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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, 
dovolte mi krátké zastavení u toho, co se 
za uplynulé tři měsíce událo a co nás prav-
děpodobně ještě letos čeká. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 
únorovém jednání schválilo vyrovnaný roz-
počet pro rok 2010 ve výši 27 503 000 Kč 
a tím jednoznačně defi novalo fi nancování 
chodu obce. Je nutno poznamenat, že opro-
ti roku 2009 je rozpočet přibližně o 1,7 mil. 
nižší a zdali bude naplněn, zdali příjmy bu-
dou takové, jak předpokládáme, o tom roz-
hodne především hospodářský vývoj v naší 
vlasti. 

Nicméně v rámci rozvoje obce jsou 
dlouhodobě schváleny investiční priority, 
u nichž se řeší spolufi nancování z národ-
ních či evropských fondů. Je nutno uvést:

1. Odkanalizování obce Tlumačov – III. 
etapa - 55 mil. Kč (z toho vlastní zdroje – 
15 mil. Kč) se týká ul. Masarykova, Dr. Hor-
níčka, Krátká, Mánesova, Zábraní, Přaslič-
ná, Jana Žižky, zástavby u rybníčka na ul. 
Kvasická a části ul. Nové a Machovské. 
Touto investiční akcí bychom završili odka-
nalizování celé obce a její ukončení se před-
pokládá v roce 2011. První dvě etapy byly 
realizované v minulých letech a investorem 
byla Moravská vodárenská a.s. Třetí etapu 
bude realizovat Obec Tlumačov a po jejím 
dokončení splníme rovněž požadavek EU, 

že obce nad 2000 obyvatel musí mít vyřeše-
né čištění odpadních vod.

2. Energetické úspory ZŠ Tlumačov - 
13,6 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –3,8 mil. 
Kč). ZŠ Tlumačov je největší příspěvkovou 
organizací, jejímž zřizovatelem je Obec 
Tlumačov. Snížení energetické náročnosti 
tohoto objektu zateplením povede ve svém 
důsledku i k fi nanční úspoře za otop v této 
budově.

3. Víceúčelový sportovní areál ul. Spor-
tovní - 3,9 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –

1,95 mil. Kč), představuje využití vol-
nočasových aktivit pro občany Tlumačova, 
především pak pro tlumačovskou mládež.

4. Revitalizace parku ul. Sokolská - 
9 mil. Kč (z toho vlastní zdroje – 1 mil. Kč), 
jak již název napovídá, představuje tato 
část oddychovou zónu v centru obce.

5. Rekonstrukce budovy č. p. 65 nám. 
Komenského - 20 mil. Kč (z toho vlastní 
zdroje – 3 mil. Kč) po své rekonstrukci na-
bídne prostory pro spolkovou a společen-
sko-kulturní činnost. Díky své multifunkč-
nosti nabídne využití pro všechny věkové 
kategorie.

Pro všechny tyto akce je nutná fi nanční 
spoluúčast Obce Tlumačov. Jelikož se jedná 
o investiční akce, které svým rozsahem pře-
vyšují možnosti každoročních rozpočtů, je 
velmi pravděpodobné, že si obec na jejich 

fi nancování bude muset v případě schvále-
né žádosti vzít investiční úvěr. O tom však 
s defi nitivní platností rozhodnou zastupite-
lé obce prostřednictvím rozpočtové změny 
na některém z dalších jednání zastupitel-
stva obce. 

Možná si někteří řeknete, ale proč úvěr? 
Žádný dobrý hospodář nemá radost z úvě-
ru, a sahá po něm až jako po krajním ře-
šení. Pokud bychom však nevyužili dotací 
z národních i evropských fondů, těžko by-
chom zmíněné investice realizovali plně 
z vlastních prostředků. Uvidíme, jak bude-
me také úspěšní a které projekty dostanou 
„zelenou“. Na tomto místě je nutné říci, že 
investiční akce „Odkanalizování obce Tlu-
mačov – III. etapa“ má nyní podporu z ná-
rodních zdrojů a bude zahájena v průběhu 
jarních měsíců letošního roku.

Ještě se zastavím u jedné skutečnosti 
letošního roku, která svým významem pře-
sáhne do dalších let. Ano, možná mnozí tu-
šíte, jsou to volby. Parlamentní volby kon-
cem května 2010 rozhodnou o celostátní 
politické reprezentaci a o směrování České 
republiky. Nemohu přitom nevzpomenout, 
že je to již 20 let, co u nás probíhaly prv-
ní svobodné demokratické volby v červnu 
1990. Od té doby se již mnohé změnilo, 
ale mnohé úkoly na nás stále ještě čekají 
a zodpovědnost máme každý ve svém srdci, 
ve svých rukou, ve svém rozhodnutí.

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Plány nejen pro letošní rok

Veselé Velikonoce
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Stručný výtah informací a událostí, kte-
ré v loňském roce zaznamenala radnice 
a které by vás mohly zajímat. 

Obecní úřad Tlumačov je orgánem obce 
Tlumačov. Postavení a působnost obecního 
úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů a další 
související právní předpisy.

Obec Tlumačov v r. 2009 dosáhla nej-
vyššího počtu obyvatel za posledních deset 
let – 2.489 obyvatel. Tyto údaje, týkající se 
evidence obyvatel zpracovává 
 Oddělení sociálně správní
 – činnost zajišťuje matrikářka Ladislava 

Vránová. 
úsek evidenčně správní
K 31. 12. 2009 je na úřední adrese (Tlu-

mačov, Nádražní 440) přihlášeno 65 obča-
nů (+13 občanů proti roku 2008). 

Na tomto úseku bylo také přijato 146 
žádostí o vystavení občanského průkazu, 
vydáno jich bylo 150. Byly přijaty 4 žádosti 
o zápis dítěte do pasu a vydány 4 pasy. (ta-
bulka 1)
 Oddělení výstavby a majetku 
 - úsek stavební (ved. Michal Veselský)

V r. 2009 se uskutečnilo několik investič-
ních akcí menšího rozsahu v celkové hod-
notě 2,597 mil. Kč. (tabulka 2)
 -  úsek majetku (referent Alena Hapalová)

Obec Tlumačov spravuje majetek v hod-
notě (k 31. 12. 2009) 209,779.958 Kč. (ta-
bulka 3 a 4)

Žádosti a pořadník na obecní byty: 
1+1 - 5 žadatelů, 2+1 - 2 žadatelé 
3+1 - 0, náhradní ubytování čp.209 - 1
Celkem uchazečů o nájem bytu = 8

 Oddělení ekonomické (vedoucí Lenka 
Dědková, referent PaM Danuše Dosou-
dilová)
Obec hospodařila s vyrovnaným rozpoč-

tem, který byl na konci roku zajištěn revol-
vingovým úvěrem ve výši 3 mil. Kč. 
- Stav zaměstnanců s trvalým pracovním 

poměrem – 20, jeden uvolněný funkcio-
nář – starosta obce. 

- Bylo uzavřeno 67 dohod o provedení 
práce, 8 dohod o pracovní činnosti.

- V r. 2009 bylo přijato celkem 10 veřejně-
prospěšných pracovníků z úřadu práce 
s dotací na jednoho pracovníka 12.060 Kč.
Na tomto oddělení bylo v loňském roce 

vydáno 5 rozhodnutí k povolení provozu 
výherního hracího přístroje. 
 Oddělení životního prostředí, údržby 

a služeb (vedoucí Milan Žák)
V roce 2009 podáno celkem 8 žádostí 

o povolení kácení dřevin mimo les. Bylo 
vykáceno celkem 21 ks stromů přestárlých, 
ohrožujících bezpečnost občanů a brání-
cích nové výsadbě (na základě odborného 
posudku). 112 ks stromů a 34 keřů bylo v r. 
2009 vysazeno. 
 Odpadové hospodářství

V r. 2009 bylo vyprodukováno cca 1326 t 
odpadu. (tabulka 5)

Radnice v roce 2009 Tabulka 1 Rok 2008 Rok 2009

Počet provedených sňatků,vydané oddací listy 4 4

Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy 7 6

Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti 10 7

Vystavení druhopisů matričních dokladů 5

Rozhodnutí o změně příjmení 0

Oznámení o změně příjmení po rozvodu 1

Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem 1

Osvědčení pro církevní sňatky 1

Zápis do zvláštní matriky 1

Potvrzení o diagnóze 1

Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody) 13

Zpětvzetí příjmení po rozvodu 1

Žádosti o vydání osvědčení o stát. občanství 27 15

Ověření podpisů a listin (vidimace a legalizace) 6.174 7.293

Tabulka 3 - Výběr místních poplatků v r. 2009:

Likvidace odpadů v roce 2009

Příjmy od občanů  960.298 Kč

Celkové příjmy za likvidaci odpadů (+zpětný odběr)  1,103.716 Kč

Celkové výdaje  1,445.219 Kč

Poplatky za psy (457 psů) po 200,-Kč (důchodci 100,- Kč/pes) 75.935 Kč

Pronájem pozemků (zahrádek)  4.432 Kč

Pronájem nebytových prostor  6 nájemníků 

Tabulka 2 - Evidence budov dle katastru nemovitostí (GIS)

S číslem popisným 834

S číslem evidenčním  3

Rozestavěné budovy  12

Budovy bez čísla popisného a čísla evidenčního 303

Tabulka 4 - Bytový fond obce – evidence bytů

J.Žižky 1+1  6 Zdravotní středisko čp. 95 2+1  1

U Trojice čp. 862 1+0  1  3+1  1

 1+1  2 Hasičská zbrojnice čp. 285 2+1  1

 2+1  1 Nádražní ul. čp. 440 1+1  1

 3+1  5  2+1  1

Sportovní ul. čp. 209 1+0  8  3+1  1

DPS čp. 848 1+0  7

 1+1 13

Celkem bytů  49

Tabulka 5 - Odpady – zpětný odběr  r. 2008  r. 2009

Elektrowin (velké spotřebiče-sporáky, pračky, myčky) 2,175 t 3,778 t

(malé spotřebiče-vysavače, žehličky, atd.) 1,096 t 3,077 t

(chladicí zařízení) 4,625 t 1,564 t

Asekol (televizory a počítačové monitory)  233 ks  162 ks

(malé elektrospotřebiče – rádia, videa, PC atd.)  2,39 t  5,196 t

Ekolamp (zářivky a výbojky)  60 ks  30 ks

Ekobat (malé baterie)  120 ks  90 ks

Zpětný odběr pneu  295 ks  250 ks
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Tabulka 6 - Druh hrobu 

počet z toho volných 

jednohrob

 217  17

 dvojhrob 

 229  6

 trojhrob 

 6  1

 urnový hrob 

 41  -

Tabulka 7 - Počet vydaných a ověře-
ných výstupů v r. 2009

Katastr nemovitostí 64

Rejstřík trestů 55

Registr řidičů 5

Obchodní rejstřík 9

Modul autovraků ISOH 3

Živnostenský rejstřík 0

Seznam kvalifi k. dodavatelů 0

Insolvenční rejstřík 0

Tabulka 8 - Počet vydaných rozhodnutí

(výkon státní správy) r. 2008 r. 2009

Přestupková agenda  24  29 

Pozemní komunikace  9  9 

V obci Tlumačov od roku 1998, kdy 
byl uveden do provozu dům s byty zvlášt-
ního určení – dům s pečovatelskou služ-
bou (25. 7. 1998), je zavedena pro občany 
pečovatelská služba, což je terénní nebo 
ambulantní sociální služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Pečovatelská služba v Tlumačově je 
od počátku zajišťována registrovanými po-
skytovateli a v posledním období (od 1. 1.  
2005) to bylo prostřednictvím organizace 
Sociální služby Uherské Hradiště, která je 
příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhod-
lo o ukončení výkonu pečovatelské služby 
v obci Tlumačov ze strany Sociální služby 
Uherské Hradiště k datu 31. 3. 2010.

Na základě výše uvedeného stanoviska 
Obec Tlumačov vedla od listopadu 2009 
intenzivní jednání s registrovanými po-
skytovateli pečovatelské služby z blízkého 
okolí, kteří by mohli tuto sociální službu 
v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., 
o sociálních službách, poskytovat potřeb-
ným občanům v Tlumačově i v budoucím 
období.

Správu hřbitovní agendy zajišťuje sekre-
tariát starosty (referent Dana Kouřilová)

K 31. 12. 2009 je na místním pohřebišti 
evidováno 493 hroby, tj. celkem 734 hrobo-
vá místa. Z toho jsou 24 hroby (tj. 32 hrobo-
vá místa) volné. (tabulka 6)

Na užívání hrobových míst jsou uzavírá-
ny nájemní smlouvy na dobu určitou – 10 
let. Na místním hřbitově je krajským hygie-
nikem Zlínského kraje stanovena tlecí doba 
v délce 13 let. 

 Czech POINT k 31. 12. 2009 (tabulka 7)
V průběhu měsíce listopadu a prosince 

2009 bylo doručeno prostřednictvím dato-
vé schránky 69 datových zpráv. 

Výkon státní správy v oblasti přestup-
kové agendy a pozemních komunikací 
obec Tlumačov zajišťuje na základě veřej-
noprávních smluv s MěÚ v Otrokovicích. 
(tab. 8)

 Kulturní a informační středisko 
(vedoucí Renáta Nelešovská)
Kulturní a vzdělávací činnost v obci za-

jišťuje organizační složka obce – Kulturní 
a informační středisko (KIS) se sídlem v bu-
dově čp. 170 na nám. Komenského. 

Služby, které KIS poskytuje, se stále roz-
šiřují. Mimo stálé služby – veřejný internet, 
kopírování, tisk, fax, kroužková vazba do-
kumentů, prodej propagačních materiálů 
obce a dalších, byla v loňském roce vydána 
Svatomartinská mince u příležitosti mar-
tinských hodů, rozšířena nabídka propa-

gačních materiálů o nové např. deštníky, 
ledvinky, hrníčky a další. 

Také knihovna doznala značného vylep-
šení a modernizace i díky dotaci ze státního 
rozpočtu ve výši 37 tis. Kč na změnu knihov-
nického systému a zlepšení služeb pro čte-
náře – nový knihovnický software – čtenář 
se přes tlumačovský web může seznámit 
s aktuálním stavem knižního fondu. Tluma-
čovská knihovna eviduje 148 registrovaných 
čtenářů, 5910 knihovních jednotek. 

Také některé kulturní akce již mají v Tlu-
mačově svou tradici – např. „Martinské 
hody“ s cimbálovou muzikou, stavění a ká-
cení májky, rozsvícení vánočního stromu, 
zájezdy za poznáním i za kulturou, pose-
zení s cimbálovou muzikou a koštem vína 
a noční pohádkový park pro děti. 

Co se týká vzdělávacího programu, tam 
zájem v současné době stagnuje. O PC kur-
zy je malý zájem a také kurz anglického ja-
zyka v loňském roce ukončil svoji činnost. 
Také o Mateřské centrum Housata je z řad 
maminek na mateřské dovolené malý zá-
jem. 

ZUŠ Otrokovice v prostorách KIS po-
kračuje s výukou hry na hudební nástroje 
i zpěv. Tady se počet dětí od minulého roku 
zvýšil. 

Tlumačovské novinky vychází stále 
čtvrtletně v nákladu 550 ks. 

(Při zpracování zprávy byly použity ma-
teriály jednotlivých oddělení a úseků obec-
ního úřadu a organizační složky). 

Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ 

Peèovatelská služba v Tlumaèovì
Po vzájemné dohodě a po předchozím 

schválení Zastupitelstvem obce Tlumačov 
byla dne 26. 2. 2010 podepsána Smlouva o za-
jištění pečovat. služby v Tlumačově s organi-
zací Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. 

Tato organizace s účinností od 1. 4. 2010 
bude svým jménem, ve své režii a v souladu 
se schváleným rozpočtem poskytovat pečo-
vatelské služby občanům Tlumačova.

Z důvodu, že celkové roční náklady na pe-
čovatelskou službu nejsou pokryty z úhrad 

od klientů (pro 2010 předpoklad cca 25% 
z celkových výnosů) a z dotace MPSV ČR 
(pro rok 2010 cca 57% z celkových výno-
sů), tak Obec Tlumačov ze svého rozpoč-
tu dofi nancuje zbývající částku, která pro 
rok 2010 činí 155 000 Kč. 

Kontaktní spojení na poskytovatele 
pečovatelské služby:

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s., 
Nitranská 4092, 767 01 Kroměříž

Ing. Michaela Procházková, ředitelka, 
tel. 573 341 700, www.pecovat.cz

 Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Rada obce schválila spolkům a organi-
zacím, které dlouhodobě pracují s mládeží 
do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich 
žádostí veřejnou fi nanční podporu z roz-
počtu obce pro rok 2010 v níže uvedených 
částkách:
•  MŠ Tlumačov – 2 000 Kč (rozloučení 

s předškoláky)
•  ZŠ Tlumačov - 2 000 Kč (cykloturistika, 

příspěvek na dopravu)
•  DDM Sluníčko - 40 000 Kč (soutěže, ae-

robik, Den dětí, Den otevřených dveří)
•  SRPDŠ Tlumačov - 3 000 Kč (Den ma-

tek)

•  SDH Tlumačov - 6 000 Kč (soutěž v po-
žárním útoku, Den otevřených dveří)

•  TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané - 
64 000 Kč (žáci, dorost, přípravka, tur-
naj žáků)

•  Moravský rybářský svaz, MO Kvasice - 
6 000 Kč (rybářské závody mládeže)

•  TJ Voltiž Tlumačov - 5 000 Kč (voltižní 
závody)

•  Zdenka Juráňová, Machovská 412, Tlu-
mačov - 2 000 Kč (westernové závody 
pro děti)
Rada obce schválila poskytnutí příspěv-

ku z rozpočtu obce na rok 2010 těmto or-

Finanèní podpora organizacím a spolkùm

Rozpoèet obce Tlumaèov na rok 2010
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 17. 2. 2010

Třída 1 daňové příjmy  22 698 000,00 Kč 

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  4 918 000,00 Kč 

nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky, …

Třída 3 kapitálové příjmy  277 000,00 Kč 

prodej pozemku

Třída 4 přijaté transfery  921 000,00 Kč 

dotace ze státního rozpočtu na státní správu a školství

Příjmy celkem  28 814 000,00 Kč 

Třída 5 běžné výdaje  26 888 000,00 Kč 

vybrané položky: oprava místních komunikací  600 000,00 Kč 

dopravní obslužnost  175 000,00 Kč 

neinvestiční příspěvky MŠ  520 000,00 Kč 

neinvestiční příspěvky ZŠ  3 207 000,00 Kč 

dotace neziskovým organizacím (mládež)  130 000,00 Kč 

dotace spolkům a nezisk. organizacím  80 000,00 Kč 

dotace na sociální služby  150 000,00 Kč 

dům s pečovatelskou službou  702 000,00 Kč 

bytové hospodářství  1 011 000,00 Kč 

KIS  2 371 000,00 Kč 

vývoz kontejnerů a popelnic  1 300 000,00 Kč 

veřejná zeleň  1 593 000,00 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje  615 000,00 Kč 

vybrané položky: komunikace k čp. 583  130 000,00 Kč 

kanalizace  100 000,00 Kč 

pozemky  200 000,00 Kč 

sekací traktorek, motorová pila  160 000,00 Kč 

Výdaje celkem  27 503 000,00 Kč 

Třída 8 fi nancování -1 311 000,00 Kč 

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

ganizacím a spolkům na základě jejich žá-
dosti a na níže uvedený účel:
•  TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané - 

24 000 Kč (přípravka-dresy, velkoobje-
mová pračka)

•  SDH Tlumačov - 33 000 Kč (slavnostní 
prapor, replika praporu, ocenění zaslou-
žilých členů)

•  Naděje Otrokovice - 3 000 Kč (sociální 
služby)

•  Česká unie neslyšících - 2 000 Kč (soci-
ální služby)

•  Návraty, hudebně dramatická skupina 
- 10 000 Kč (kulturní vystoupení v roce 
2010)

•  DDM Sluníčko - 10 000 Kč (částečná 
mzda externího pracovníka)

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta
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Z radnice

Prezident republiky vyhlásil na dny 
28. a 29. května 2010 volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.

Volební místnosti se u nás otevřou jako 
každé volby dvě:
1. v okrsku č. 1 budova KIS na náměstí Ko-

menského
2. v okrsku č. 2 budova Klubu obce Zábraní

Volební místnosti budou otevřeny:
- v pátek 28. 5. 2010 14:00–22:00 hodin
- v sobotu 29. 5. 2010 8:00–14:00 hodin

Informujeme voliče, kteří se nebudou 
zdržovat v době voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, avšak jinde 
na území České republiky, že mohou hla-

• Počet občanů přihlášených k trvalému 
pobytu k 31. 12. 2009 - 2.489

• Počet cizinců přihlášených k trvalému 
pobytu k 31. 12. 2009 - 28

• Z celkového počtu obyvatel – počet 
mužů 1.247, počet žen 1.242

• Průměrný věk obyvatelstva - 40,6 let
• Průměrný věk mužů - 39,7 let
• Průměrný věk žen - 41,6 let
• Počet narozených dětí - 22 (15 děvčat, 7 

chlapců)
• Počet zemřelých občanů - 20
• V roce 2009 se přihlásilo k trvalému po-

bytu 45 občanů
• V roce 2009 se odhlásilo z trvalého po-

bytu 32 občané
• V roce 2009 byly v Tlumačově uzavřeny 

4 sňatky, z toho 3 občanské, jeden cír-
kevní.

• Uskutečnily se 4 obřady vítání novoro-
zených občánků, 1 obřad setkání rodáků 
a 1 obřad přijetí nejlepších žáků ZŠ a vy-
řazení žáků 9. třídy.

Upozorňujeme občany, že poslední 
den platby místního poplatku za svoz a li-
kvidaci komunálního odpadu a poplatku 
ze psů dle OZV č. 5/2004, č. 1/2009 a OZV 
č. 4/2004 na rok 2010 je 31. 3. 2010.

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

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

úřadu:
komunální odpad 

č.ú.: 3628661/0100, v.s.: 1337
 s.s.: rodné číslo před lomítkem 
 (pod jedním rodným číslem celá rodina)

částka: 450 Kč/osoba

Ohlédnutí za rokem 2009
oddìlení údržby OÚ Tlumaèov

Nová výsadba 2009:
1. Ovocné stromky: 12 ks slivoně - vý-

sadba technický areál, 25 ks třešně - výsad-
ba ulice Skály, 10 ks jabloně - 5 ks ulice Má-
nesova a 5 ks ulice Skály.

2. Okrasné stromky: 2 ks dub letní slou-
povitý (Quercus robur „Fastigiata“) - výsad-
ba Dolní ulice u hřebčince, 23 ks hrušeň 
obecná úzce kuželovitá (Pyrus communis 
„Beech Hill“) - 8 ks letní kino, 8 ks Machov-
ská ulice, 7 ks Dolní ulice. Dále 5 ks hloh 
obecný Paulův (Crataequs laeviqata „Paul 
s Scarlet“) - výsadba ulice U Cementárny, 
7 ks habr obecný kuželovitý (Carpinus betu-
lus „Fastigiata“) - výsadba u hřbitova, 20 ks 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) - 19 ks uli-
ce Masarykova výjezd z Tlumačova na Hu-
lín a 1 ks větrolam panelová cesta do lomu, 
5 ks smrk (Picea Omorika) – výsadba Dolní 
ulice, 3 ks lípa srdčitá (Tilia Cordata) - 1 ks 
Dolní ulice a 2 ks Skály.

3. Okrasné keře: 30 ks tis červený (Ta-
xus baccata) - výsadba ulice Machovská 
u letního kina, 1 ks bobkovišeň lékařská 
nízká (Prunus laurocerasus) - výsadba za-
stávka na Kurovice, 1 ks kříženec šácholanu 
liliokvětého a hvězdovitého (Magnolia Su-
san), - výsadba zastávka na Kurovice, 1 ks 
dřišťál (	 umbergův růžolistý Berberis 
thunbergii „Rose Glow“), - výsadba zastáv-
ka na Kurovice, 1 ks tavolník popelavý gref-
sheimský (Spiraea cinerea „Grefsheim“), rů-
žičky a jehličnaté keře, - výsadba zastávka 
na Kurovice.

Celkem vysazeno 112 ks stromů a 34 ks 
keřů.

Odpadové hospodáøství:
V minulém roce 2009 občané Tlumačova 

vyprodukovali celkem 1 325,6835 tun od-
padu
• Plastové obaly PET – LAHVE: 6,214 t
• Sklo barevné: 16,430 t
• Sklo bílé: 14,260 t
• Beton: 112,350 t
• Cihly: 60,480 t
• N–odpad: 8,0735 t
• Papír a lepenka 62,089 t
• Biologicky rozložitelný odpad: 373,000 t
• Směsný komun. odpad (svoz): 408,087 t
• Objemný kom. odpad (dvůr): 228,630 t
• Kovy: 35,880 t
• Nápojový karton: 0,190 t

Zimní údržba: 
Letošní zima 2009–2010: spotřeba 18,5 t 

posypové soli a 12 t posypového písku, od-
pracováno přes 1250 hodin na úklidu sně-
hu, ujeto přes 950 km mechanizací na úklid 
sněhu.

Milan Žák,
vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb 

Letošní rok je volební …
sovat za podmínek stanovených zákonem 
o volbách do Parlamentu ČR na voličský 
průkaz na území celé České republiky, a to 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku.

Již nyní si mohou voliči zažádat o vydání 
voličského průkazu na obecním úřadě v mís-
tě trvalého pobytu a to dvěma způsoby:
•osobně s platným OP nejpozději však 

do 26. 5. 2010 do 16.00 hod.
•nebo písemnou žádostí opatřenou úřed-

ně ověřeným podpisem voliče.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 

dnů přede dnem voleb, tj. 13. 5. 2010, pře-
dá osobně voliči nebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu

Ladislava Vránová, matrikářka

Z matriky a evidence obyvatel
• Významná životní jubilea – 90 let a více 

v r. 2009 oslavili: 90 let Stašková Olga, 91 
let Ředina Zdeněk, 94 let Sukaná Marie

• Zlatou svatbu oslavili: 
 - manželé Josef a Marie Gazdovi, náměstí 

Komenského
 - manželé Vlasta a Bohuslav Otevřelovi, 

Přasličná ulice
• Diamantovou svatbu oslavili:
 - Eva a Leopold Malantovi, Dr. Ignáce Hor-

níčka
 - Milada a Miroslav Fialkovi, Masarykova 

ulice
• Nejčastěji užívaná křestní jména v Tlu-

mačově: 
Ženy: Marie 84x, Jana 47x, Ludmila 43x, 

Kateřina 31x, Lenka 30x
Muži: Jiří 78x, Jan 65x, Petr 61x, Josef 

59x, Miroslav 58x
• Nositeli nejčastěji užívaného příjmení 

jsou: Němec 16x, Zapletal 14x, Machov-
ská 14x, Hlaváč 13x, Němcová 13x

Ladislava Vránová, matrikářka

pes
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1341
s.s.: rodné číslo před lomítkem
částka:  100 Kč/ pes/ důchodci
 200 Kč/ pes/ ostatní 
Evidenční známka na psa 20 Kč

Pokud nebudou mít nádoby na od-
pad (popelnice) známku na rok 2010 
při prvním dubnovém svozu, nebudou 
vyvezeny.

Občanům, kteří nezaplatí místní 
poplatky do 31. 3. 2010, bude vyměřen 
platební výměr na dvojnásobek dlužné 
částky.

Alena Hapalová, referent majetku 

Informace o místních poplatcích
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Tlumačovské

NOVINKY Z radnice

přijala tato usnesení:
 schvaluje uzavření nájemní 

smlouvy na byt č. 6 ul. Sportovní č. ú. 
209, Tlumačov panu Karlu Pagáčovi, 
na dobu určitou 

 schvaluje na základě novely zá-
kona o jednostranném zvyšování ná-
jemného z bytu od 1. 5. 2010 navýše-
ní ceny nájemného na 35 Kč za 1 m2 
u těchto obecních bytů: č. p. 630 ul. 
Jana Žižky, č. p. 440, ulice Nádražní, č. 
p. 285, ulice Masarykova 

 schvaluje v souladu se zákonem 
o nájmu bytů zvláštního určení navý-
šení cen nájemného v Domě s pečova-
telskou službou od 1. 5. 2010 na 28 Kč 
za 1 m2

 schvaluje nájemní smlouvu mezi 
společností MOSEP Haná spol. s r. o. 

a Obcí Tlumačov na pronájem části po-
zemku o výměře 32 m2 za účelem vy-
budování odstavné plochy – parkoviště 

 projednala návrh rozpočtu obce 
na rok 2010 po jednotlivých paragrafech 
a položkách a doporučuje zastupitelstvu 
obce schválit rozpočet obce na rok 2010 
v závazných ukazatelích na nejbližším 
zasedání 

 projednala doručené nabídky na vý-
kon pečovatelské služby v Tlumačově 
od 1. 4. 2010 od registrovaných posky-
tovatelů sociálních služeb a doporučuje 
zastupitelstvu uzavřít smlouvu s organi-
zací Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s. 
na výkon pečovatelské služby v Tlumačo-
vě od 1. 4. 2010 

 schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-
doucí mezi společností Skanska, a. s. 

a Obcí Tlumačov ve věci podmínek 
souvisejících se záměrem společnosti 
Skanska zrealizovat v k. ú. Tlumačov 
na Moravě výstavbu „Obalovna živič-
ných směsí“ v předloženém znění

 bere na vědomí zprávy o činnos-
ti komise sociální, komise životního 
prostředí, komise stavební, sboru pro 
občanské záležitosti a redakční rady 
Tlumačovských novinek za rok 2009

 bere na vědomí stav výběru po-
platků dle OZV č. 4/2004 a OZV č. 
3/2007 za komunální odpad, poplatků 
a známek za psy a příjem z nájmu za-
hrádek ke dni 31. 12. 2009

 bere na vědomí Přehled dlužníků 
za nájemné a služby vztahující se k uží-
vání bytových jednotek ve vlastnictví 
obce Tlumačov k 31. 12. 2009

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 20. 1. 2010

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 16. 12. 2009

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 17. 2. 2010

přijalo tato usnesení:
 schvaluje rozpočtovou změnu č. 

4/2009 rozpočtu obce pro rok 2009 
v předloženém rozsahu, tj. snížení pří-
jmů o 1,314.000 Kč a snížení výdajů 
o 235.000 Kč s tím, že celkové příjmy 
obce na rok 2009 po změně č. 4/2009 
činí 28,958.260 Kč a výdaje po změně 
č. 4/2009 činí 30,037.260 Kč. Financování 
defi citního rozdílu mezi příjmy a výdaji 
bude realizováno krátkodobým revolvin-
govým úvěrem.

 schvaluje Pravidla rozpočtového 
provizoria pro rok 2010 

 schvaluje v souladu s §47 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

přijalo tato usnesení:
 bere na vědomí zprávu Policie ČR 

o činnosti za rok 2009 vztaženou k obci 
Tlumačov, interpretovanou vedoucím 
Obvodního oddělení Policie ČR Otroko-
vice npor. Bc. Petrem Kročilem

 schvaluje rozpočet obce Tlumačov 
pro rok 2010 v předloženém rozsahu 
s vyrovnanými celkovými příjmy a vý-
daji ve výši 27,503.000 Kč

 schvaluje záměr na odprodej části 
pozemku p. č. 1556/11- trvalý travní po-
rost – o výměře 290 m2 

 bere na vědomí zprávy o činnosti 
za rok 2009 výboru fi nančního a kont-
rolního a školské rady

a stavebním řádu, v platném znění, zadá-
ní Územního plánu Tlumačov v předlože-
ném znění 

 schvaluje záměr zajistit výkon pe-
čovatelské služby na území obce Tluma-
čov s účinností od 1. 4. 2010 

 schvaluje záměr na odprodej části 
pozemku p. č. 2456/2 – ostatní plocha 
o výměře 63 m2

 schvaluje záměr odprodeje po-
zemků p. č. 1337/29 o výměře 592 m2, 
1337/30 o výměře 588 m2 a 137/31 o vý-
měře 585 m2 

 bere na vědomí záměr společnos-
ti FVE 20 s. r. o. vybudovat v Tlumačově 
v lokalitě Slivotín, v rámci tzv. I. etapy za-

 schvaluje smlouvu na výkon pečo-
vatelské služby v Tlumačově od 1. dubna 
2010 s Pečovatelskou službou Kroměříž 
o. p. s. v předloženém znění

 bere na vědomí písemný požada-
vek občanů ul. Metlov ze dne 1. 2. 2010 
na provedení zpevnění přístupové ko-
munikace k RD č. p. 122, 123, 850 a 851

 schvaluje:
• profi nancování projektu „Odkanali-

zováni obce Tlumačov – III. etapa“ mini-
málně ve výši, která bude rozdílem mezi 
celkovou cenou díla a přiznanou dotací 
z MF ČR ze zdrojů obce Tlumačov, kte-
ré budou zajištěny (vykryty) částečně 
vlastními zdroji vyčleněnými v rozpoč-

stavitelnosti území, fotovoltaickou elekt-
rárnu o výkonu 1,2 MW, na ploše do 2 ha, 
konkrétně na pozemcích PK 531–534 k. 
ú. Tlumačov na Moravě, který není v roz-
poru s platným Územním plánem obce 
Tlumačov.

 schvaluje odprodej pozemku p. č. 
829/33 – orná půda o výměře 72 m2 

 souhlasí se stavbou přípojky NN 
pro portál elektronického mýta č. 215, 
který bude realizován v rámci stavby 
rychlostní komunikace R 55, úsek Skal-
ka – Hulín 

 bere na vědomí zprávy o činnosti 
za rok 2009 organizačních složek obce

tu obce pro rok 2010, respektive pro rok 
2011, a investičním bankovním úvěrem

• v souladu s usnesením rady obce č. 
R6/33/10/09 ze dne 21. 10. 2009 uzavře-
ní smlouvy o dílo se společností Vodo-
hospodářské stavby Javorník – CZ, s. r. o., 
která předložila nejvýhodnější nabídku 
na realizaci akce – veřejné zakázky „Od-
kanalizování obce Tlumačov – III. etapa“

• záměr uzavřít smlouvu na poskyt-
nutí dlouhodobého investičního úvěru 
ve výši do 15 mil. Kč na fi nancování 
investiční akce Odkanalizování obce 
Tlumačov – III. etapa a případně dalších 
plánovaných investičních záměrů obce
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přijala tato usnesení:
 schvaluje a přijímá závěry hodnotí-

cí komise zakázky „Územní plán Tluma-
čov“ a schvaluje pořadí nejvýhodnějších 
nabídek:

• Urbanistické středisko Brno, spol. 
s r. o., Příkop 8, 602 Brno 

• Ing. arch. Jiří Augustín, Nejedlého 4, 
638 00 Brno 

 schvaluje podání žádosti o dotace 
z Integrovaného operačního programu 
na zpracování Územního plánu Tlumačov

 souhlasí s umístěním vjezdu, včet-
ně zpevněné plochy pro parkování 2 
osobních vozidel, určených pro uživatele 
a návštěvníky RD č. p. 101 

 schvaluje níže uvedené usnesení: 
obec má zájem o elektronickou spisovou 
službu v hostovaném režimu provozova-
nou na TC ORP Otrokovice

 schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností na kříž (ul. Dolní) 

 bere na vědomí výsledek hospodaření 
ZŠ Tlumačov, MŠ Tlumačov

 schvaluje příspěvek na dopravu 
do Slováckého divadla Uherské Hradiště 
ve výši 100 % (cca 2.500 Kč) dne 19. března 
2010 na představení Harold a Maude

 schvaluje Dodatek k nájemním 
smlouvám na DPS 

 schvaluje prominutí poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV 
č. 5/2004 a č. 1/2009 pro rok 2010 pro uve-
dené žadatele

 schvaluje úplné vyřazení poplatků 
z evidence plátců za komunální odpad, kteří 
se dlouhodobě nezdržují v místě trvalého 
pobytu 

 bere na vědomí zprávu o vydaných 
rozhodnutích a přestupcích za rok 2009 

 schvaluje Zásady pro použití pro-
středků sociálního fondu obce Tlumačov 
pro rok 2010 

 schvaluje předloženou výroční zprávu 
obce Tlumačov o poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-

stupu k informacím ve znění pozdějších 
novel za rok 2009 

 bere na vědomí bilanční Zprávu 
o činnosti Obecního úřadu Tlumačov 
za rok 2009 

 schvaluje Vnitřní platový předpis, 
jako závaznou směrnici pro zaměstnance 
obce Tlumačov s účinností od 1. 3. 2010

 schvaluje v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti pro rok 2010 přijetí max. 
11 pracovníků na veřejně prospěšné prá-
ce po dobu 6 měsíců

 schvaluje Ceník prací a služeb pro 
rok 2010 se zvýšením o DPH

 bere na vědomí technický stav 
a omezené možnosti užívání buldobagru 
(r. v. 1967), který je ve vlastnictví obce 
a schvaluje záměr pořídit do majetku 
obce novou mechanizaci - rypadlo / na-
kladač 

 bere na vědomí kritéria pro přijí-
mání dětí do Mateřské školy Tlumačov 
pro školní rok 2010/2011

plné znění na www.tlumacov.cz 

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 24. 2. 2010

Termíny øádných zasedání orgánù obce na I. pol. 2010
Orgán obce Datum Orgán obce Datum

RADA

20. ledna

ZASTUPITELSTVO

24. února 17. února
17. března 31. března
21. dubna
26. května 12. května
30. června 16. června

• Řádná zasedání rady obce
 (standardní začátky v 16.30 hod) v kan-

celáři starosty obce v objektu OÚ, Ná-
dražní 440.

• Řádná zasedání zastupitelstva obce
 (standardní začátky v 17.00 hod) v ob-

jektu KIS, nám. Komenského 170

Roèní výkaz 
o knihovnì 
za rok 2009
I. Knihovní fond 
Knihovní jednotky celkem 5 910
Naučná literatura  1 827
Krásná literatura  4 083

Přírůstky knih  437
Úbytky knih 10

II. Čtenáři
Registrovaní čtenáři celkem 148
Z toho dětí do 15 let 64
Návštěvníci knihovny celkem 2328

III. Výpůjčky  
Výpůjčky celkem 4 495
Naučná literatura dospělým  571
Krásná literatura dospělým 2 425
Naučná literatura dětem  124
Krásná literatura dětem  367

Počet exemplářů docházejících
periodik  6
Výpůjčky periodik 1 008

IV. Další údaje
Kulturní akce, besedy, výstavy aj. 8 

Počet počítačů pro uživatele  2
Z tohoto napojených na internet  2
Počet čtenářů využív. internet  134
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Obec Tlumačov patří do teritoria ob-
vodního oddělení Policie České republiky 
v Otrokovicích. V roce 2009 se policisté 
v Tlumačově zaměřili především na pre-
ventivní činnost. Jednou z priorit se stala 
akce „Bezpečně do školy i ze školy“, která 
spočívá v zajištění přechodů na ulici Dolní 
a Masarykova, kde hrozí největší riziko do-
pravních nehod mezi chodci a projíždějící-
mi vozidly. Z tohoto důvodu byly s vedením 
ZŠ Tlumačov vytyčeny časy příchodu a od-
chodu dětí ze školy. 

Policie zde působí dvakrát denně, pokud 
není hlídka odvolána k jinému důležitému 
služebnímu zákroku. V preventivní čin-
nosti dále spolupracujeme se ZŠ Tlumačov 
v rámci projektu „Jezdíme s úsměvem“. 
Smyslem této akce bylo upozorňovat řidiče 
na dodržování pravidel silničního provozu 
prostřednictvím smíšených hlídek policistů 
s těmito dětmi. 

V letním období se hlídkující policisté 
zaměřovali mimo jiné i na lokalitu Kuro-
vického lomu, kde se každoročně zvyšuje 
počet řidičů, kteří zde porušují dopravní 
předpisy. 

Pokud jsou přistiženi při spáchání pře-
stupku, jsou řešeni uložením blokové po-
kuty v blokovém řízení. Během prázdnino-
vých měsíců se každoročně v obci objevují 
problémy s mladistvými, kteří především 
v parku na ulici Sokolská a blízkém hřišti 
konzumují na veřejnosti alkoholické ná-
poje. Při tomto dochází k častému rušení 
nočního klidu a poškozování obecního 
i soukromého majetku. Proto se na tomto 
úseku snažíme o zvýšený dohled přede-
vším v nočních hodinách, kdy provádíme 
u těchto osob taktéž namátkové kontro-
ly se zaměřením na porušování zákona č. 
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami al-
koholu a drog. 

Dále připomínáme občanům, že Po-
licie ČR každé pondělí v době od 15:00 
do 17:00 hod. vykonává službu ve slu-
žební místnosti, která se nachází v Tlu-
mačově na náměstí Komenského (obec-
ní budova naproti KIS), ve které je vám 
k dispozici policista, kterému můžete 
podávat oznámení, náměty, informace, 
připomínky atd.

Na závěr bychom tímto chtěli podě-
kovat občanům Tlumačova, kteří přispěli 
svými poznatky a informacemi k objasně-
ní některých případů a doufáme i nadále 
v dobrou spolupráci.

npor. Bc. Petr Kročil v.r., komisař-ved. odd. 

Podìkování
paní Milenì Novotné

S koncem minulého roku skon-
čila svou činnost ve sběrném dvoře 
na Švermově ulici, p. Milena Novotná.

Chtěli bychom p. Mileně velmi po-
děkovat za její hezký přístup k lidem 
při sběru odpadu, kterým nikdy nevá-
hala pomoci odpad vysypat, nebo po-
radit kam ho uložit. Svým příkladným 
přístupem ke sběru odpadu motivova-
la mnoho rodin k jeho třídění. Paní Mi-
leno, děkujeme co jste pro nás občany 
ve sběrném dvoře vykonala. Přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti. Za pra-
videlné a spokojené návštěvníky sběr-
ného dvora, občané Švermovy ulice: 
Špačkovi, Knollovi, Dlapovi, Košinovi, 
Koryčánkovi, Skopalovi.

Ohlédnutí za 
Tøíkrálovou sbírkou

Je ráno, sobota 9. ledna 2010, a ko-
ledníci se začínají scházet na místní 
faře. Letos je to již desátá sbírka a kaž-
dá je něčím typická. Ta letošní přede-
vším díky námraze, neboť led pokryl 
celý Tlumačov, všechny chodníky a ces-
ty, ale elán koledníků to nepoznamena-
lo. První sbírka proběhla v roce 2001, 
tehdy koledovaly jen dvě skupinky, 
avšak letos jich bylo 12, a to umožnilo 
donést koledu snad do každé domác-
nosti.

Při letošní Tříkrálové sbírce se vy-
bralo 45 161 Kč (je to nejvíce v dosavad-
ní historii). Prostřednictvím Tlumačov-
ských novinek bych chtěla poděkovat 
vám všem, kteří jste přispěli na dobré 
dílo, koledníkům za jejich oběť lásky 
a snášení nepřízně počasí.

Výtěžek bude věnován na přímou 
pomoc sociálně potřebným, na podpo-
ru charitních projektů, na zahraniční 
rozvojovou pomoc, část výtěžku bude 
čerpat přímo Charita sv. Anežky Otro-
kovice pro pomoc i v našem regionu.

Za Charitu sv. Anežky Otrokovice, 
Marie Kopřivová, Tlumačov 

Policie èeské republiky OOP Otrokovice – zpráva za rok 2009
Trestné činy 2008–2009

Rok Evidováno Objasněno

2009 40 21

2008 37  32

Statistika přestupků spáchaných na území obce Tlumačov v roce 2008–2009

Rok Celkem V dopravě Občanské soužití Ostatní

2009 82 42 21 19

2008 103 26 48 29

Zlatá medaile 
Prof. MUDr. J. Jánského
byla udělena Českým 
červeným křížem, ob-
lastní spolek Zlín, 

panu Petru Staškovi,
bytem U Trojice 862, Tlumačov

za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
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Magic turnaj 6. února 2010  Foto archiv DDM Sluníčko 

DDM Sluníèko

 Dìtský karneval 16. ledna 2010
V prvním měsíci nového roku se v pro-

storách tlumačovské sokolovny konal 
„Dětský karneval“. Krásné pohádkové či 
fi lmové postavičky zaplnily celý sál soko-
lovny. Byla radost se dívat na tyto pestré 
kostýmy, které si děti připravily samy 
nebo za pomoci svých rodičů. Pro všechny 
přítomné byl připraven pestrý tříhodino-
vý program pod vedením klaunů Pepíno 
a Pepína z Uherského Hradiště. Děti plnily 
během karnevalu spoustu soutěží, za kte-
ré byli všichni odměněni sladkou odmě-
nou, nebo se také mohli naučit několik 
tanečků, které jim předváděla tanečnice 
Ivetka. Každý, kdo přišel v kostýmu, byl 
navíc ohodnocen krásným pohádkovým 

Zlína a třetí byl Ondřej Straka z Kroměří-
že. Každý účastník si odnášel malý dárek 
v podobě Promo karty. V měsíci dubnu 
plánujeme další, tentokrát dvoudenní tur-
naj. 

 Valentýnská párty 
V neděli 14. února 2010 se konala v pro-

storách Klubu obce Zábraní „Valentýnská 
párty“. Pro všechny přítomné byla při-
pravena diskotéka, kterou řídil DJ Apollo 
z Kroměříže. Nové i staré hity roztančily 
úplně celý sál klubu. Během tohoto odpo-
ledne děti také plnily několik tanečních 
soutěží, jako tanec pod provazem, balónko-
vý tanec, ostrovy a rozbalování tajemného 
dárku. Každý soutěžící, který se neumístil 

Na Sluníèku se poøád nìco dìje

Dětský karneval 16. ledna 2010  Foto archiv DDM Sluníčko 

na místech nejvyšších, si odnášel sladkou 
odměnu, ti nejšikovnější pak krásné dárky 
v podobě plyšáků. 

Dále bychom Vás chtěli pozvat na další 
blížící se akce, které pořádá DDM Sluníčko, 
odloučené pracoviště Tlumačov.

23. 3. 2010 se budou konat Velikonoční 
dílny, kde si můžete v prostorách malé tě-
locvičny vytvořit jarní ozdoby a dekorace, 
10. 4. 2010 Soutěž v aerobiku skupin „O po-
hár starosty obce Tlumačov“, kam přijedou 
soutěžit družstva z celého širokého okolí 
a bude to opět velká show, plná zajímavých 
sestav.

Také již myslete na letní prázdniny! 
V době letních prázdnin pořádáme pobyto-
vý tábor Piráti z Karibiku - Na konci světa. 
Tentokrát se vypravíme do Čeložnic u Kyjo-
va do RS Relaxx. Místa se velmi rychle plní, 
proto neváhejte a přihlaste se v kanceláři 
DDM, kde jsou k dispozici přihlášky i bližší 
informace.

Termín LT je od 25. 7.–1. 8. 2010. Cena 
pobytu činí 3.000 Kč. 

Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

pexesem. Karneval zpestřily svým vystou-
pením také mažoretky Barbora a Tereza 
Baborovy z Hulína. Nad jejich vystoupe-
ním a prací s hůlkou se až tajil dech. Září-
cí oči a úsměvy na rtech přítomných dětí 
svědčí o velké oblibě této akce a určitě bu-
deme v této karnevalové tradici pokračo-
vat i v dalších letech.

 Magic turnaj 6. února 2010
Po jarních prázdninách proběhl v pro-

storách DDM Sluníčko „Magic turnaj“. 
Tohoto turnaje se zúčastnili nejen hráči 
z Tlumačova, ale také Hulína, Kroměříže, 
Holešova a Zlína. 16 soutěžících se v této 
karetní hře spolu utkalo dle počítačového 
rozlosování. Výsledky jejich výkonů se sčí-
taly a cílem všech hráčů bylo probojovat 
se mezi nejlepší hráče do TOP 6. Během ce-
lého odpoledne zde bylo spoustu napětí, 
nervozity, ale i štěstí. Celkovým vítězem 
turnaje se stal Tomáš Horka z Tlumačova, 
na druhém místě skončil Kryštof Berka ze 

Valentýnská párty 14. února  2010
Foto archiv DDM Sluníčko 
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Zleva: M. Hánová, Š. Rothanzl, N. Filáková, I. Halířová.

ZŠ Tlumaèov

V týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2010 
jsme se žáky IV. třídy na chvíli pozmě-
nili vyučování angličtiny.

V souladu se školním vzdělávacím 
programem a jeho cílem propojovat 
jednotlivé vyučovací předměty mezi 
sebou, jsme se po probrání učiva 
o lidském těle pokusili nejen jednot-

Okrskové kolo recitaèní soutìže
V úterý 2. 3. 2010 se vítězové školního kola recitační sou-

těže vydali do Otrokovic předvést svůj výkon a změřit jej 
s výkony žáků dalších šesti okolních škol. V kategorii 2.–3. 
roč. nás zastupoval Štěpán Rothanzl, jehož výkon porotu na-
tolik oslovil, že se rozhodla udělit mu 1. místo. V kategorii 
o stupeň vyšší (4.–5. roč.) za naši školu soutěžily Kristýna 
Odložilová a Nikola Filáková, která získala taktéž 1. místo.

V kategorii 6. a 7. roč. jsme zástupce neměli, zato do sou-
boje nejstarších (8.–9. roč.) jsme vyslali dvě reprezentantky, 
které se nenechaly zahanbit a v množství velmi kvalitních 
výkonů dosáhly na hodnocená místa – Míša Hanová obsadila 
2. místo a Ivana Halířová místo třetí. Žádný z našich soutě-
žících školu rozhodně nezahanbil. Patří jim velká gratulace 
za pěknou reprezentaci školy. Tři z nich – Štěpán, Nikola 
a Míša se zúčastnili v okresním kole, které proběhlo 15. 3. 
v Napajedlích.

Mgr. L. Jirušková

livé části pojmenovávat, ale přímo si je 
zhotovit. Děti si přinesly papírové kra-
bice, alobal, knofl íky, šroubky, drátky 
a začaly zhotovovat robotky dle vlastní 
fantazie. Práce se jim skvěle dařila, po-
moc učitele potřebovaly jen minimál-
ně. Pracovaly s velkým zájmem, což se 
na výsledku také ukázalo. I když to ne-

byl žádný velký projekt, myslím si, že 
v tomto případě jsme si dokázali – já 
a moji angličtináři, že velkou radost 
může mít člověk i z malých věcí.

Nahlédněte a sami posuďte, jak se 
práce podařila...

Vyučující angličtiny 
Mgr. Šárka Matulíková

Umíme se radovat i z malých vìcí?Umíme se radovat i z malých vìcí?
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ZŠ Tlumaèov

V úterý 9. února se uskutečnil v naší 
škole zápis budoucích prvňáčků. Děti při-
šly v doprovodu svých rodičů a vyzkouše-
ly si, jaké to je být opravdovým žákem.

Děti předvedly paní učitelkám 
z I. stupně, co všechno umí: poznávání 
barev, geometrických tvarů, orientaci 
v prostoru a čase, zpěv písniček i před-
nes básniček. Povyprávěly, jak se do ško-
ly těší a jaké pomůcky již mají do školy 

Bráníme se drogám 
a gamblerství

Žáci 8. ročníku se podílejí na realizaci 
mezinárodního eTwinningového projek-
tu „Bráníme se drogám a gamblerství“. 
Tento eTwinningový projekt realizujeme 
ve spolupráci se Základnou školou P.K. 
Hostinského Rimavská Sobota (Sloven-
sko)

Co to je eTwinning?
Aktivita eTwinning („e“ jako elektro-

nické, evropské a „twinning“ jako páro-
vání, síťování) je zaměřena na podporu 
spolupráce žáků i učitelů mateřských, 
základních a středních škol v rámci Ev-
ropské unie. eTwinning lze charakteri-
zovat jako projekt, ve kterém dvě i více 
škol z různých zemí realizují vzdělávací 
aktivitu na dálku - prostřednictvím infor-
mačních a komunikačních technologií.

Jaké aktivity jsme již realizovali?
Nejprve jsme udělali malou anketu 

zabývající se využíváním volného času. 
Zjistili jsme, že žáci u nás a na Slovensku 
využívají volný čas velmi podobně. Poté 
proběhlo internetové hlasování o nej-
lepší logo projektu. Mezi další aktivity 
patří tvorba různých plakátů a koláží, 
mapování rizikových míst v Tlumačově. 
Někteří žáci si také mohli vyzkoušet roli 
učitele a to při vyučovací hodině, kterou 
jsme připravili pro 7. ročník. Mezi nejza-
jímavější aktivitu řadíme natáčení krát-
ké reportáže, něco takového jsme dělali 
ve škole úplně poprvé. Výsledky naší prá-
ce můžete nalézt na www.drogyagamb-
ling.blogspot.com 

V současné době je v jednání návštěva 
Občanského sdružení Onyx, které se vě-
nuje práci s drogově závislými. 

Co nám projekt přinesl?
Spolu s žáky si nejvíce ceníme toho, 

že se nám společnou prací na projektu 
podařilo zlepšit vztahy mezi některý-
mi žáky a tak přispět k lepší atmosféře 
ve třídě. Určitě i získané vědomosti a do-
vednosti jsou pro nás přínosné, ve škole 
se také „něco zajímavého dělo“. 

Na závěr mi nezbývá než poděkovat 
všem žákům, kteří se do projektu aktivně 
zapojili a také všem, kteří nás jakýmkoliv 
způsobem podpořili.

Mgr. Vlastimil Vajďák

Zápis do I. roèníku pro školní rok 2010–11
nachystané. Mnohé si kromě dárečku 
od svých budoucích starších spolužáků 
odnesly i první „školní“ obrázek.

K letošnímu zápisu se dostavilo 36 
dětí, z toho po odkladu z loňského roku 
bylo pět dětí. O odklad začátku školní 
docházky požádalo pro své dítě sedm ro-
dičů. Lze tedy očekávat, že 1. září 2010 
nastoupí do 1. ročníku 29 žáků.

Vyučující I. stupně 

Já se už do školy moc těším  Foto archiv ZŠ 

Tak co, půjde mi to ve škole?  Foto archiv ZŠ 
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V úterý 16. února 2010 v 17.00 hod. 
se v KIS Tlumačov sešlo 38 posluchačů 
na již třetí přednášce s cestovatelem 
a spisovatelem panem Jiřím Márou. 
Tentokrát jsme se podívali do Ekvádoru 
a na Galapágy.

Jiří a Alena Márovi společně se svým 
synem vyprávěli o naplnění dalšího 
cestovatelského snu svého syna Jirky 
upoutaného na invalidní vozík. Zasta-
vili jsme se společně s nimi v Karib-
ském moři. Povídali nám o studiu a ži-
votě v ekvádorské rodině. Poznali jsme 

Manželé Márovi se synem Jirkou Foto archiv KIS Tlumačov 

podivuhodná tajemství rovníku a na-
hlédli do amazonské džungle. Navští-
vili jsme pralesní indiány a podívali se 
za ojedinělými zvířaty na Galapágách. 
Jiří Mára je autorem čtyř knih a doku-
mentů, které si návštěvníci na této be-
sedě mohli koupit za zvýhodněné ceny. 
Účastníci se zdravotním postižením 
„vozíčkáři“ dostali knihu Jiřího Máry 
zdarma. Další přednáška, na kterou se 
můžeme těšit, bude tentokrát o Japon-
sku. 

Petra Šimoníková, knihovnice

Na vozíku na rovníku - Ekvádor a Galapágy

Netradièní školní den
Díky příznivým sněhovým a lyžařským 

podmínkám se podařilo uskutečnit prv-
ní jednodenní školní lyžování. Ve středu 
13. ledna 2010 se na něj vydalo 10 žáků naší 
školy ze 7.–9. ročníku. Jako odborný lyžař-
ský dozor s námi jel pan ředitel Robert Pod-
las a jeho zástupkyně Leona Jirušková.

Poučeni o podmínkách uskutečnění vý-
letu a lyžařského chování na svahu jsme 
byli již ve škole, a tak nic nebránilo odjezdu. 
Ten byl plánován na osmou hodinu ranní. 
Naložili jsme lyže a batohy a vyjeli. Do oko-
lí Velkých Karlovic jsme dorazili kolem půl 
desáté dopoledne a naší konečnou byl ski 
areál Machúzky.

Pořádně jsme se oblékli, vzali lyže a hurá 
na svah. První jízda byla pro někoho velice 
krkolomná, ale ty další už byly bez chyb. 
Na kilometr dlouhém svahu jsme byli celý 
den skoro sami, takže lyžování bylo ještě 
o to lepší. Každý si lyžoval jak chtěl, někte-
ří si pro změnu připravili slalom začínající 
na nejvyšším bodu sjezdovky. Následovala 
přestávka na menší občerstvení v nedale-
kém bufetu. A potom opět hurá na svah, 
kde jsme pokračovali v jízdách až do čtyř 
hodin. Všichni se bez zranění sešli na par-
kovišti a mohlo se vyrazit zpět. Následovalo 
ještě krátké focení na památku  a už jsme 
jeli. Cesta zpátky proběhla bez sebemen-
ších obtíží a věřte mi… veselo bylo jak ni-
kdy jindy. Myslím, že na toto lyžování bude 
vzpomínat každý podle svého, ale věřím, že 
všichni jen v dobrém!!!

Co říct závěrem? Snad jen, že se tento 
den vydařil a doufám, že se ještě alespoň 
jednou zopakuje!!!

Marie Vejmělková – 9.ročník

Výzva!!!
Z důvodu doplnění archivu Tluma-

čovských novinek, dříve Tlumačovská 
Jiskra a Tlumačovská Vlaštovka, se 
obracíme na čtenáře novinek i občany 
Tlumačova s prosbou: věnujte či jen 
zapůjčete k okopírování starší čísla 
tlumačovského zpravodaje

Jedná se o roky 2003 a starší. Novin-
ky můžete přinést (nebo si je osobně, 
po domluvě, vyzvedneme) v pracovní 
dny v době od 8–16 hodin do KIS Tlu-
mačov, nám. Komenského 170.

Děkujeme za pomoc při snaze 
o uchování důležitých obecních doku-
mentů pro další generace.

Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

!!!!!!

j

VýzVý
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KIS Tlumaèov

V sobotu 30. ledna 2010 se Klubem 
obce Zábraní v naší obci „nesla“ vůně pá-
lenek vyrobených z mnoha druhů ovoce. 
KIS Tlumačov společně se ZO ČZS Tlu-
mačov uspořádalo již 7. ročník koštu to-
hoto lahodného moku.

Minulý rok byl velmi dobrý na úrodu 
ovoce a to bylo znát i na počtu odevzda-
ných vzorků. Na koštu se jich sešlo re-

Hledáme 
soutìžící seniory 
Hry seniorù Mikroregionu Jižní Haná

KIS TLumačov, nám. Komenské-
ho 170 si vás, tlumačovské seniory, 
dovoluje pozvat k aktivní účasti – 
soutěžící na sportovní zápolení obcí 
a měst mikroregionu Jižní Haná (Tlu-
mačov, Hulín, Chropyně a Kvasice)

21. května 2010 do HULÍNA
na HRY SENIORŮ 

MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ

Soutěžní disciplíny pro seniory 
od 60 a více let: např. hod kroužků 
na tyčku, slalom s míčkem na lžíci, 
střelba na malou branku, hod tenisá-
kem na cíl, štafetové škrábání bram-
bor, skládání velkého puzzle, slalom 
s hokejkou a míčkem, třídění fazolí 
či stavba největšího komínu z dět-
ských kostek aj.

Užijete si spoustu legrace
Každý soutěžící dostane zdarma 

reprezentační obecní tričko, občer-
stvení, dárky. Po ukončení soutěží 
bude hrát k poslechu a tanci decho-
vá hudba HULÍŇANÉ. Každou obec 
či město Mikroregionu Jižní Haná 
bude reprezentovat kulturní či spor-
tovní vystoupení. Za Tlumačov to 
bude skupina NÁVRATY.

Pokud máte zájem se do soutěží 
zapojit a tím reprezentovat svou 
obec, přijďte se zapsat do 31. 3. 2010 
do KIS Tlumačov v prac. dny 8–16 
hodin.

Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Na letošním tlumaèovském koštu pálenek 
se koštovalo rekordních 49 vzorkù

kordních 49. Pálenky k degustaci přinesli 
nejen občané z Tlumačova, ale i z okol-
ních obcí a měst. 

Destiláty hodnotili degustátoři z řad 
veřejnosti, takže šlo spíše o to se pobavit 
s přáteli při dobré nebo špatné pálen-
ce. Mezi účastníky byly i dvě zahraniční 
studentky z Číny a Tchaj-wanu pracující 
v počítačové fi rmě v Kvítkovicích.

K závěrečnému hodnocení se sešlo 48 
odevzdaných hodnotících lístků. Vzorky 
pálenek se hodnotily stupnicí od nuly 
do pěti, kdy pětka znamenala nejvyšší 
počet bodů.

Vítězem Tlumačovského koštu pále-
nek 2010 se stal pan Miroslav Šedo s 174 
body, 2. místo obsadil pan Jaroslav Ma-
chálek s počtem bodů 170 a počet bodů 
162 znamenal pro pana Ladislava Mišáka 
3. místo. Všichni tři jsou místní občané.

Další ceny získali pánové Dufek, Musil 
a Hrbáč za to, že (i když je to neuvěři-
telné) poznali mezi 49 vzorky tu svoji 
pálenku.

Letošní ročník koštu byl z pohledu po-
řadatelů, co do účasti degustátorů, kva-
lity, počtu vzorků i příjemné atmosféry, 
vůbec tím nejlepším.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Koštuješ? Koštuju...  Foto archiv KIS Tlumačov 

(zleva) p. Hrbáč, p. Musil a p. Dufek si ve poznali tu svoji. Foto archiv KIS Tlumačov 
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Tlumačovské

NOVINKY SDH Tlumaèov, rybáøi

Rychlý nástup jara láká zahrádkáře, 
chataře a chalupáře k jarním úklidům, 
a tím vzniká i nebezpečí jarních požárů. 
Hasiči proto varují před nebezpečím jar-
ního spalování suché trávy, listí a větví 
z prořezaných stromků.

Zákon navíc zakazuje plošné vypalo-
vání porostů, za jehož porušení udělují 
hasiči pokuty. A to u fyzických osob až 
do 25 000 Kč a u právnických osob až 
do výše 500 000 Kč. Přestože pálení shra-
bané trávy, listí či klestu zákon výslovně 
nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá 
pravidla a omezení.

Např. pálení většího množství je třeba 
předem hlásit operačnímu středisku HZS. 
V některých městech a obcích lze hroma-
dy listí na zahrádkách pálit jen v určitých 
dnech nebo hodinách.

Základní a obecně prospěšná pravidla 
při pálení klestu a biologického odpadu:
-  při ohlašování každého pálení na ope-

rační středisko HZS uvést datum, mís-
to pálení a osobu, která za pálení zod-
povídá a kontakt na ní 

-  dbát pokynů operačního důstojníka 
HZS

Součástí spolku MO Kvasice jsou i mladí 
rybáři z Tlumačova, pod vedením všestran-
ného, pružného a vstřícného vedoucího Ro-
mana Zálešáka.

Pan Zálešák dobře ví, že veškeré oživení 
výuky v kroužku (zvláště pak v dlouhých 
zimních měsících) je pro děti nejen víta-
ným zpestřením, změnou, ale také i velkým 
přínosem. Mladí rybáři budou novou gene-
rací cechu Petrova a tudíž je velmi důležité, 
aby jejich znalosti nebyly rozvíjeny čistě jen 
o rybách, ale i o přírodě jako takové a její 
celkové ochraně. Proto jim bylo umožněno 
vzácné setkání s člověkem, který ví o příro-
dě tolik, jako málokdo jiný. Jedná se o orni-
tologa, ochránce přírody a zapáleného po-
zorovatele veškeré fauny a fl ory, v současné 
době člena zastupitelstva v městě Hulíně – 
o pana Pavla Šálka. Svým dlouholetým pů-
sobením a pozorováním v okolních „lesích, 
luzích a hájích“ získal o místních „přírod-
ních poměrech“ informace a zkušenosti, 
které by mu zřejmě mnoho z nás závidě-
lo. O ty nejzákladnější z nich se ve čtvrtek 
11. 2. 2010 podělil i s těmi nejmladšími ry-
báři v kroužku z Tlumačova.

Přivítal je v klubovně mladých ochránců 
přírody „Orlovci“ na pozemcích ZŠ v Hu-
líně, která září novotou a také krásnou 
výzdobou místních dětí. Nešlo si též ne-
povšimnout skvělé technické vybavenosti 
klubovny, vestavěným projektorem s plát-
nem a ozvučením. Přesto, že klubovna byla 

pro tlumačovská dítka něčím zcela novým 
a cizím, rychle se v ní – i díky velmi příjem-
nému a vstřícnému přístupu přednášející-
ho – cítila jako „ryby v domácí vodě“.

Děti se zde dozvěděly mnoho o běžných 
i vzácných druzích ptáků a zvířat, se kte-
rými se mohou setkat v blízkosti kvasické-
ho štěrkoviště anebo i v nedalekém okolí. 
Byly zde zdůrazněny jejich charakteristické 
vlastnosti, výskyt, zajímavosti a poznávací 
znaky každého z druhů. U všech bylo po-
vídání doplněno o zajímavou osobní zku-

Povídání o pøírodì

-  osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 
18 let, která je spalováním pověřena

-  velikost hromady klestu, případně 
zbytků po těžbě, po úklidu je nutno 
volit tak, aby shořely během pracovní 
směny nebo doby, kdy je na místě pří-
tomen dozor

-  při náhlém zhoršení počasí, zejména 
silném větru, je nutné pálení ihned 
přerušit a oheň uhasit

-  místo pro pálení izolovat pruhem ši-
rokým nejméně 1 metr, kde budou od-
straněny hořlavé materiály až na mine-
rální půdu (zeminu)

-  místo spalování je nutno zabezpečit do-
statečným množstvím hasebních látek

-  opustit místo pálení je možné až 
po úplném uhašení ohně

-  místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vy-
datného deště pravidelně kontrolovat

-  příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny

-  spalovat klest či odpad lze pouze 
v bezpečné vzdálenosti od obytných 
nebo hospodářských objektů

Roman Šnajdar

Požáry porostù a trav hrozí s rychlým nástupem jara v celém kraji 

Hasièi dùraznì varují pøed nebezpeèím požárù

šenost či příběh přednášejícího p. Šálka. 
V menší míře byla řeč i o rostlinách, cizo-
pasných rostlinách, kroužkování ptáků, 
rybách sladkovodních i mořských a ke své 
příležitosti se ve videoukázce dostal i had 
polykající velké vejce. Zmínky a ukázky byly 
i z početných zahraničních cest Pavla.

Zástupce obojživelníka si malí poslucha-
či prohlédli přímo v akváriu klubovny.

Věřme, že se toto „povídání o přírodě“, 
jak setkání nazval Pavel, mladým rybářům 
líbilo a zapamatují si z něj alespoň některé 
z informací, které jim zde byly naservíro-
vány projektorem a skvělým přednášejícím 
p.Šálkem, kterému patří za jeho skvělou 
prezentaci a přístup velký dík.

Poděkování patří též vedoucímu krouž-
ku – Romanu Zálešákovi nejen za ochotu 
postavit se k téhle „výchovně-přednáškové“ 
příležitosti kladně, ale i za jeho celoroční 
práci s těmito dětmi, která – jak jsem místy 
poznal – také není zcela jednoduchá, jak by 
se mohlo na první pohled zdát.

Videoukázka bude časem k nahlédnutí 
na www.fi shermania.webgarden.cz. 

Více o činnosti Českého svazu ochránců 
přírody v Hulíně na http://nature.hyper-
link.cz/via/fotogalerie.htm

Za stránky fi shermanie – Jiří Tomis

KIS Tlumačov nabízí PC kurzy

Základy PC
Termín: 30. 3., 1., 6., 8. 4. 2010

Základy Wordu
Termín: 20., 22., 27., 29. 4. 2010

Základy excelu
Termín: 11., 13., 18., 20. 5. 2010

Internet a email
Termín: 1. a 3. 6. 2010

Uzávěrka kurzů vždy týden před zahá-
jením. Kurzy se konají od 17–20 hodin
Bližší obsahy kurzů a přihlášky osobně 
nebo na tel.: 577 929 023, 724 368 378

Rybářské mládí.  Foto KIS Tlumačov 
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Ze života obce, inzerce

Na katastru obce Tlumačov má 
od května roku 2009 svoji výrobní halu 
otrokovická fi rma RIM-CZ. Požádali jsme 
proto vedení fi rmy o krátké představení 
jejich činnosti.

Více než tři čtvrtě miliónu vyrobe-
ných a ve 12 evropských zemích pro-
daných kancelářských židlí – to je do-
savadní vizitka společnosti RIM-CZ. 
Za dobu své téměř dvacetileté existen-
ce se stala nejen předním domácím 
dodavatelem kancelářského sezení, ale 
postupně si také buduje i vedoucí po-
stavení ve výrobě ergonomických kan-
celářských židlí ve střední Evropě.

Společnost vznikla v roce 1991 v Ot-
rokovicích a jako poslání si zvolila cíl vy-
rábět a prodávat židle, které odpovídají 
posledním poznatkům ergonomie a po-
skytují uživatelům po všech stránkách 
zdravé a bezpečné sezení. Také proto si 
fi rma dala do vínku heslo „Pro zdravé 
sezení“. 

Židle RIM jsou výsledkem domácí pro-
dukce. Vlastní osobitý design a konstruk-
ce, použití kvalitních materiálů a do-
konalé zpracování, to bylo pro RIM-CZ 
od začátku zákonem. Díky tomu, že vždy 
používala jen vysoce kvalitní kompo-
nenty, mohla už v roce 1992 poskytovat 
na své výrobky nadstandardní tříletou 
záruční dobu. Ta se pak od roku 2003 ješ-
tě prodloužila na pět let a dosahuje tak 
úrovně srovnatelné se zárukami posky-

tovanými předními evropskými i světo-
vými výrobci. 

Proto také pro ni od samého počátku 
byly důležité investice do vlastního vývo-

měsíčně pak byla uvedena do provozu 
v květnu 2009. Splňuje veškeré požadav-
ky na moderní výrobní prostory, a to jak 
technologickým vybavením, tak i sociál-
ním prostředím. Nynější měsíční maxi-
mální objem vyrobených židlí je 4000 ks.

Židle a křesla se značkou RIM-CZ se 
mohou pochlubit certifi káty kvality GS 

Pøedstavujeme vám…

RIM-CZ Foto archiv fi rmy RIM-CZ 

je židlí a nákupu moderních technologií. 
V tomto smyslu byl pro ni prvním vyzna-
ným mezníkem rok 1997, kdy dostavěla 
novou výrobní halu v Otrokovicích o roz-
loze 1800 m2 s kapacitou až 3000 židlí 
měsíčně. To je však dnes už pokračová-
ním ve zvolené cestě dávno překonanou 
minulostí. 

Na podzim roku 2008 zahájila fi rma 
výstavbu zcela nové výrobní haly v Tluma-
čově. Tato hala o rozloze 3000 m2 a s ma-
ximální kapacitou výroby až 6000 ks židlí 

i ergonomickým certifi kátem TÜV a celá 
společnost pak tím, že v roce 2004 ob-
držela certifi kát DIN EN ISO 9001:2000.

Firma je zapojena i do projektů, fi nan-
covaných z evropských fondů, jako např. 
Program Marketing a projekt Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Více informací o fi rmě RIM-CZ 
s.r.o. a jejich produktech můžete najít 
na www.rim.cz.

PhDr. Jiří Katolický, marketingový 
manažer

My říkáme, že tím nejlepším pro-
tikrizovým opatřením je podpora 
rodin. Samotná rodina nám pomáhá 
zvládnout všechny krize, tedy i tu 
ekonomickou. Samozřejmě, musí to 
být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. 
KDU-ČSL chce, aby všechna opatře-
ní byla zaměřena na podporu rodin 
s dětmi. Proto chceme nyní udržet 
výši fi nančního příspěvku na mateř-
ské dovolené, proto chceme odstranit 
diskriminaci rodin s dětmi formou 
vysokých daňových slev a jistotou 
výše důchodu pro rodiče se dvěma 
a více dětmi. 

Společnost, která si váží rodiny, 
má budoucnost. Při volbách do Posla-
necké sněmovny v květnu můžete se 
i vy rozhodnout pro podporu rodin. 
Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro ro-
dinu.

Poslankyně Parlamentu České republiky

Ing. MICHAELA ŠOJDROVÁ

v rámci poslaneckého dne navštíví 
v pondělí 12. dubna 2010 Tlumačov.

V 17:30 téhož dne v budově KIS proběhne 
beseda s paní poslankyní na téma

NAŠE BUDOUCNOST - 

RODINA A VZDĚLÁNÍ

Srdečně Vás zve MO KDU-ČSL Tlumačov

Jaký recept na ekonomickou krizi nabízí KDU-ÈSL? 
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Tlumačovské

NOVINKY

Ucpaný odpad? Neodtéká WC?
VOLEJTE ODBORNOU FIRMU

* Tlakové èištìní odpadù a kanalizace nejmodernìjší technikou
* Prohlídky kanalizace kamerou se záznamem na DVD
* Opravy poškozených kanalizací a zøizování nových

* Výkopové práce, zhotovení pøípojek vèetnì zamìøení a dodávky

VYREŠÍME RYCHLE VÁŠ PROBLÉM

tel:773 155 115 www.DASDER.cz

DASDER

Zahrádka – chov – rybáři
Dům služeb Tlumačov

Zahrádkářské, chovatelské, 
rybářské potřeby, krmiva.

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

SO 8:00–11:00 

www.tlumacov.ic.cz

Rozlosování OP muži - 2009/2010

Kostelec A - Tlumačov NE 04. 04. 15:30

Tlumačov - Štípa A SO 10. 04. 15:30

Bylnice - Tlumačov NE 18. 04. 16:00

Tlumačov - Ludkovice SO 24. 04. 16:00

Tečovice A - Tlumačov SO 01. 05. 16:30

Tlumačov - Napajedla B SO 08. 05. 16:30

Jaroslavice A - Tlumačov SO 15. 05. 16:30

Tlumačov - Kašava A SO 22. 05. 16:30

Březnice - Tlumačov NE 30. 05. 16:30

Tlumačov - Dolní Lhota A SO 05. 06. 16:30

Hvozdná - Tlumačov NE 13. 06. 16:30

Tlumačov - Újezd SO 19. 06. 16:30

Rozlosování OP žáci - 2009/2010

Březnice - Tlumačov NE 04. 04. 13:30

Tlumačov - Malenovice NE 11. 04. 13:30

Louky - Tlumačov NE 18. 04. 14:00

Tlumačov - Fryšták NE 25. 04. 14:00

SK Vizovice - Tlumačov SO 01. 05. 14:30

Tlumačov - Bratřejov NE 09. 05. 14:30

Kašava - Tlumačov NE 16. 05. 10:30

Tlumačov - Mladcová NE 23. 05. 14:30

Mysločovice - Tlumačov NE 30. 05. 14:30

Tlumačov - Újezd NE 06. 06. 14:30

Příluky - Tlumačov SO 12. 06. 14:30

Rozlosování Přípravka A - 2009/2010

Doubravy - Tlumačov ČT 08. 04. 16:00

Halenkovice - Tlumačov PÁ 16. 04. 16:00

Tlumačov - Malenovice SO 24. 04. 14:00

Tečovice - Tlumačov SO 01. 05. 10:15

Tlumačov - Mladcová SO 08. 05. 16:30

Paseky B - Tlumačov ST 12. 05. 16:00

Tlumačov - Mysločovice SO 22. 05. 14:30

Napajedla - Tlumačov ČT 27. 05. 16:00

Březnice - Tlumačov ČT 10. 06. 16:30

Tlumačov - Paseky A SO 19. 06. 14:30

Rozlosování OP dorost - 2009/2010

Tlumačov - Malenovice NE 11. 04. 15:30

Provodov - Tlumačov NE 18. 04. 10:15

Tlumačov - Mysločovice NE 25. 04. 16:00

Nedašova Lhota - Tlumačov NE 02. 05. 14:00

Tlumačov - Nedašov NE 09. 05. 16:30

Tečovice - Tlumačov NE 16. 05. 10:00

Příluky - Tlumačov NE 23. 05. 14:00

Tlumačov - Ludkovice NE 30. 05. 16:30

Pozlovice – Tlumačov NE 06. 06. 14:00

Fotbal - rozlosování jednotlivých soutìží roèníku 2009/2010

Prodejna obuvi v Domě služeb v Tlumačově nabízí svým zákazníkům široký výběr 
• obuvi převážně české a slovenské výroby pro vás a vaše děti

• punčochové zboží, vložky do bot, šněrovadla

• krémy a impregnace na boty a koženou galanterii

Otevřeno máme denně od 9 do 11 hodin a od 14 do 16.30 hodin.

Dále nabízíme služby: 
• sběrna oprav obuvi a kožené galanterie
• sběrna pro chemickou prádelnu a čistírnu
• sběrna oprav oděvů www.ceskeboticky.cz

Těšíme se na vaši návštěvu.

Èeská OBUV
… pro děti
… pro kluky a děvčata
… pro mámy a táty
… pro babičky a dědečky

Fotbal, inzerce


