický salón získávají 3.
místa a odvážejí si bronzové poháry. Další
závody jsou přímo u nás v Tlumačově. Domácí prostředí, skvělá atmosféra, která vyburcovala naše družstva opět ke skvělým
výkonům. Kominíčci vybojovali 1. místo,
Kadeřnický salón 2. místo, Poslední plavba
2. místo. Tentokrát si děti odnášejí nejen
poháry, ale také lesklé medaile. Dále nás
čeká semiﬁnále Jižní Moravy „Děti ﬁtness“
v Otrokovicích. Naším cílem bylo vybojovat
postupová místa na ﬁnále, které se koná
v Praze. Všechna naše družstva se probojovala do Prahy. Kadeřnický salón z vynikajícího 1. místa, Poslední plavba ze 3. místa
a Planeta Hafanana také ze 3. místa. Aerobik Tour pokračuje a my tentokrát jedeme
do Uherského Hradiště. Sestava Kominíčci je opět úspěšná a vybojovala medailové 3. místo. Další týden další soutěž a to

Soutěž v aerobiku O pohár starosty obce 2009.

v Ostrožské Nové Vsi. Poslední plavba získala místo nejcennější a to místo 1. Také
trenérka Hana Hlobilová získala 1. místo
za nejlepší choreograﬁi právě této sestavy
a naši nejmenší se sestavou Noddy Cenu
poroty a sladký dort. Poslední základní
kolo Tour se koná ve Veselí nad Moravou.
Odtud si odvážíme opět zlato se sestavou
Poslední plavba. Získané body ze základních kol nás zařadily do ﬁnále, které se
konalo v Hluku, do různých výkonnostních
skupin. Tři naše skupiny Kominíčci, Kadeřnický salón a Poslední plavba se dostaly
mezi nejlepší týmy do TOP 10 a vybojovaly
3 x 3. místo. 3. místo také získali Kartáčci
v kategorii TOP 30. Děti zde dostaly spoustu odměn a také sladké dorty, na kterých
si všichni moc pochutnali. V Praze na ﬁná-

Aerobiková sestava „Kadeřnický salón“.

10

le „Děti ﬁtness“ jsme na místa nejcennější
letos nedosáhli, ale všechny děti předvedly
velmi kvalitní výkon a výborně Tlumačov
reprezentovaly.
Letošní aerobikový rok byl velmi náročný, ale stálo to zato. Nové zkušenosti,
nové nápady a spoustu nových přátelství
s jinými týmy. Chtěla bych poděkovat všem
dětem za skvělé výkony a také rodičům
za pomoc a podporu. Také bych chtěla poděkovat Zlínskému kraji za velkou ﬁnanční
pomoc, kterou jsme využili dětem na kostýmy, startovné, dopravu a Obci Tlumačov
za ﬁnanční pomoc na dopravu do Prahy.
Tlumačovský aerobik patří mezi nejlepší
týmy na Moravě, což je v takové konkurenci velký úspěch.
Nebojme se investovat do volného času
dětí, které své cvičení berou velmi vážně,
což je vidět právě na jejich výkonech.
Hana Hlobilová, Vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Foto: KIS Tlumačov 

Foto: Archiv DDM Sluníčko 
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Zahrádkáøi

Historie zahrádkáøù v Tlumaèovì
V historii ovocnářství a zahrádkaření
v Tlumačově je třeba se vrátit o hodně let
nazpět, až do předminulého století, kdy
bylo u nás mnoho milovníků zahrad, kteří je systematicky osazovali ve vlastním
stylu.
Později byla v Tlumačově utvořena
ovocnářská organizace, která nesla název „Ovocnářský a zahrádkářský spolek
v Tlumačově.“ Příchodem německých
vojsk byl tento spolek zrušen, protože
neměl dvojjazyčný název.
V roce 1957 byla založena organizace
Českého zahrádkářského svazu. V roce
1964 byla založena Základní organizace
ČSOZSS v Tlumačově. Těžko se získávali členové pro novou organizaci, přesto
v počátcích bylo 30 členů. Předsedou
byl zvolen Vratislav Skopalík, členové se
scházeli ve světničce u Skopalíků vedle
pošty. Muži se zabývali hlavně pěstováním ovocných stromů. Krátce nato se
ve ﬁrmě Tofa dala dohromady skupina
žen v čele s paní Marií Hrubou, které
se více věnovaly květinám. Brzy se tyto
dvě skupiny spojily v jednu organizaci.
S přibývajícími členy místnost nestačila,
a tak se schůze převedly do místnosti bývalého obecního domu vedle měšťanské
školy. Mezi prvními členy byli: Vratislav
Skopalík, Luďěk Jekl, Božena Ryšková, Oldřich a Marie Hrubých, Zdeněk Cabalka,
Marie Svobodová, Zdeněk Novotný, Josef
Svačina Zdeněk Ředina, Františka Kopčilová a další.
Na schůzích ve starém obecním úřadě
se již začalo uvažovat o stavbě nové pálenice, poněvadž stará pálenice u Smyčků byla nevyhovující. Na výroční schůzi
v roce 1977 v restauraci u Kutáčků, byly
předloženy plány na stavbu víceúčelové budovy pálenice, ta byla schválena.
K zahrádkářům se připojil MNV Tlumačov a stavba byla provedena hlavně brigádnicky v akci Z. Cihly na stavbu byly
částečně brány ze zbourané drůbežárny
a nádražního domku u přejezdu. Zahrádkáři se snažili postavit pálenici co nejlevněji, těžké práce dělali hlavně muži.
Stavba byla zkolaudována 1. 11. 1979
a ještě téhož roku se začalo pálit ﬁrmou
Slovácké konzervárny, která si pálenici
pronajala.
Po předsedovi Vratislavu Skopalíkovi
v roce 1973 byl zvolen předsedou Zdeněk Novotný, který tuto funkci vykonával do roku 1978, po něm nastoupil Zdeněk Ředina do roku 1993, pak Miloslav
Stoklásek, který vykonával tuto funkci
do loňského roku. Máme zvoleného zastupujícího předsedu Miroslava Šoltyse
od roku 2008.
Víceúčelová budova byla vybavena zařízením na lisování moštu, které slouží
nejen celé tlumačovské veřejnosti, ale i ši-

rokému okolí. Všichni si mohou zapůjčit
dvě sušičky.
Po celou dobu činnosti zahrádkářů
byli členové i ostatní občané Tlumačova vzděláváni odbornými přednáškami,
instruktážemi, návštěvami zahrádkářských výstav.
Byly pořádány zájezdy po celé republice, po roce 1989 i do zahraničí. Do roku
2006 bylo uspořádáno asi 100 zájezdů,
někdy 3 až 4 ročně. I nadále v této tradici
pokračujeme.
Na sokolovně byly tradičně pořádány
zahrádkáři májové veselice.
Mezi tradiční činnost patřily také výstavy ovoce a zeleniny. Pak se přestaly
pořádat a obnovily se opět v roce 1998
nejdříve v naší budově, pak v sále cementárny a nyní v sokolovně.
Také jsme uspořádali několik koštů
pálenky, poslední ve spolupráci s KIS.
Tímto jsme navázali na tradici „ Babračo“,
což bylo ochutnávání domácích burčáků
a vín.

Pravidelně se scházíme v období okolo
Mikuláše na přátelské posezení a popovídání si o naší činnosti.
Naše organizace reagovala na připomínky občanů bydlících v blízkosti pálenice na kouř, vycházející z našich komínů
při topení a pálení, zhoršující kvalitu životního prostředí. Výroční schůze rozhodla pálenici plynoﬁkovat, což se právě
provádí. Musíme poděkovat i Obci Tlumačov, která nám na tuto akci ﬁnančně přispěla. V roce 2008 jsme odkoupili
technologické zařízení pálenice od ﬁrmy
Letasol s.r.o. Kunovice do našeho vlastnictví.
V roce 2008 naše členská základna má
98 členů, z toho 33 mužů a 65 žen. Spolupracujeme i s okolními organizacemi
z Machové, Malenovic aj. Pokračujeme
ve spolupráci se základní školou i oběma
mateřskými školami, které vystavují své
výrobky na našich výstavách. Navázali
jsme spolupráci i s místními ﬁrmami,
které se zúčastňují našich výstav.
Věříme, že na základě této spolupráce
k nám přijdou noví členové, aby se naše
organizace omladila.
Jiřina Vrtalová, Marie Nováková

Foto: Archiv Zahrádkáři 

Tlumaèovští zahrádkáøi slavili 45. výroèí
V sobotu 23. března 2009 zahrádkáři
na své výroční schůzi k 45. výročí vzniku
MO ocenili své zasloužilé a aktivní členy.
Byli to: Zdeněk Ředina, Miloš Stoklásek,
Věra Polášková, Marie Svobodová, Miroslav Kozmín, Eva Malantová, Vlasta Heverová, Marie Matulíková, Josef Svačina,
Marie Batoušková, Milada Trlidová, Zdeňka Hlaváčová, Antonín Kunčar, Helena

Vybíralová, Vlasta Jánská, Milada Juráňová, Marie Nováková, Marie Korčáková,
Irena Masařová, Vratislav Dufek, Marie
Strouhalová, Mgr. Jiřina Vrtalová.
Dále byl zvolen nový výbor a byl
schválen plán práce na rok 2009. Přejeme všem zahrádkářům i občanům Tlumačova hodně zdraví a chuti do práce
na svých zahrádkách. Mgr. Jiřina Vrtalová
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Závody mladých rybáøù
Závody mladých rybářů se konají každoročně na rybářském revíru naší organizace. Mladí rybáři si v jejich průběhu
ověřují získané zkušenosti a dovednosti
z celoroční práce v rybářských kroužcích.
Dne 16. května 2009 v 6:00 hod. se
dostavilo na závody 24 mladých rybářů. Soutěžili ve třech kategoriích: kapr,
počet ulovených ryb, bílá ryba. Celkem
ulovili 180 kusů ryb (kapr obecný, cejn
velký, plotice obecná, perlín ostrobřichý,
okoun říční, úhoř říční, štika obecná).
Výsledky závodu:
POČET ULOVENÝCH RYB:
1. místo Dominik Zbranek 83 ks
2. místo Radek Zálešák 81 ks
3. místo Pavel Ševčík 8 ks
BÍLÁ RYBA:
1. místo Pavel Knedla, úhoř říční 69 cm
2. místo David Polášek, cejn říční 35,2 cm
3. místo Michal Štanglica, plotice 23,5 cm

Soutìž Mladý zahrádkáø
V sobotu 30. dubna 2009 se vydala skupinka čtyř žáků do Holešova na soutěž Mladý zahrádkář.
Žáky na soutěž připravila paní Mgr. Jarmila Slováková ve spolupráci se ZO ČZS Tlumačov, zastoupenou Mgr. Jiřinou Vrtalovou.
Sponzorské dary na přípravu žáků a jejich
odměny věnovalo Zahradnictví Talaš a ZO
ČZS Tlumačov. Marie Vejmělková, Michaela

Tlumačovské zahrádkářské mládí.
Foto: J. Vrtalová 

Hánová, Klára Weimannová a Patrik Mouka
vzorně reprezentovali školu, obec Tlumačov
i místní organizaci ZO ČZS. Marie se celkově
umístila na 3. místě a Patrik na pátém místě. Maruška bude zlínský okres reprezentovat na celostátní soutěži Mladý zahrádkář
v Kroměříži v měsíci červnu. Umístila se
totiž v rámci okresu Zlín na prvním místě.
Mgr. Jiřina Vrtalová

Pøedstavujeme vám…
Radek Zálešák

Foto: archiv rybáři 

V kategorii kapr nebyla cena udělena, žádná z ulovených ryb nedosahovala
nejmenší stanovenou délku. Mimořádným úlovkem byla štika obecná délky
58 cm. Šťastným lovcem byl Radek Zálešák. Úlovek byl po změření délky vrácen
zpátky do vody.
Vítězové závodu obdrželi hodnotné
ceny: 1. místo – rybářský naviják; 2. místo – rybářský prut; 3. místo – rybářský
batoh.
Všichni účastníci závodu dostali tzv.
cenu útěchy (drobné rybářské potřeby,
splávky, háčky, atd.). Ceny závodníkům
předal ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
Tlumačov.
Rybářská organizace děkuje Obcím
Kvasice a Tlumačov za sponzorské dary
pro naše závodníky a všem kolegům,
kteří se zasloužili o zdárný průběh závodu po stránce organizační.

Finnforest CZ s.r.o. je obchodní společFinn
nost, která již od r. 1993 patří k největším
dodavatelům kvalitních dřevěných plošných materiálů v ČR. Pobočka v Tlumačově
– Skalách byla slavnostně otevřena v listopadu 1997. Na ploše 3500 m2 zde nabízíme
široký sortiment překližek, laťovek, OSB
a MDF desek za velkoobchodní ceny.
Jsme součástí mezinárodní skupiny
Metsäliitto Cooperative, jednoho z největších evropských zpracovatelů dřeva, který
zaměstnává 17 000 pracovníků ve 20 zemích. Naše závody ve Finsku zpracovávají
prvotřídní skandinávské dřevo, zejména
borovici, smrk a břízu. Svým zákazníkům
nabízíme i specializované produkty, např.
ermoWood®, Kerto nebo I-nosníky, po-

užívané pro moderní stavební aplikace
v oblasti dřevostaveb.
Materiál jsme schopni přesně naformátovat na moderním CNC stroji. Nabízíme
rovinné, tvarové a proﬁlované frézování
i vrtání. Vyškolení pracovníci vám rádi odborně poradí, jaký druh materiálu je pro
váš účel nejvýhodnější.
Naše obchodní oddělení je pro vás
otevřeno každý všední den od 7–17 hodin. Zajistíme naložení materiálu i jeho
dopravu.
Více informací o společnosti Finnforest CZ s.r.o. můžete najít na:
www.ﬁnnforest.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
Věra Mertlíková

V. Drbal
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KIS Tlumaèov, fotbal
výlet za hranice okresu. Na tu vůni budete
ještě dlouho vzpomínat, a i když v ten den
potkáte protivného hlídače parku, váš „voňavý“ zážitek vám nepokazí. Proto se vydejte na Východní Moravu.

materiály jsou k dispozici v KIS Tlumačov,
nám. Komenského 170.
Těšíme se na vaší návštěvu!

 Vzhùru na palubu!
Vytáhnout kotvu, vaše plavba za poznáním začíná! Baťův kanál je unikátní vodní
cesta, jež nabízí atraktivní a netradiční
možnost, jak poznat kraj kolem řeky Moravy.
Kampaň je také hlavním tématem portálu www.vychodni-morava.cz.
Všechny tyto produkty i jiné propagační

Tlumaèov má „staré pány“

Letos se jezdí k nám
Přijede k vám návštěva ze zahraničí?
Navštíví vás rodina z druhého konce republiky?
Nevíte, co s jejich volným časem? Nevadí, v KIS Tlumačov vám poradí. Letos se
totiž opravdu jezdí k nám!
Letos se jezdí k nám! – to je název kampaně, kterou připravila Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, o.p.s. (CCRVM),
na podporu letní turistické sezóny ve Zlínském kraji.
CCRVM připravila nabídku čtyř nových
produktů, zaměřených na poznávací, zážitkovou a relaxační turistiku.

V sobotu 2. května 2009 se rozrostl
počet oddílů fotbalového klubu TJ Sokol
Tlumačov o další přírůstek – „staré pány“.
K zahajovacímu utkání jsme si symbolicky pozvali „staré pány Jiskry Otrokovice“ v čele s bývalými oporami tlumačovské kopané, Alešem Dovrtělem,
Vlastimilem Maňáskem, Petrem Malinou
a Jiřím Remešem. Počáteční ostych ze
soupeře zvučného jména se nám podařilo
překonat až smrtícím únikem lehkonohého Guni po skvělém vysunutí Kvasničky.
1:0! Od tohoto okamžiku jsme ovládli hru
a soupeři do poločasu nasázeli další tři
branky. Treﬁli se postupně Mokrý, znovu
Guňa a s mírnou nadváhou nastupující Jiří
Němec, po jehož blafáku golmanovi hostů
oblétly pergolu dvě Mexické vlny. Poločas
4:0!
Po přestávce jsme jako správní hostitelé trochu polevili, abychom hostům
neotrávili plánované pozápasové posezení. Ač se střídající Lubomír Procházka
v bráně překonával, dvě nechytatelné

střely skončily za jeho zády. S končeným
výsledkem 4:2 tak byli nakonec spokojeni
úplně všichni.
Kvality a dlouholeté zkušenosti hostů
se nakonec naplno projevily v průběhu
třetího poločasu vydařeného utkání, který již neměl vítěze a skončil zaslouženou
remízou, byť jsme se někteří z nás překonávali.
Zahajovací utkání jsme odehráli v sestavě Pištěk, Vlček, Zdeněk Holub, Michal
Procházka, Kel, Kvasnička, Karel Horka,
Hric, Jaroš, Hotařík, Guňa, Morký, Jiří Němec, Šimoník, Tyl, Wirth a Lubomír Buffon Procházka.
Utkání jako hlavní arbitr s přehledem
odpískal Petr Vlček, který ještě za nerozhodného stavu správně posoudil švagrovražedný kontakt Jaroše s Dovrtělem v našem pokutovém území jako nasimulovaný
pád hostujícího útočníka. Velké poděkování patří manželům Jonáškovým za skvěle
připravené hřiště.
František Kel

 Voda v živých promìnách
Léčivou sílu vody znaly již dávné generace našich předků. Prameny vyvěrající ze
země byly opatrovány a uctívány. Lázeňská
města se stala místem odpočinku, znovunalezení duševní rovnováhy a zlepšení
fyzické kondice.

 Za Dušanem Jurkovièem – básníkem døeva
Básník dřeva – tak bývá nazýván slovenský architekt Dušan Jurkovič (1868 – 1947).
Životní inspirací v tomto směru mu byla lidová tvorba Valašska a Slovenska, kterou
dokázal skrze umělecký směr secese dovést
k dokonalosti.

 Východní Morava - kraj lákavých chutí a vùní
Někdy stačí vůně chleba k tomu, abyste nikdy nezapomněli na běžný víkendový

Horní řada zleva: František Kel, Zdeněk Holub, Michal Skopal Procházka, Karel Horka, Stanislav Guňa, Antonín Mokrý, Marek Vlček, Jiří Kvasnička. Dolní řada zleva: Petr Hotařík, Michal
Hric, Vladislav Jaroš, Miroslav Pištěk, Jiří Wirth, Jiří Němec.
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MO KDU-ČSL Tlumačov
pořádá zájezd

POLSKO – SLOVENSKO
KRAKOW – hrad, prohlídka města
WIELICZKA – Solný důl
ČERVENÝ KLÁŠTOR – Dunajec
STARÁ LUBOVŇA – hrad, skanzen
LÁZNĚ VYŠNÉ RUŽBACHY
KEŽMAROK
LEVOČA
• Odjezd: pátek 18. září 2009 - 4 hod.
sokolovna Tlumačov
• Návrat: v neděli 20. září 2009
ve 20–21 hod.
• Cena: 2 450 Kč (v ceně doprava,
2x nocleh, 2x snídaně, 2x oběd,
2x večeře, vstupné v Polsku)
• Závazné přihlášky přijímá:
paní Marie Hánová
tel.: 605 438 050
e-mail: mahanova@centrum.cz
Při přihlášení záloha 1000 Kč.
Cena nezahrnuje cestovní pojištění.
• Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2009
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Stalo se v Tlumaèovì
Je středa 13. května odpoledne. Vlak
od Hulína příjezd do Tlumačova 14:56 hod.
Závory na Kurovice staženy. Svítila červená.
Vlak přejel a závory šly okamžitě nahoru.
Světla stále svítila červeně. V tom okamžiku vjelo osobní auto mezi koleje a závory
rychle spadly. Auto zůstalo mezi staženými
závorami. Osádka vozu vůbec nereagovala.
Zůstala asi v šoku. Na druhé straně stála
paní Zaoralová (dříve vedoucí obchodního
domu) s malým dítětem na zadním sedátku. Vedle ní její vnuk Adam Buršík, žák 2
třídy základní školy. Já jsem stál z druhé
strany závor. Volal jsem, ať rychle vytáhnou
závoru. Paní Zaoralová nemohla, tak Adam
položil kolo a závoru vytáhl. Auto vyjelo
ven. Řidič pak Adamovi dal 40 Kč a odjel.
Nevím, jestli si vůbec uvědomil, že malý
chlapec jim možná zachránil život. Sotva
auto vyjelo, přijel vlak od Otrokovic. Červená stále svítila. Poučení: „Nikdy nevjíždějte
na kolejiště, dokud svítí červená, i když
závory jsou již nahoře.“
Ševela Zdeněk starší

Mistøi se narodí v Tlumaèovì
Tlumačov bude v září hostitelem nejlepších českých voltižérů. 26. a 27. 9. 2009
se v hale Zemského hřebčince utkají při
mistrovství České republiky o tituly muži,
ženy a skupiny v kategorii seniorů (tj. výkonnostně těch nej...) i juniorů. V přátelském závodě (nebudou se udělovat tituly)
se představí také kategore D (děti).
Tlumačovský oddíl pořádá mistrovství
ČR ve své historii již potřetí, naposledy
však hostil šampionát v roce 2001, předtím 1995. Pokaždé zvládl organizaci velmi
dobře a samozřejmě i letos se bude snažit
přichystat co nejlepší podmínky pro závodníky, koně i diváky. A koho můžeme
považovat za adepty na zisk medailí?
Podle výsledků letošních závodů je
největším favoritem v kategorii mužů
domácí Petr Eim, který obhajuje loňské
prvenství a především je úřadujícím mistrem světa. Cestu za titulem mu bude
chtít určitě ztížit Lukáš Klouda z TJJ
Lucky Drásov, který patří do širší světové špičky a v minulosti už mistrovství ČR
také vyhrál. Kategorie mužů bude početně méně obsazena, můžeme se však těšit
na výkony světové úrovně.
Mezi ženami má nejvyšší ambice Jana
Sklenaříková z Drásova, mnohonásobná
mistryně ČR a dlouholetá reprezentantka.
Na stupně vítězů se bude chtít postavit
i Margita Urbanová z Tlumačova, která
loni vybojovala bronzovou medaili. V juni-

Mistr světa Petr Eim
na loňském MS v Brně.
Foto: archiv Voltiž 

orkách nejsou bez šance na cenné kovy
domácí Nela Mikesková a Tereza Hanová,
i když zisk titulu by byl velkým překvapením. Na svůj první šampionát se snaží
probojovat teprve třináctiletá Michaela
Hanová, která nedávno v Chomutově při
svém prvním startu mezi jednotlivci překvapila výborným 5. místem.
Složitější pro domácí klub je situace
v kategoriích skupin, kde dlouhodobě
v republice není většina oddílů schopna
mezi seniory skupinu poskládat a tak se
již několikrát stalo, že titul nemohl být
pro malý počet startujících udělen. Navíc
se na začátku roku zranil skupinový kůň
Farmon a oddíl nemá plnohodnotnou náhradu. Juniorská skupina startuje ve své
první sezóně a i když se neustále zlepšuje,
na medaile zatím pomýšlet nemůže.
V každém případě čekají návštěvníky
v hale Zemského hřebčince Tlumačov
zajímavé boje a všechny příznivce voltiže
a koní srdečně zveme. Mistrovství České
republiky by se nemohlo konat bez podpory Obce Tlumačov, ke zdárnému průběhu přispěje i Zlínský kraj a Zlínská oblast
České jezdecké federace. Poděkování patří dále vedení Zemského hřebčince, který
závodům poskytne své zázemí.
Další informace budou postupně zveřejňovány na nových www stránkách oddílu – www.voltiz-tlumacov.cz.
Oldřich Zdařil, předseda TJ voltiž Tlumačov
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Inzerce

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
nabízí tyto služby:
•
•
•
•
•
•

odborné sociální poradenství
telefonická krizová pomoc – Linka pro ženy a dívky tel: 603 210 999
přednášky, besedy
materiální pomoc – dětské ošacení, zapůjčování dětských kočárků
klub pro ženy středního věku - Rút
klub pro svobodné bezdětné ženy okolo třiceti let – Sára

Kontakt: Divadelní 6, 760 01 Zlín. Tel.: 577 222 626, 603 210 999, e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu, www.poradnaprozeny.eu

Jazyková škola a kulturní centrum
Martin Stehlík
Hlavní 1212, 765 02 Otrokovice
učebna: Čechova 1604, 765 02 Otrokovice

Zahrádka – chov – rybáři

web: www.enjoy-english.cz
e-mail: martin@enjoy-english.cz
tel: 732 767 923
IČ: 75601761

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 a substrát hlívy ústřičné,
shii – také, 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 směsi)

Vážení zájemci o výuku angličtiny v Otrokovicích,
na základě velkého zájmu rozšiřuje jazyková škola a kulturní klub Enjoy English nabídku
o celou řadu kurzů pro školní rok 2009/2010:
obecná angličtina - úplní začátečníci, falešní začátečníci, nižší středně pokročilí, středně
pokročilí
komunikační kurzy - nižší středně pokročilí, středně pokročilí
úplnou novinkou je kurz pro děti předškolního a raného školního věku „Smiling Faces“ vedený přirozenou komunikační metodou
Máte rovněž možnost vstoupit do některého ze stávajících kurzů v případě jeho nenaplnění (kromě obecné AJ profesně-komunikační kurzy Get Ready a kurz Advanced
Communication zaměřený na reálie, literaturu a publicistiku). Jako naši studenti můžete
navštěvovat klubové akce - ﬁlmové večery, přednášky s rodilými mluvčími a zajímavými
osobnostmi, a rovněž využít anglickou knihovnu a ﬁlmotéku.
Kurzy probíhají v malých skupinách (6-10 studentů) v moderně a stylově vybavených učebnách v centru Otrokovic.

Otvírací doba:
PO–PÁ 9:00–11:00 13:00–17:00
SO 8:00–11:00

Více informací na www.enjoy-english.cz

www.tlumacov.ic.cz

Pavel Vráblík - IBS – INSURANCE BROKER SERVICE s. r. o.
Již 12 let Váš pojišťovací makléř
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Povinné ručení,havarijní pojištění, pojištění rodinných domů a domácností, životní pojištění,úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, stavební
spoření, penzijní fondy.
ZASTUPUJEME TYTO POJIŠŤOVNY:
AIG Czech Republic Pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s.,
AEGON životní pojišťovna, a.s.,AXA Pojišťovna, a.s., Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s.,Česká pojišťovna, a.s., ČSOB
pojišťovna, a.s., D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Generali
pojišťovna, a.s.,Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., ING životní
pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Pojišťovna Slavia,
a.s., Servisní pojišťovna, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., UNIQA
pojišťovna, a.s., Wüstenrot, pojišťovna, a.s.,





pomoc při ukončení současné pojistné smlouvy
přijedeme za Vámi
dlouhodobý kvalitní servis vč. likvidací pojistných událostí
zajímavé slevy na další majetkové pojištění

KONTAKT:
Pavel Vráblík
Mobil: 777 288 299
www.ibs-makler.cz
e-mail: pvrablik@ibs-makler.cz

PŘÍKLADY SAZEB POVINNÉHO RUČENÍ NA ROK 2009
Druh vozidla

Nákladní
bily

Připojištění

automo-

Cena od Kč

Cena do Kč

1218

1 690

nad 1000 cm3 do 1250 cm3

1560

2 250

nad 1250 cm3 do 1350 cm3

1560

2 460

nad 1350 cm3 do 1650 cm3

1740

3 182

nad 1650 cm3 do 1850 cm3

1740

3 482

nad 1850 cm3 do 2000 cm3

2260

5 368

nad 2000 cm3 do 2500 cm3

2620

5 696

nad 2500 cm3

2620

7 572

do 3500 kg

3658

7 190

od 3500 kg do 12 000 kg

6216

10 004

nad 12 000 kg

8928

14 198

do 1000 cm

Osobní automobily

3

čelní sklo - vozidlo do 3,5t

420

čelní sklo - vozidlo nad 3,5t

900

úrazové pojištění řidiče

zdarma

www.tlumacov.cz
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