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Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa
Dne 12. dubna 2010 bylo předáno zhotoviteli staveniště díla Odkanalizování obce
Tlumačov – III. etapa a v nejbližších dnech
tak započnou stavebně montážní práce
na poslední etapě této pro obec významné
a strategické vodohospodářské investiční
akce.
Projekt Odkanalizování obce Tlumačov
byl od počátku z provozních a realizačních
důvodů rozdělen na 3 etapy s tím, že jako
celek bude po úplném dokončení sestávat
z 6 čerpacích stanic a více jak 10,5 km kanalizačního potrubí.
V roce 2008 byla provedena I. etapa
akce, jejímž investorem byla společnost
Moravská vodárenská, a.s., která je provozovatelem vodovodů a kanalizací v okrese
Zlín.

V období 2008–2009 byla zrealizována
II. etapa díla Odkanalizování obce Tlumačov a investorem byla společnost Vodovody
a kanalizace Zlín,a.s., která je vlastníkem
vodárenské infrastruktury v regionu Zlínsko.
Základní údaje vztahující se k III. etapě
investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov:
- zahájení stavby od 12. dubna 2010
- ukončení stavby do 31. srpna 2011
- celkový investiční náklad stavby = 53,786
mil. Kč
- investor: Obec Tlumačov, Nádražní 440,
763 62 Tlumačov (tel. 577 929 030-31)
- zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., Veselí nad Moravou (tel.
739 681 092 nebo 603 154 783)

-

technický dozor stavebníka: S.inpo, s. r. o.
Kroměříž (tel. 602 750 462)
koordinátor BOZP: imikra, spol. s r. o.
Brno (tel. 602 442 655).
(dokončení na straně 2)
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OBEC TLUMAČOV

PÁTEK 18. ČERVNA – NEDĚLE 20. ČERVNA 2010

ČERVNOVÁ HANÁCKÁ SLAVNOST
V TLUMAČOVĚ
Program KIS Tlumačov:

13.45–15.00 hod.

Vystoupení folklorních souborů:
Dětský taneční soubor Ječmínek z Mysločovic
Mužský pěvecký soubor Hlahol z Mysločovic
Hanácký folklórní soubor Košíř z Kostelce na Hané
Slovácký soubor Radovan z Napajedel

15.00–16.00 hod.

Vystoupení zpěváka Jožky Šmukaře za doprovodu
cimbálové muziky

Pátek 18. června od 20 hod. park
Taneční zábava se skupinou Milénium
Sobota 19. června od 13 hod. ul. Sokolská
13.00 hod.

Průvod z náměstíčka u kostela ulicí Nádražní,
Sokolskou k místní sokolovně

13.30 hod.

Přivítání starostou obce

V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná.



Neděle 20. června od 14 hod. DDM Sluníčko v parku
Pohádkový dětský den pro celou rodinu.

Tlumačovské

Z radnice

NOVINKY

Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa
(dokončení ze strany 1)
Stavba Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa bude řešit odkanalizování
nemovitostí,respektive domácností v ul.
Masarykova, Dr. Horníčka (severní část),
Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná,
Jana Žižky, Nová, východní část ul. Machovská a zástavbu u rybníčka v ul. Kvasická.
V rámci této etapy budou vybudovány
3 přečerpávací stanice a celkem 4 659 m
kanalizačního potrubí (3 278 m = nová
kanalizace gravitační, 441 m = rekonstrukce stávajícího kanalizačního potrubí
vložkováním a 940 m výtlačné potrubí).

Financování stavby:
• dotace 38,9 mil. Kč z MF ČR
• vlastní zdroje (rozpočet obce, investiční úvěr)
Po dokončení této etapy bude obec
Tlumačov v r. 2011 odkanalizována v maximálně možném rozsahu, tj. cca 95–98 %
všech domácností bude mít možnost kanalizační odpadní vody odvádět na ČOV.
V souvislosti se zahájením stavebních
prací vyzýváme občany, aby dodržovali
bezpečnostní opatření související s postupem výstavby a dbali na zvýšenou
opatrnost v místech dotčených stavbou!
Ing. J. Ševela, starosta obce

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
počátkem druhé poloviny května letošního roku postihla naši obec povodeň, která
sice nebyla co do rozsahu škod a míry zaplavení nemovitostí tak rozsáhlá jako povodeň v roce 2006 a z daleka nemůže být
srovnávána s ničivou povodní z července
1997, ale přesto výrazným způsobem zasáhla do běžného života řady našich spoluobčanů z postižených lokalit.
Hlavní příčinou této jarní povodně
byly intenzivní dešťové srážky v oblasti
Beskyd (více jak 150 l/m 2/24 hod), které
způsobily rozvodnění všech řek, které
mají své přítoky pramenící nebo protékající touto oblastí. Za podstatný fakt je

třeba také označit skutečnost, že se vytrvalý déšť vyskytoval od neděle 16. 5. 2010
i v našem regionu, čímž docházelo k postupnému zvyšování hladiny spodních
vod a rozvodňování lokálních vodotečí
(Mojena, Rusava, Hajská příkopa, Hlavnička). Obdobně jako v roce 2006, tak i letos
byla povodeň způsobena zpětným vzdutím – proudem Mojeny, která postupně
zaplavovala Baťovský les (Tlumačovský
rybník), Ameriky (Dolní louky, Půlles),
Zástruží a Celidanu (Horní louky) a Metlov (Dolní louky a Zadní louky).
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Letošní povodeň, respektive záplava, se
v Tlumačově neprojevila nijak dramaticky,
nicméně bezprostředně postihla více jak
20 rodinných domků s tím, že byly zaplaveny sklepní prostory a hospodářská stavení,
dále bylo zaplavené fotbalové hřiště a zemědělské pozemky v severní a západní části katastru obce. Navíc při bouřce doprovázené přívalovým deštěm, která se vyskytla
nad Tlumačovem v sobotu 22. května, bylo
z důvodů zavodněné kanalizace vyplaveno kanalizační odpadní vodou více jak 5
suterénů rodinných domů v ulicích Dolní
a Metlov.
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V okamžicích, kdy voda stoupala a blížila se k zástavbě a také následně při odstraňování povodňových škod, si snad každý
položil otázku, proč ještě nejsou vybudovány protipovodňové hráze? Odpověď je
zcela jednoduchá. Byť investor stavby státní podnik Povodí Moravy má zpracovanou
potřebnou technickou projektovou dokumentaci, má zajištěny pro stavbu finanční
zdroje (s využitím fondů EU), Obec Tlumačov má zapracovánu protipovodňovou hráz
v územním plánu, tak přibližně 8 vlastníků odmítá již více jak 2 roky odprodat 12
pozemků (z celkového počtu více jak 150

dotčených pozemků). Bez úplného dořešení majetkoprávních vztahů nemůže být
vydáno stavební povolení a Povodí Moravy
tak nemůže zahájit výstavbu, která má charakter stavby ve veřejném zájmu.
Škody na majetku a náklady související s odstraňováním škod se dají poměrně
jednoduše spočítat, ale stresové stavy,
pocity frustrace a bezmocnosti lidí, kteří
jsou do doby, než bude zrealizována protipovodňová hráz vystaveni opakované
hrozbě povodně, se vyčíslit nedají!
Můžeme doufat, že se buď změní legislativa a liniové stavby ve veřejném zájmu
budou mít prioritu nad neobvyklými a nestandardními požadavky vlastníků dotče-

ných pozemků, nebo vlastníci, kteří doposud neústupně odmítali odprodat části
svých pozemků, změní názor i vzhledem
k letošní povodni, u níž nelze vyloučit její
opakování!
Bez komplexního řešení v podobě protipovodňové hráze nelze provést účinnou
ochranu:
• zástavby v ulicích Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická a Masarykova,
• fotbalového hřiště v ul. Sportovní,
• kanalizačních stok v obci Tlumačov,
které jsou uspořádány v jednotném
systému, což znamená, že kanalizace
odvádí jak splaškové tak dešťové vody !
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Digitální bezdrátový rozhlas
V období od 1. června do 31. července
2010 bude v Tlumačově provedena částečná rekonstrukce stávajícího rozhlasu
na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním na zadávací pracoviště integrovaného
záchranného systému.
V obci Tlumačov je v současné době
funkční systém drátového místního rozhlasu s tím, že v lokalitě Skály je hlášení
realizováno prostřednictvím telefonní linky
a podružné ústředny.
Předmětem plnění veřejné zakázky je
rekonstrukce stávajícího rozhlasu (tzv. I.
etapa) na bezdrátový rozhlas zejména v lokalitách, které se nacházejí v povodňovém
území (jižní část ul. Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická, nám. Komenského). V rámci
této etapy bude také zrealizován bezdrátový rozhlas v lokalitě Skály.

Bezdrátové provedení bude odpovídat
jednotnému systému varování a vyrozumění obyvatelstva podle zákona č. 239
a 240 Sb. o IZS a bude umožňovat vyrozumění obyvatelstva 24 hodin denně
i v nepřítomnosti odpovědných osob ze
zadávacího pracoviště, vyrozumění obyvatelstva prostřednictvím telefonní linky nebo mobilního telefonu přímo z místa havárie, možnost zálohování v případě
výpadku elektrické energie a časově programované spuštění nahraných mluvených zpráv.
Celkové náklady související s realizací
tzv. 1 etapy bezdrátového rozhlasu jsou
ve výši 399 892 Kč s tím, že Zlínský kraj
poskytl na tuto investici dotaci ve výši
250 000 Kč.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v Tlumačově
Voliči
v seznamu
1 982

Vydané
obálky
1 246

Odevzdané
obálky
1 246

Platné
hlasy
1 239

1

OBČANÉ.CZ

Platné hlasy
celkem
5

4

Věci veřejné

138

5

Konzervativní strana

6

č.

Červen 2010

Volební
účast v %
62,87
Strana

% platných
hlasů
99,44
Platné hlasy
v%
0,40
11,13

0

0,00

Komunistická str. Čech a Moravy

149

12,02

9

Česká str. sociálně demokrat.

358

28,89

12

Moravané

8

0,64

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

64

5,16

14

STOP

1

0,08

15

TOP 09

143

11,54

17

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

79

6,37

18

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

8

0,64

20

Strana zelených

18

1,45

21

Suverenita-blok J. Bobošíkové

39

3,14

23

Česká pirátská strana

23

1,85

24

Dělnic. str. sociální spravedl.

19

1,53

25

Strana svobodných občanů

26

Občanská demokratická strana

9

0,72

178

14,36

www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 17. 3. 2010
přijala tato usnesení:
neschvaluje Vladimíru Galatíkovi
uzavření nájemní smlouvy na bytovou náhradu na ulici Sportovní č. p. 209
schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s pí Milenou Huráňovou
na byt č. 3 na ulici Nádražní 440
schvaluje Petře Huráňové, bytem
Nádražní 440, Tlumačov uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Nádražní
440
schvaluje
prominutí
poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu
podle OZV č. 5/2004 a č. 1/2009 pro rok
2010 pro uvedené žadatele
schvaluje úplné vyřazení uvedených
poplatníků z evidence plátců za komunální odpad, kteří se dlouhodobě nezdržují
v místě trvalého pobytu
neschvaluje panu Mgr. Janu Struhařovi žádost o povolení dvou sběrných nádob (popelnice) o objemu 120 l z důvodu
aplikace jednotného a rovného systému
obsaženého v OZV č. 2/2007
byla seznámena s doručenými nabídkami uchazečů na koordinátora BOZP

akce Odkanalizování obce Tlumačov – III.
etapa
pověřuje starostu obce podpisem
mandátní smlouvy se společností Imikra
spol. s r. o., která předložila nejvýhodnější
nabídku
byla seznámena s doručenými nabídkami uchazečů na zhotovitele díla „Zpevnění části komunikace v ul. U Trojice a části
komunikace Machovská II“
pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy se společností Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a. s., která předložila nejvýhodnější nabídku
schvaluje panu Pavlu Tobolíkovi povolení občasného užívání části travnaté plochy u komunikace ul. Machovská proti RD
č. p. 613 na pozemku p. č. 2540
schvaluje panu Ing. Jaromíru Vančíkovi povolení občasného užívání části travnaté plochy u RD č. p. 844 na pozemku p. č.
2529
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
940/2008 o nájmu a provozování kanalizace mezi Obcí Tlumačov a Moravskou vodárenskou, a.s. v předloženém znění

bere na vědomí stávající stav plechového oplocení na hranici pozemků p. č.
320/1 a p. č. 2698, tj. mezi areálem ZŠ Tlumačov a zahradou u RD ul. Masarykova č.
p. 66 a na základě zjištěného stavu souhlasí s opravou oplocení v délce cca 50 m
schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy dne 26. června 2010 pro
pana Jiřího Štěpána
schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor v budově na náměstí
Komenského č. p. 65, Tlumačov na dobu
neurčitou pro DDM Sluníčko – kroužek
Modeláři
v souvislosti s podporou sportu,
volnočasových aktivit dětí a mládeže
schvaluje poskytování příspěvku TJ Sokol
Tlumačov, oddílu kopané na zabezpečení
funkce hospodáře ve výši 30.000 Kč ročně
schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu mezi panem Lubomírem Krajčou
a Obcí Tlumačov na provedení stavby
vjezdu a zpevněné plochy o výměře 55
m2 na části pozemku p. č. 2456/2 v k. ú.
Tlumačov na Moravě před RD č. p. 101, ul.
Dolní

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 31. 3. 2010
přijalo tato usnesení:
schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 se
záměrem: při přezkoumání nebyly zjištěny
nedostatky
schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření s prostředky sociálního fondu
obce za rok 2009
schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov za rok 2009
schvaluje v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby v Tlumačově organizací Pečovatelská služba Kroměříž o.p.s.
finanční dar ve výši 25.000 Kč organizaci
za účelem pořízení – nákupu vozidla pro
výkon pečovatelské služby v Tlumačově

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro účel zřízení a provozování inženýrských - kanalizačních stok a kabelových
přípojek NN k čerpacím stanicím vybudovaným v rámci stavby „Odkanalizování
obce Tlumačov – I. etapa“ se společností
Moravská vodárenská a. s.
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro účel zřízení a provozování inženýrských - kanalizačních stok a kabelových
přípojek NN k čerpacím stanicím vybudovaných v rámci stavby „Odkanalizování
obce Tlumačov – II.etapa“ se společností
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
schvaluje
odprodej
pozemku
p. č.1556/17 – trvalý travní porost o výmě-

ře 286 m2 společnosti Moravská vodárenská, a. s.,
schvaluje odkoupení pozemku PK p.č.
1540 o výměře 2298 m2 od společnosti Moravská vodárenská a. s.
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemku p. č. 2464/2 k. ú. pro účel zřízení a provozování kabelové přípojky 22 kV
v rámci stavby Obalovna asfaltových směsí
Tlumačov, se společností Skanska a. s.
schvaluje záměr na odprodej části
pozemku p. č. 1447/1 – ostatní plocha o výměře cca 1100 m2
v souladu se zněním § 67 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
stanovuje počet členů zastupitelstva obce
pro příští volební období 2010–2014 na 15.

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 4. 2010
přijala tato usnesení:
schvaluje předložený Pořadník č. 06/
2010 na obsazení obecních bytů dle aktualizovaných zásad hospodaření s bytovým
fondem v majetku obce Tlumačov a Dodatku č. 2 k těmto zásadám
bere na vědomí stav výběru poplatků
dle OZV č. 4/2004 a OZV č. 1/2009 za komunální odpad, poplatků a známek za psy
a příjem z nájmu zahrádek ke dni 12. 4. 2010
schvaluje prominutí poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV

Červen 2010

č. 5/2004 a č. 1/2009 pro rok 2010 pro uvedené žadatele
neschvaluje prominutí
poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu
podle OZV č. 5/2004 a č. 1/2009 pro rok
2010 pro uvedené žadatele, kteří studují
na VŠ v rámci ČR
schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 451 o výměře 722 m2 a p. č. 503/4
o výměře 1717 m2 a část pozemků p.č.
391/3 o výměře 1 000 m2 a p. č. 778/2 o výměře 900 m2, vše v k. ú. Tlumačov

schvaluje úplné vyřazení uvedených
poplatníků z evidence plátců za komunální odpad, kteří se dlouhodobě nezdržují
v místě trvalého pobytu
schvaluje pronájem pozemků vhodných pro zemědělskou činnost p. č. 2805
– část o výměře 800 m2, p. č. 3134 – část
o výměře 2543 m2 a p. č. 3321 o výměře
4457 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě s panem Pavlem Rozsypalem
schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu mezi panem Jiřím Bilíkem a Obcí Tlu-
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mačov na provedení stavby sjezdu k RD č.
p. 795 ul. Nádražní o výměře 11 m2 na části
pozemku p. č. 2452 v k. ú. Tlumačov
doporučuje
zastupitelstvu
obce
schválit Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0518/2010/KH, jejímž předmětem
je dotace ve výši 250.000 Kč na podporu
varovných systémů – realizace I. etapy
bezdrátového rozhlasu v obci Tlumačov,
v předloženém znění.
byla seznámena s doručenými nabídkami uchazečů na dodavatele zakázky
„Částečná rekonstrukce stávajícího rozhlasu na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním na zadávací pracoviště IZS“
pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo se společností Empemont

s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku
projednala a schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 210-003-380 uzavřené dne 16. 3. 2010 na zpracování Územního
plánu Tlumačov v předloženém znění.
projednala a schvaluje Smlouvu
o provedení záchranného archeologického
výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, která se vztahuje k realizaci díla „Odkanalizování obce Tlumačov – III.
etapa
schvaluje Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb se společností TC
servis s. r. o. pro objekt KIS s účinností od 1.
5. 2010 v předloženém znění
schvaluje přijetí do trvalého pracovního poměru pí Ivety Vránové, pověřuje ta-

jemnici OÚ zajištěním personálních změn
schvaluje účelový finanční dar ve výši
10.000 Kč Kláře Košinové za účelem pokrytí
nákladů vynaložených na reprezentaci České republiky na Mistrovství světa ve střelbě
z polní kuše v roce 2011 na Novém Zélandu
bere na vědomí přehled dlužníků
za nájemné a služby spojené s nájmem bytů
ke dni 31. 3. 2010
schvaluje pí Ivaně Maťašové, povolení občasného užívání části travnaté plochy
u komunikace ul. Dr. Horníčka na pozemku
p. č. 2654/2 v k. ú. Tlumačov za účelem odstavování osobního vozidla
schvaluje finanční příspěvek na koncert středověké a barokní hudby, který se
uskuteční v měsíci srpnu 2010 v kostele sv.
Martina v Tlumačově ve výši 4.000 Kč

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 12. 5. 2010
přijalo tato usnesení:
bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria dle schválených rozpočtových pravidel pro období 01–03/2010.
schvaluje rozpočtovou změnu č.
1/2010 rozpočtu obce pro rok 2010
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 21,324,000 Kč a zvýšení výdajů
o 28,274.000 Kč s tím, že celkové příjmy
obce na rok 2010 po změně č. 1/2010
činí 50,138.000 Kč a výdaje po změně č.
1/2010 činí 55.777.000 Kč.
Financování deficitního rozdílu mezi
příjmy a výdaji bude realizováno dlouhodobým investičním úvěrem.

schvaluje záměr odkoupit část pozemku KN p. č. 846 v k. ú. Tlumačov na Moravě
o výměře 78 m2 od paní Jany Skopal-Procházkové, s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku uhradí obec Tlumačov.
schvaluje záměr na odprodej objektu
studny na pozemku p. č. 2453/16 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek: minimální
celková kupní cena ve výši 5.000 Kč, náklady
spojené s prodejem studny hradí kupující
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje č. D/0518/2010/KH, jejímž předmětem je dotace ve výši 250.000 Kč na podporu varovných systémů – realizace I. etapy

bezdrátového rozhlasu v obci Tlumačov,
v předloženém znění
schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 64.000 Kč na restaurování kamenného kříže z roku 1776
u hřebčince v Tlumačově a zavazuje se
dofinancovat opravu z rozpočtu obce pro
rok 2010
schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zl. kraje č. D/0741/2010/KUL, jejímž
předmětem je dotace ve výši 10.000 Kč
na akce Červnová hanácká slavnost v Tlumačově, konaná ve dnech 18.–20. 6. 2010.
plné znění www.tlumacov.cz

Seznámení s prací Sboru pro občanské záležitosti
V naší obci již dlouhodobě pracuje Sbor
pro občanské záležitosti. V posledním období jsou jeho členkami: Hana Janoštíková,
Irena Janišová, Marie Pečeňová, Ladislava
Vránová, Zdena Gazdová a Lenka Odložilíková.
Stěžejní činností sboru je pořádání občanských obřadů. Nejčastějším bývá tradičně „Vítání nových občánků do života“, které
se v minulém kalendářním roce uskutečnilo celkem 4 krát. Přivítáno mezi občany
Tlumačova bylo 9 dětí – 4 chlapci a 5 děvčátek. Velmi vítaná je pomoc paní učitelky
Jindry Zálešákové, která připravuje s dětmi
z MŠ pěkný program. Ten je doplněn přednesem i zpěvem žákyně ZŠ Ivany Halířové.
Její vystoupení bývá podtrženo tlumačovským dětským krojem. Za jeho zapůjčení
děkujeme Historickému spolku Tlumačov,
především paní Jitce Fialové. Poděkování
patří i paní Blance Konečné, která zabezpečuje zdravotnickou pomoc.
V roce 2009 se na obecním úřadě uskutečnily také 4 sňatky. Z toho jeden za účasti
hudebního doprovodu paní Zdeny Gazdové, Marie Pečeňové a Ireny Janišové.
V minulém roce též proběhlo setkání rodáků – šedesátníků.

Členky SPOZ M. Pečeňová, I. Janišová, H. Janoštíková a Z. Gazdová úspěšně
pokračují v započatých aktivitách směřovaných ke kulturnímu vyžití nejen
našich seniorů, ale i seniorů z blízkého
a vzdálenějšího okolí. Hudebně pěvecká

skupina Návraty má již neodmyslitelné
místo v kulturním životě obce. Její členky pravidelně pořádají pěvecká hudební
odpoledne pro naše starší spoluobčany
v budově KIS.
Mgr. Lenka Odložilíková

www.tlumacov.cz
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ZŠ Tlumačov

Rok 2010 a přijímačky na střední školy...

Zprávičky z naší školičky
Haló, haló, tady Klubíčko! Po nějaké
době se vám opět ozýváme se zpravodajstvím z naší školky.
Dlouhé čekání na jaro jsme si zpestřili pořádným karnevalem a věřte, že jsme
z toho reje nemohli po obědě ani usnout.
Ve Tvořivých dílnách jsme „odpracovali“
přípravu na Velikonoce spolu s tátou a mámou, někdo si přivedl i babičku s dědou.
Pak jsme své dovednosti uplatnili při výrobě dárečků pro maminku a při tvoření z hlíny v tlumačovském Domě dětí Sluníčko.
A pak už nás to začalo lákat ven. Provětrali jsme všechny dopravní prostředky, co
máme ve školce a připomenuli si pravidla

I v letošním školním roce měli žáci
9. ročníku možnost využít tří přihlášek
na střední školy. Někteří zvolili pouze jednu nebo dvě školy, ale většina si podala
přihlášky na školy tři.
Průběh přijímacího řízení byl letos
trochu jiný. Ve Zlínském kraji museli
všichni uchazeči o maturitní obory složit přijímací zkoušku formou SCIO testů. Výsledky testů, které byly jedním
z rozhodujících hledisek pro přijímání
na vybranou školu, pořádně zamíchaly
pořadím uchazečů. Došlo i k takovým situacím, že žáci „samojedničkáři“ museli
čekat na své přijetí až na základě odvolání. Naštěstí se všem našim deváťákům
podařilo dostat na školu a obor, který

Foto archiv MŠ Klubíčko



bezpečnosti pro jejich používání. Dostali
jsme také nové přilby. Náš dopravní park se
dále rozšířil o nová odrážedla a velké koloběžky.
No, a letos prý máme prožít co nejvíc
času venku. Máme k tomu krásnou zelenou zahradu, na níž nám přibyl domeček,
zahradní houpačka a také nové stolečky
a židličky, abychom zde mohli i pracovat
a svačit. Máme slíbenou také průlezku
a chystáme se začít zahradničit.
Tak prosím, sluníčko, vstávej a pojď už
za námi, ať si můžeme venku hrát…. A ty,
deštíčku, padej už jen tehdy, když budeme
potřebovat svlažit travičku a rostlinky, co si
zasadíme na záhonky.
Bc. Ludmila Stodůlková

chtěli nejvíce. Na gymnázia (do počtu
jsou zahrnuti i žáci, kteří nastupují
na víceletá gymnázia) nastoupí ve školním roce 2010/2011 6 žáků, na střední
odborné školy (stavební či strojní průmyslovka, veterina, obchodní akademie,
polytechnická a zdravotní škola) nastoupí 8 žáků, na střední odborná učiliště (obory automechanik, kuchař - číšník,

zahradnické práce, instalatér, mechanik
– opravář motorových vozidel, dopravní
prostředky) to bude 12 žáků.
Za všechny vyučující přeji budoucím
studentům středních škol a víceletých
gymnázií hodně dalších studijních úspěchů a chuti dále se vzdělávat.
Výchovná poradkyně,
Mgr. Šárka Matulíková

Poděkování
Letošní sbírka na podporu boje proti rakovině, která probíhala v ulicích Tlumačova
vynesla 4.027 Kč. Všem, kteří se na ní podíleli nebo ji podpořili svými příspěvky velmi
děkujeme.
Za organizátory Mgr. V. Vajďák

Deváťáci

Exkurze na záchrannou službu do Zlína
Dne 12. 3. 2010 jsme s dětmi z Mateřské školy v Tlumačově využili pozvání
k zajímavé návštěvě nového sídla Záchranné služby ve Zlíně. Paní Lenka Vybíralová, pracovnice záchranné služby
nám nejprve zprostředkovala možnost
navštívit garáže se sanitkami, které vyráží na pomoc nemocným lidem. Děti
se mohly podívat, jak jsou tyto vozy
vybavené, vyzkoušely si, jak to vypadá,
když se měří EKG, krevní tlak či jak se
ošetřuje zranění hlavy. Děti obdivovaly rozsáhlé garáže záchranné služby
s různými typy sanitních vozů, vyzkoušely si jejich houkačky, což byl pro děti
velký zážitek. Prošli jsme novou budovu Záchranné služby ve Zlíně, nahlédli
jsme do pokojů lékařů a navštívili jsme
dispečink, který děti velmi zaujal. Děti
s napětím sledovaly monitory, kde se
zobrazoval výjezd sanitek k nemocným
lidem a pokud znaly svou adresu, s úža-

Červen 2010

sem pozorovaly, že počítač bez problémů
vyhledal v Tlumačově jejich dům, kam by
v případě nutnosti výjezdu sanitka určitě
a jistě dorazila během několika minut.
Tato polodenní akce byla velmi přínosná pro všechny zúčastněné. Děti si celou
cestu domů měly o čem povídat a nadšeně si sdělovaly své zážitky z této nevšední akce. Odpoledne bylo v mateřské škole
rušno, děti se s úspěchem pokusily své zážitky výtvarně zobrazit na výkresy, které
jsme poslali přímo na Záchrannou službu
ve Zlíně, kde budou zdobit dlouhé chodby hlavní budovy pro další návštěvníky
ve dnech otevřených dveří, které se v nejbližší době chystají.
Návštěva sídla Záchranné služby ve Zlíně přesvědčila děti o tom, jakou náročnou
a zodpovědnou práci záchranáři dělají
a že jejich včasný zásah dovede bez nadsázky zachránit lidské životy.
Hana Janoštíková, Ředitelka MŠ Tlumačov

Záchranář ošetřil bolavou hlavu.
Foto archiv MŠ Tlumačov


horní řada zleva: Hujíček Jan, Zálešák Radek, Sedláček Petr, Ščepka Václav, Hrdina David, Barwig Petr,
střední řada zleva: Jurák Martin, Weimannová Klára, Dohnalová Dominika, Bubáková Kristýna, Vybíralová Aneta, Kolomazníková Jana, Kvasničková Kristýna, Straková Soňa, Vejmělková Marie, Sobek Robin, Košťálová Markéta,
dolní řada zleva: Mikulica Martin, Melicharová Monika, Zlatušková Jitka, Postavová Dominika, Košinová Klára, Dědková Martina

Foto archiv 

www.tlumacov.cz
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Osmáci ZŠ Tlumačov
dosáhli úspěchu
v mezinárodním projektu

Foto archiv ZŠ Tlumačov



Dějepisná exkurze do Osvětimi
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi.
Z Tlumačova jsme vyjeli v brzkých ranních hodinách. Cesta do Polska ubíhala
rychle a bez problémů, během cesty jsme
se od našeho průvodce dozvídali mnoho
cenných informací o Polsku. Nejprve jsme
se zastavili v Osvětimi, v Muzeu holocaustu, kde nás čekal program s česky hovořícími průvodci. Zde jsme na vlastní oči
viděli, v jakých životních a hygienických
podmínkách vězni žili, prošli jsme si plynovou komorou i krematoriem. Druhá
naše zastávka byla v koncentračním tá-

V sobotu 8. 5. 2010 se na ovále v Otrokovicích uskutečnilo 1. kolo Otrokovického in-line poháru. Je to závod všech, kteří rádi jezdí na kolečkových bruslích. Jezdí
zde děti i dospělí různého věku. Zdatní
a registrovaní v různých sportovních klubech z celé republiky i méně zdatní s velkým zápalem pro tento sport. Naše škola
zde měla také zastoupení, a to v účasti tří
žákyň. Všechny tři jsou členkami Speedskating clubu Otrokovice. Každá z nich
jela tři závody o různých délkách. Jejich
umístění bylo velmi pěkné. Byly to:
• Michaela Horková (2. roč.) - obsadila
2. místo (Juniorky E - fitness)
• Aneta Horková (2. roč.) - obsadila
2. místo (Juniorky E - speed)
• Diana Horková (6. roč.) - obsadila
3. místo (Juniorky C - speed)
Jejich umístění bylo velmi pěkné a věřím, že se zúčastní i 2. kola tohoto poháru,
které je současně Mistrovstvím české republiky v in-line rychlobruslení. Konalo se
5. června 2010 opět v Otrokovicích.
Mgr. Leona Jirušková

Červen 2010

Aneta Horková a Diana Horková - výborné in-line bruslařky.
Foto archiv ZŠ 

KIS Tlumačov

Posezení s cimbálovou muzikou a košt vína

Na 6. národní konferenci eTwinning
konané ve Zlíně ve dnech 25. 3. až 27.
3. 2010 byl našemu projektu „Bránime
se drogám a gamblerstvu“ udělen certifikát eTwinning quality label (Národní certifikát kvality).
eTwinning je aktivita zaměřená
na podporu spolupráce žáků i učitelů
mateřských, základních a středních
škol v rámci Evropské unie. ZŠ Tlumačov se do eTwinningu připojila na začátku letošního školního roku. Naším
prvním zahraničním partnerem se
stala Základná škola P. K. Hostinského
Rimavská Sobota (Slovensko). Spolu
jsme začali pracovat na projektu „Bráníme se drogám a gamblingu“

boře Březinka. Zde jsme nahlédli do vězeňských baráků a také jsme vystoupali
na strážní věž, kde jsme z výšky mohli vidět celý areál tábora. Zpáteční cesta byla
trošku komplikovanější, protože jsme se
kvůli neplánované kontrole zdrželi asi dvě
a půl hodiny na hranici.
Celá exkurze byla velmi přínosná a zanechala ve všech hluboký dojem. V době, kdy
některé organizace odkazující na nacismus
získávají sympatizanty i mezi velmi mladými lidmi, jsou exkurze tohoto typu velmi
přínosné.
Mgr. Vlastimil Vajďák

Volnočasové aktivity našich žáků
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V rámci projektu jsme tvořili plakáty, koláže, připravili jsme také vyučovací hodinu pro žáky 7. ročníku. Bylo
vytvořeno také několik videí, které můžete nalézt na serveru You Tube. Naší
zatím poslední zajímavou akcí byla návštěva kontaktního centra pro drogově
závislé, které ve Zlíně provozuje Občanské sdružení Onyx. Všechny naše
aktivity a výstupy z projektu si můžete
prohlédnout na www.drogyagambling.
blogspot.com. Připojit se k nám můžete také na oblíbené síti Facebook.
Udělený certifikát je především oceněním práce žáků 8. ročníku. Kromě
žáků a učitelů se do projektu dílčím
způsoben zapojily i tyto subjekty: DDM
Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, Kulturní a informační
středisko Tlumačov, Obecní úřad Tlumačov a další.
Všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili, děkuji!
Vlastimil Vajďák, učitel ZŠ Tlumačov

Seznam sponzorů: PSVS, p. P. Horka,
Talašovo zahradnictví, Area Trade, p. M.
Škrabal, PSI p. Hubík, KOOK p. Baďura,
p. I. Gazda, Zemský hřebčinec Tlumačov,
lékárna Tlumačov, kadeřnictví Odložilová,
manželé Moukovi, Metalšrot Tlumačov, M.
Skácelová-trafika, Obec Tlumačov, Tesakryt
p. Pekárek, KIS Tlumačov, NWT Hulín, Hospoda u Hřebčince, MUDr. M. Staněk a vinárna U Lišky p. Fuksy.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Upozornění!
Politickým subjektům, sdružením
a nezávislým kandidátům pro komunální volby v roce 2010 bude poskytnut prostor v rozsahu ½ stránky A4
Tlumačovských novinek zcela zdarma.
V případě zájmu kontaktujte do 1. 9.
2010 osobně, telefonicky, emailem vedoucí KIS Tlumačov R. Nelešovskou.

Tradicí obce Tlumačov se stal košt vína,
který se tentokrát konal v sobotu 13. března 2010 v Klubu obce Zábraní. Pro 80 návštěvníků bylo opět přichystané kvalitní
víno, které přivezl pan František Fuksa
z Kroměříže.
Nejen dobré víno, ale i dobrá nálada
a cimbálová muzika Dubina z Chropyně
provázela účastníky po celý podvečer. Pan
Fuksa si pro nás připravil hodinovou přednášku o kvalitním vínu, jehož 8 vzorků
mohl každý ochutnat. Mezi 3 vzorky bílým,
1 růžovým a 4 červenými víny, si mohl každý účastník vybrat podle svého gusta.
Od 16 hodiny se klubem nesl zpěv při
cimbálové muzice. Nezůstalo ovšem jen
u zpěvu, ale přišla řada i na tanec. Tento
košt vína „okořenily“pracovnice KIS i bohatou tombolou, za kterou chceme poděkovat
sponzorům. První tři ceny byly losovány ze
vstupenek. Ve 21 hodin všichni spokojeně
a s dobrou náladou odcházeli domů.

Foto archiv KIS Tlumačov



Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná
nový termín 10. září 2010
Hry seniorů Mikroregionu Jižní
Haná, které se měly konat 21. 5. 2010,
byly z níže uvedených důvodů zrušeny:
- aktuálně velmi silně podmáčený areál sportoviště Hulín
- předpoklad nepříznivého počasí
v průběhu celého týdne (17.–23. 5.
2010)
- aktuálně povodňová pohotovost
v obcích Hulín, Chropyně, Tlumačov,
Kvasice

www.tlumacov.cz
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Den Země - Naše modrá planeta je stále krásná...
KIS Tlumačov připravilo v pátek 23.
dubna 2010 pro žáky ze základní školy
a ve středu 28. dubna 2010 pro děti z mateřské školy, zajímavé soutěže u příležitosti
Dne Země.
Pětičlenné družstvo z každého ročníku
ZŠ Tlumačov absolvovalo soutěž v hodu
kruhu na tyčku, slabikové spojovačce, nalezení správné dvojice, přenosu vody v hrnku, ve správném výběru věcí ze dřeva „Co
nám dává les“, v určení názvu ptáka podle
zobáku, slalomu s popelnicí, třídění odpadu
Děti z MŠ sadily hrášek.
Foto KIS Tlumačov 

Žáci ze ZŠ při vědomostním testu. Foto KIS Tlumačov 

a kdo odebírá jaký tříděný odpad. Družstva byla rozdělena
do dvou skupin: I. skupina: 1.–
4. třída a II. skupina 5.–9. třída.
Pokud žáci nesoutěžili,
měli možnost vyplnit kvíz zaměřený na přírodopis a ekologii nebo sledovat pohádku
z mořského prostředí „Hledá
se Nemo“.
Vyhlášení výsledků proběhlo následující pondělí. V I.
skupině zvítězili prvňáčci: Kateřina Gelnarová, Vít Rothanzl,
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Lukáš Havelka, Kristýna Mišáková a Ondřej
Kajnar. Z II. skupiny 1. místo obsadili deváťáci: Petr Sedláček, Dominika Postavová,
Martin Mikulica, Martina Dědková a Robin
Sobek. S kvízem si nejlépe poradili Jakub
Kadrle a Daniel Šenkyřík. Blahopřejeme,
i když nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Každý žák dostal drobné upomínkové
předměty na tento den.
Ve středu 28. dubna 2010 oslava Dne
Země pokračovala, tentokráte s dětmi z mateřské školy. Děti také soutěžily: s míčkem
na lžičce musely prokličkovat mezi tyčkami,
sadily hrášek, třídily odpadky „zaneřáděný“
les, čistily studánku (nosily vodu v hrnku
z jednoho kbelíku do druhého) a házely kruhy na tyčku. Děti byly nadšené plněním úkolů a pro radost svoji i náhodných kolemjdoucích vytvořily z pet vršků krásná sluníčka,
mráčky a stromečky. Za svou snahu dostaly
sladkou odměnu i malý dárek.
Děkujeme firmám Ekolamp, Ecobat,
Elektrovin a Asekol za drobné dárky pro
soutěžící. Poděkování také patří dívkám
a hochům ze ZŠ za pomoc na soutěžních
stanovištích.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí
ve 175 státech světa. Den Země se tak stal
největším sekulárním svátkem, který slaví
lidé společně na celé planetě bez ohledu
na původ, víru či národnost. Už třetí rok
slavíme i my v Tlumačově.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Noc s Andersenem v tlumačovské knihovně již počtvrté
V pořadí čtvrté pohádkové spaní v místní knihovně pod názvem „Noc s Andersenem“ se konalo v pátek dne 26. března 2010
od 16:30 hod. do soboty 27. března 2010
do 9 hod.
Tentokrát se 17 dětí pod vedením pracovnic KIS rozhodlo strávit páteční noc
v knihovně. Po příchodu se děti ubytovaly a vydaly se do parku. Děti hrály hry,
houpaly se na houpačkách, vozily na kolotoči a využily i prolézaček. Po návratu
do knihovny je čekala večeře. Když se děti
najedly a nic jim nechybělo, zábava mohla
začít. Hráli jsme různé hry a s blížícími se
Velikonocemi vyráběli výrobky na danou
tématiku. Nesmělo chybět ani čtení pohádek. Tentokrát byla Noc s Andersenem
zaměřena na spisovatele Františka Hrubína, proto jsme vybrali známou knihu
Špalíček veršů a pohádek. Malí nocležníci
i hledali poklad Ledové královny v podobě
nanuků.
Děti už od začátku věděly, že je po 22
hod. čeká večerní procházka s překvapením. Nedočkavě po celou dobu sledovaly
hodiny, vyzvídaly kam půjdeme a o jaké
překvapení jde. S úderem 22 hod. se konečně dočkaly a vyrazily do ulic. Když jsme
došli ke kostelu všem bylo jasno: „Půjdeme
do kostela“. Před kostelem nás čekal pan Jaroslav Kutra (varhaník), který nás přivítal,
řekl dětem, jak se mají chovat a pustil nás

Červen 2010

dovnitř. Každý se posadil a mlčky poslouchal výklad. Pan Kutra zajímavě vyprávěl
o historii i současnosti kostela. Děti měly
na pana varhaníka spoustu otázek a ten
jim ochotně na jejich dotazy odpovídal. Pan
Kutra se nedal dlouho přemlouvat a vyhověl prosbě dětí, které chtěly slyšet, jak
zní varhany. Pro mnohé to byl nezapomenutelný zážitek. Chtěla bych panu Kutrovi
poděkovat za možnost návštěvy kostela
a ochotu věnovat se dětem v těchto pozdních hodinách.

O půlnoci se děti pomalu ukládaly
ke spánku a při čtení pohádky O Popelce
zavřely oči a spokojeně usnuly.
Ráno jsme posnídali koláče, které nám
maminky napekly a vyhodnotili jsme
„nejchutnější koláč“. Vítězem se stala maminka Davida Jarky. Tradicí se stalo sázení stromu „Pohádkovníku“, který jsme
tentokrát umístili u školy. Plny zážitků
se nakonec děti odebraly kolem 9:00 hod.
k domovu.
Petra Šimoníková, KIS Tlumačov

Foto KIS Tlumačov
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KIS Tlumačov

Zájezd za poznáním tentokráte směřoval na sever – do Polska
Již počtvrté připravilo KIS Tlumačov,
nejen pro místní občany, poznávací zájezd
zejména za historií států, které s naší vlastí sdílí hranice. Tentokráte jsme zamířili
na sever, do Polska. Konkrétně do Solného
dolu ve Věličce (Wieliczce) a do královského města Krakov (Kraków).
Na cestu jsme se vydali v sobotu 8. května 2010 v brzkých ranních hodinách. Něco
málo po 11 hodině jsme dorazili v počtu 33
do Věličky na prohlídku Solného dolu. Ten
patří k nejzajímavějším a nejznámějším turistickým objektům v Polsku. Účastníci zájezdu si mohli během 2 hodin prohlédnout
22 komor propojených chodbami v celkové
délce cca 2 km. V Solném dole bylo celkem
teplo: + 14 °C.
Po prohlídce Solného dolu jsme se autobusem přemístili do metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku, města Krakova. Krakov leží na řece Visle, v nejužším
místě tzv. Krakovské brány, která spojuje
Sandoměřskou kotlinu s kotlinou Osvětimskou.
V Krakově na nás čekalo nábřeží Visly
s dominantou Krakova – hradem Wawel.
Dále to byl kostel sv. Ondřeje, kostel sv.
Petra a Pavla, Rynek Glówny, Sukiennice,
Radniční věž, Mariánský kostel, kostel sv.
Vojtěcha, Floriánská brána, Barbakan, Jagellonská univerzita. Nedělní ráno 9. května
2010 nás sice přivítalo májovým deštíkem,
ale ten nás nemohl odradit od projížďky
elektromobily do židovské čtvrti Kazimierz. Většina z nás si prohlédla Starou sy-

Březen - Měsíc knihy
Stalo se již tradicí, že tlumačovská
knihovna věnuje Měsíci knihy zvýšenou

nagogu i další historické stavby této čtvrti.
Pak už nás čekal „zlatý hřeb“ naší návštěvy v Krakově - hradní komplex Wawel
a katedrála sv. Stanislava a sv. Václava, v níž
se i dnes konají mše. Zde byli korunováni
polští králové a mnozí jsou zde i pohřbeni,
jako i svatí nebo další významné osobnost
polského národa. Jako poslední je zde pochován polský prezident Lech Kaczynski
s manželkou. U jejich hrobu bylo i mnoho
účastníků z našeho zájezdu.
Ve věži baziliky je umístěn nejznámější polský zvon Zikmund, který je od roku

1520 používaný jen u významných příležitostí.
Celý dvoudenní zájezd pro nás opět připravil pan PhDr. Pavel Kočí z Vzdělávací cestovní agentury z Kroměříže.
S Krakovem jsme se loučili neradi – nenaráželi jsme na jazykovou bariéru; všichni Poláci obvykle umí dobře anglicky, ale
domluvili jsme se převážně česky. Polština
a čeština jsou si velmi podobné. Poláci byli
usměvaví, přátelští a tolerantní. Zase někdy
v Polsku Do widzenia!
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto KIS Tlumačov 

pozornost. Tentokráte se tak stalo ve spolupráci se ZŠ Tlumačov.
V úterý dne 23. března 2010 navštívila
7. třída ZŠ Tlumačov v rámci Měsíce kni-

hy místní knihovnu. Děti a paní učitelka
Mgr. Leona Jirušková strávily dvě velmi
příjemné vyučovací hodiny mezi knihami.
Knihovnice Petra Šimoníková jim přiblížila knihovnu z pozice nejen čtenáře, ale
i knihovnice. Ukázala dětem, jak funguje
nový program na počítači, výměnný soubor i meziknihovní výpůjčka, kterou si
přes nás můžou knihy objednat ze Zlína.
Po seznámení se s knihovnou měla paní
učitelka pro děti nachystané různé úkoly. Na lístečku měly napsané, které knihy
s danou tématikou mají vyhledat, jaký hrdina či slovo se má v knize objevit. Děti
hledaly knihy a dělaly si zápisky. Nakonec
8 žáků využilo březnové registrace zdarma a knihovna tím získala nové čtenáře.
V pondělí dne 29. března 2010 pozvala knihovnice p. Petra Šimoníková
i děti z družiny na prohlídku knihovny.
Po prohlídce jsme se pustili do velikonoční výroby. Děti si vytvořily kuřátko, lepily
krepový papír na předtištěné velikonoční obrázky a nakonec si každý obarvil
vajíčko. Všechny výrobky si děti odnesly
domů.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

KIS Tlumačov

NOVINKY

Foto KIS Tlumačov 

Beseda s právníkem

Vzpomínka

KIS Tlumačov uspořádalo ve čtvrtek 29.
dubna 2010 od 16 hodin Besedu s právníkem. Na programu byla témata: dědické
právo, závěť a darovací smlouva.
Přednášejícím byl Mgr. František Kel,
právník, zároveň i radní a občan Tlumačova. Beseda se setkala s velkým ohlasem.
Pan Mgr. František Kel všem přítomným,
bez složitých citací zákona a paragrafů, vysvětlil např. kdo má právo ze zákona dědit,
jaké je pořadí dědiců, zda je lepší psát závěť
nebo majetek ještě za života darovat, jaké
jsou formy psaní závěti, pojem věcné břemeno, atd. Občané kladli během besedy své
dotazy k daným tématům a nikdo neodešel
bez odpovědi.
V demokratickém právním státě by měl
mít každý přístup k právní pomoci poskytované kvalifikovaným právníkem. Obec
Tlumačov tento přístup svým občanům
umožnila.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji milovali.
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Dne 20. srpna 2010 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila maminka,
babička paní Vlaďka Bilíková.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Kateřina a syn Jan s rodinami.

V podvečer 1. máje se na náměstíčku stavěla májka a za měsíc byla úspěšně skácena
Od pátku 30. dubna 2010, od 17:30 hodin, stála opět v Tlumačově májka.
Pracovníci údržby obecního úřadu skáceli už předem vyhlídnutý strom, zbavili ho
větví a kůry a převezli na náměstíčko. Paní
Jánská udělala, (za což ji patří velké díky)
již potřetí věnec, který je nedílnou součástí májky. Pak už jen stačilo májku ozdobit
barevnými pentlemi a něco málo po 17
hodině se májka, za pomoci přítomných
dorostenců TJ oddílu kopané, pracovníků
údržby obce a dalších dobrovolníků z řad
diváků, zvedla a zakotvila do připravené
jámy. Mladí hoši ještě zabezpečili májku
proti případnému zloději ostnatým drátem
a už se mohlo jít dokonané dílo zapít chlazeným pivem a kofolou.

Mladí rybáři z Tlumačova opět na exkurzi v Jívové
Po loňském úspěchu návštěvy zařízení na odchov lososovitých ryb nedaleko
známého vojenského prostoru Libavá, se vedoucí Roman Zálešák se svými svěřenci opět
vrátil do Jílové. Tentokráte 24. dubna 2010.
Po dětském žasnutí nad železničními tunely při cestě na líheň, nastala mokrá, ale
nádherná práce. Tentokrát se totiž dítka
dozvěděla další zajímavosti a také se svou
osobní prací přímo podílela na umělém vytírání ryb.
Tlumačovský patron Michal Novotný se
jal organizace práce s dětmi jako správný
„Tlumačák“ a s vtipným nadhledem vštěpoval do malých hlav nové vědomosti a dovednosti.
Následovalo kulturní obohacení atmosféry i hrou na vlastnoručně dlabané lesní
fujary.
Potom se mladí rybáři přesunuli s Michalem na nedalekou louku, aby jim vysvětlil jak zacházet s muškařským prutem.
Poté si tuto dovednost s udicí vyzkoušeli
postupně všichni nejprve na louce a po té
i naostro ve svižné bystřině protékající
řeky. Zde se bohužel dětem nedařilo v úlovcích vůbec. Není se ale čemu divit, tento

Pravidelní návštěvníci webových stránek
naší školy jistě zaznamenali, že tento školní rok je pro naše školní družstvo rokem
úspěchů. Klukům se dařilo téměř ve všech
sportech. Počínaje atletikou, přes sálovou
a malou kopanou, basketbal až po velmi
oblíbený florbal, ve kterém se dokonce probojovali do okresního finále.
Ještě větší úspěch však zaznamenali
v soutěži OFL – Otrokovická florbalová liga

Foto KIS Tlumačov 

Tlumačovská vlajka vlála na špici májky
do 5. června 2010, do 15 hodin, kdy byla
slavnostně pokácena. Samotné kácení bylo
doplněno o kulturní program v provedení
dětí z DDM Sluníčko. Ti nejmenší nám zacvičili aerobikovou sestavu s názvem „Bobík“. Dále následovaly různé soutěže pro
děti i dospělé. Vše bylo podbarveno hudbou „Boris Band“.
Děkujeme dorostencům, kteří se i letos této tradice chopili zodpovědně, chlapům z údržby obce za vzornou spolupráci
s KIS, SDH Tlumačov za zajištění občerstvení a v neposlední řadě vám, za to, že
jste přišli.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Červen 2010

Rybáři, ZŠ Tlumačov

Mladí rybáři při umělém vytírání ryb.
druh rybaření je zcela odlišný než ten,
na který je mládež doposud zvyklá. „Je to
nejhezčí druh rybařiny v těsném kontaktu
s vodou a přírodou vůbec“, poznamenal Michal. Jsme rádi, že nám kus svých prožitků

Foto archiv MO rybáři 
přiblížil tím nejlepším možným způsobem
a jemu i jeho kolegovi Davidovi , patří velký
dík jak za tlumačovský kroužek, tak za MO
a Fishermanii Kvasice.
Za tým fishermanie Jiří Tomis

Kluci z Tlumačova zvítězili v Otrokovické florbalové lize 2009/2010

Stavění májky.

Soutěž v zatloukání hřebíku do pokácené májky.
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2009/2010. Liga se pravidelně hraje v období podzim – jaro. Tentokrát se vzhledem
k počtu přihlášených družstev hrálo novým
herním systémem. Nejprve se v základních
kolech družstva rozdělila do dvou výkonnostních skupin a potom se trojkolově
hrálo „play-off“ o konečného vítěze. Kluci
bez potíží vybojovali finálovou skupinu,
ve které se hrála velmi kvalitní a vyrovnaná
utkání. Na všech finalistech je znát, že kluci florbal umí a že je
skutečně baví.
Naše školní družstvo, které bylo početně nejslabší, hraje
na kvalitní základní
řadu – David Hrdina,
Radek Zálešák, Petr
Barwig, Honza Holub,
Radek Šimoník a Patrik Mouka. Kromě
této herně velmi kvalitní „lajny“ se na střídačce objevili i další
hráči, kteří nastupovali do utkání méně,
ale přesto družstvu
významně pomáhali.
Byli to Marek Kél, David Filák a Jenda Hujíček na postech hráčů
a brankářů. Kromě
nich se v některých
Foto ZŠ Tlumačov 
utkáních objevili ob-

čas i další hráči, kteří mohou po odchodu
„deváťáků“ doplnit v příštím roce naše školní družstvo.
Naší silnou stránkou v letošní sezóně byl
střelecký potenciál Davida Hrdiny, který se
stal opět nejlepším střelcem ligy s 21 brankami a kombinační souhra s druhým z dvojice Radkem Zálešákem, který vstřelil branek
11. Oporu měli kluci v brankařovi Jendovi
Hujíčkovi, který je často podržel nejen zákroky, ale i po stránce herní pohody.
Velkou zásluhu na vítězství kluků má
i řada jejich rodičů, kteří s nimi na utkání jezdili, fandili a podporovali je po všech
stránkách. Bez nich by bylo pro kluky velmi
obtížné zvládnout školu, další sporty a ještě
ligu. Mluvím nyní o skupině rodičů a jejich
kluků, kteří pochopili, že poflakování se
po obci, vysedávání u počítačů a „hrozná
nuda“ se dá vyměnit za sport, zábavu a pocit radosti z úspěchu. Všem jim moc děkuju!
Škoda jen, že v současnosti nemají kluci
k sobě další o rok, o dva mladší kamarády,
kteří by je na jejich sportovní cestě podpořili a posílili. Snad to vyjde o nějaký rok
později, kdy do kategorie starší žáci přijdou
současní „čtvrťáci a páťáci“. Tam vidím velkou šanci pokračovat…
Závěrem bych chtěl klukům popřát, aby
jim jejich zájem o sportování a o pohyb vydržel a aby každý z nich si našel přesně „tu
parketu“, která mu bude sedět a na které se
mohou naplňovat jeho sportovní přání a sny.
Mgr. Robert Podlas, ředitel ZŠ

Foto KIS Tlumačov 

www.tlumacov.cz
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Soutěž v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“
V sobotu 10. 4. 2010 se konal v tlumačovské tělocvičně základní školy již VI. ročník soutěže v aerobiku skupin „O pohár
starosty obce Tlumačov“. Tentokrát se sjelo okolo 550 soutěžících z různých koutů
Moravy. Některá družstva na naši soutěž
jezdí pravidelně, pro některé to byla premiéra. Pro všechny soutěžící byla připravena
spousta dárečků a pro ty nejlepší nejen dárečky, ale i poháry a medaile, na které nám
finančně přispěla obec Tlumačov.
Pestré kostýmy, sponky, třpytky, doplňky, důležité kulisy k sestavám a rozeznívající se hudba, byla k vidění a slyšení
právě na této soutěži. Výkony družstev
sledovala 6členná porota odborníků
z oboru aerobiku, tance a gymnastiky. Ta

měla za úkol hodnotit choreografii, techniku, vzhled, synchronizaci, náročnost
a nasazení. Úkol to byl velmi těžký, protože sestavy jsou rok od roku kvalitnější
a pestřejší. Kategorie jsou rozděleny podle
věkového průměru dětí ve skupině a to
na kategorie do 7 let, 8–10 let, 11–13 let
a 14–24 let. V každé kategorii bylo kolem
11 soutěžních družstev.
I naše tlumačovská družstva zde měla
zastoupení a to dokonce 6x. V první kategorii do 7 let jsme měli 2 sestavy. Sestava „Bobík“ pod vedením trenérky Kateřiny Mokré, získala cenu pana starosty za nejmladší
družstvo a děvčata se sestavou „Na královském bále“ - trenérka Hana Hlobilová, vybojovala místo nejcennější a to místo první.
Ve druhé kategorii jsme měli jednu sestavu
pod názvem „Bananafón“ – trenérka Hana
Hlobilová. Děvčata to pořádně rozjela a vybojovala ve své kategorii 3. místo. Ve třetí
kategorii jsme měli opět dvě sestavy a to sestava „Člověče, nezlob se“ – trenér Martin

Představujeme vám, Inzerce

Představujeme vám…
REMO CZ Tlumačov

Skladba „Bananafón“ .

Foto DDM Sluníčko 
předvedla velmi kvalitní výkony. V poslední kategorii 14–24 let byla naše poslední
sestava „Batman a Kočičí ženy“ – trenérka
Hana Hlobilová. S touto sestavou děvčata
a jeden chlapec získali nejen cenu pana starosty, ale také vybojovali 2. místo.
Soutěž byla velmi náročná a to nejen
pro soutěžící, trenéry, ale také organizátory. Proto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na přípravě této akce podíleli. Bez
těchto šikovných lidiček, by nebylo možné
akce tohoto typu vůbec uspořádat. Již nyní
se všichni těšíme na další a to VII. ročník
této soutěže, protože je to pěkná podívaná
a velký sportovní zážitek.
Hana Hlobilová-vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Skladba „Batman a Kočičí ženy“ .
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Foto DDM Sluníčko 
Hložek a sestava „Velká pardubická“ – trenérka Hana Hlobilová. V této kategorii jsme
na místa nejcennější nedosáhli, ale děvčata

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov hledá vedoucí k vedení kroužků
pro děti. Chcete-li naučit děti něco, co
umíte, rádi vás přivítáme. Přijďte se
za námi domluvit do kanceláře DDM
Sluníčko, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 603 995 097, 724 312 318.
Těšíme se na Vás

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

POŘÁDÁ

V NEDĚLI 20.června 2010 od 14.00 hodin

VYSTOUPENÍ
v 15:00 hodin

„Veselý Jirka“
z Ostravy

park u Sokolovny v TLUMAČOVĚ

vystoupení dětí z kroužků DDM, jízda kočárem,
ukázky hasičské a policejní techniky, střelba ze vzduchovek,
projížďka na koních, mega hry, tvořivé dílny, soutěže,
malování na obličej, trampolína, sladkosti a kolo štěstí 

v 16:15 hodin

„Cirkus

trochu jinak“

Cestovatelé „Špagéti a Tortelíny“

Je výrobní a dodavatelská firma v oblasti jeřábů a zdvíhacích zařízení. Společnost
byla založena v roce 1997 panem Svatoplukem Otevřelem. Sídlo firmy je v Tlumačově,
provozovna v Otrokovicích, v průmyslovém
areálu bývalého Chemitanu a její název tvoří počáteční písmena z nabízených prací:
revize, elektroinstalace, montáže, opravy.
„Zabýváme se především výrobou dílenských mostových jeřábů, konzolových jeřábů, sloupových otočných jeřábů, zdvihacích
zařízení pojíždějících po profilu I a jeřábových drah“, představuje v krátkosti svou
podnikatelskou činnost pan Otevřel. „Provádíme jak stavbu nových jeřábů, tak i jejich rekonstrukce, např. k zvýšení nosnosti
a generální opravy. Zajišťujeme dodávky
závěsných prostředků, vázacích prostředků
a dodávky náhradních dílů. Pro spokojenost našich zákazníků a partnerů provádíme na nové i stávající zařízení záruční i pozáruční servis. Odbornost a kvalita našich
pracovníků v oblasti vyhrazených zdvíhacích zařízení jsou zárukou kvality a plnění
všech požadovaných parametrů.“ Společnost za 13 let od svého vzniku vyrobila cca
50 mostových jeřábů a zdvihacích zařízení,
jejichž nosnost se pohybovala od 1–10 tun
a délkové rozpětí mezi 6–19 metrů.
Jsou i další služby, které mohou nabídnout: inspekce, revize a revizní zkoušky;
montáž dálkových radiových ovládání;
montáž protisrážkových zařízení; geodetická zaměření a rektifikace jeřábových drah.
Firma provádí školení obsluhy jeřábů a vazačů. Konzultační a poradenské služby jsou
také v jejich nabídce.
Firma vyrábí jeřáby do nových tak i stávajících prostor pro tuzemské zákazníky.
Konkurence je velká, jen ve Zlínském kraji
je 4 - 5 stejných nebo podobných firem.
Pan Svatopluk Otevřel je vyučený elektromechanik pro stroje a zařízení, později vystudoval střední školu se zaměřením
na elektro. Jako zaměstnanec bývalého podniku Svit Otrokovice, později Toma, dělal
revizního technika se zaměřením na elektroinstalace. S postupem doby stoupla poptávka po servisu - opravách jeřábů, což
vyústilo v soukromé podnikání pana Otevřela. S ním, jako OSVČ, začal v roce 1993.
O 4 roky později založil se svou manželkou
společnost s ručením omezeným. Zaměstnává 5 pracovníků na stálý pracovní poměr,
všichni jsou z Tlumačova. V nedávné době
začal ve firmě pracovat i syn.
„V naší výrobní hale jsme schopni vyrobit
jeřáb, jak se říká „od A až po Z“. Výjimkou
je pouze kladkostroj, který dovážíme ze zahraničí,“ vysvětluje proces výroby pan Svatopluk. „Zákazník k nám přijde s požadavkem,
my zpracujeme projekt, který zadavatel posoudí a započne výroba. Po výrobě ocelové

Pan Otevřel v areálu firmy.
Foto archiv REMO CZ 

konstrukce, montáži el instalace s rozvaděčem a kladkostrojem se provádí oživení jednotlivých mechanismů. Jeřáb jako hotový
výrobek putuje, téměř vždy jako nadměrný
náklad, k zákazníkovi. Ten má někdy i specifické požadavky, např. klimatizovanou kabi-

nu s neprůstřelnými skly (jeřáb pro rozbíjení
litiny). Za celou dobu existence firmy jsme
neměli jedinou reklamaci. Jeřáby vyrábíme
na základě Oprávnění vydaným Technickou
inspekcí České republiky.“
Celosvětová finanční krize se dotkla i firmy REMO CZ Tlumačov. Už v roce 2009 pocítili její dopad, vyrobili jen 1 jeřáb, tento rok
už mají na svém kontě jeřáby 3. Ve srovnání
s lety 2007–2008, kdy z firemní haly odjíždělo 10–12 výrobků, je ekonomická situace
neutěšená. Firma ale využila i této nepříznivé doby pro podnikání k tomu, že umožnila
svým zaměstnancům absolvovat svářečský
kurz, zakončený úřední zkouškou.
„Naše firma také provádí pro „obyčejného“ občana drobné zámečnické práce
(branky, vrata), elektroinstalační práce, revize elektro před kolaudací a další práce,“
dodává pan Otevřel.
Pokud by se situace na trhu zlepšila,
uvažuje pan Svatopluk Otevřel o rozšíření
výrobní haly: „Máme požadavky na stále
větší jeřáby co do rozměru a prostory haly
už nestačí. Potřebovali bychom prostory
pro obrábění oddělit od ostatní výroby.“
44 letý pan Svatopluk Otevřel je ženatý, s manželkou Květoslavou mají dva syny:
Aleše (22 let) a Marka (19 let).
Ve volném čase se věnuje rekreačnímu
vyžití jízdou na kole, turistikou a lyžováním.
Rozhovor připravila
Renáta Nelešovská, KIS Tlumačov

Trafika u Martiny Vás srdečně zve na

		

točenou zmrzlinu
		
různých příchutí

Zmrzlinu prodáváme po-pá v odpoledních hodinách (zatím) a v neděli 15–18 hod.
Za deštivého a chladného počasí se zmrzlina neprodává.

Prodám

dveře plastové vchodové masivní, 4 panty, 5ti bodý zámek, částečně prosklené, pravé a levé, rozměr 90x200, 100x200 cm vč. zárubně. Bílé a hnědé. Nové z neuskutečněné stavby. Cena 7800 Kč/ks. Dopravu zajistím zdarma.
Tel: 777 106 709

Nabídka služeb KIS Tlumačov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagační materiály Tlumačova, mikroregionu Jižní Haná, a okolních obcí ZK
Nabídka kulturních i jiných akcí Tlumačova a okolních obcí
Turistické i cyklo mapy (Olomoucko, Javorníky, Chřiby, Slovácko, Zlínsko,...)
Seznam volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce Zlín
Pronájem Klubu obce na Zábraní
Pronájem sálu KIS Tlumačov
Pronájem PC učebny
Veřejný internet
Zapůjčení tlumačovského kroje
Zapůjčení drobného hmotného majetku Obce Tlumačov.
Laminování – využívá se k zatavení dokumentů, a tím k ochraně před různými vnějšími vlivy
• Fax, kopírování, skenování, tisk
• Zhotovení kroužkové vazby dokumentů
• Nabídka zboží prodávaného v IC KIS Tlumačov

Vstup zdarma pro děti i dospělé Občerstvení zajištěno !
Za deštivého počasí akce přesunuta do místní Sokolovny

Červen 2010

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

Voltiž, inzerce

NOVINKY

Start Voltiže do nové sezony
Do letošního roku jsme vstoupili s nadějí svěřenou v nově sestavenou juniorskou skupinu, kterou posílili členové ze seniorské skupiny, která tento rok nemůže na závody, protože se jí nepodařilo najít
koně, který by zvládl náročnost seniorské sestavy. Veškeré další naděje jsou tedy vkládány do tlumačovských jednotlivců. Do boje o nominaci na Světové jezdecké hry v americkém Kentucky se tak zapojila
Margita Urbanová, Jana Wolfová, Nela Mikesková a v neposlední řadě
současný mistr světa Petr Eim. Ani juniorští jednotlivci nepřijdou
zkrátka a mohou soutěžit o účast na Mistrovství Evropy juniorů v Rakousku. Tuto nominaci zatím úspěšně plní Michaela Hanová.
Prvním bojem o nominaci se tak staly závody v Brně - Veveří.
Juniorská skupina zde obsadila 2. místo. Startovala na Catalinovi
IV-33, kterého lonžovala Kateřina Králová. Petr Eim získal 1. místo
a Margita Urbanová 2. místo, oba také na Catalinovi. Míša Hanová
skončila 5. na koni Paegas s lonžérkou Pavlínou Schillerovou.
Druhé závody letošní sezony se konaly tradičně u nás v Tlumačově. Jelikož to bylo v domácím prostředí, mohli se závodů účastnit
všichni koně a tak i všechny oddílové děti. Skupina na domácích
závodech cvičila na Danovi s lonžérkou P. Schillerovou a umístila
se ve velké konkurenci na 4. místě. Petr Eim získal opět 1. místo a M. Urbanová další 2. místo, oba na Catalinovi s lonžérkou K.
Královou. Na Pegasovi startovala Nela Mikesková, která vybojovala
4. místo a Míša Hanová s 3. místem. Svou premiéru si střihli naši
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noví jednotlivci v kat. juniorů Marek Hablovič a Denis Balaštík, kteří
startovali na Farrmonovi s Libou Hablovičovou. Vyhlášena byla také
Hobby soutěž, kterou na plné čáře vyhrál Adam Buršík z TJ voltiž
Tlumačov. Za pomoc při zajištění závodů bychom rádi poděkovali
Zlínskému kraji, Obci Tlumačov a Zemskému hřebčinci Tlumačov
a všem sponzorům, kteří darovali věcné ceny pro závodníky.
Třetí a zatím poslední závody se konaly v jezdeckém areále v Chotěbuzi. Skupina zde skončila na 3. místě na koni Farmon
s L. Hablovičovou. Petr Eim opět obsadil 1. místo, ke kterému mu
dopomohl drábovský kůň Capitano. Míša Hanová získala 2. místo,
Jana Wolfová se umístila na 3. místě, Margita Urbanová na místě 4.
a Nela Mikesková obsadila 5. místo. Všechny cvičily na koni Paegas
s P. Schillerovou.
Na první mezinárodní závody
do rakouské Stadl Paury vyjela
zatím jen Míša Hanová. Startovala na drábovské Eskadře a v celoevropské konkurenci vybojovala
36. místo. Z českých žen byla 2.
a získala tak první bod do nominace na ME.
V červnu nás ještě čekají mezinárodní nominační závody
ve slovenské Šale a v německém
Krumke. Více informací o našem
působení naleznete na www.voltiz-tlumacov.cz.
Kateřina Králová

Ucpaný odpad? Neodtéká WC?

DASDER
VOLEJTE ODBORNOU FIRMU

VYREŠÍME RYCHLE VÁŠ PROBLÉM
* 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

Po cyklostezce podél Baťova kanálu
Baťův kanál je vodní cesta, která byla
postavena ve třicátých letech 20. století pro
účely nákladní plavby, nyní slouží výhradně
k rekreaci. Tato unikátní vodní cesta nabízí
plavby na osobních lodích s kapacitou až
60 osob. Díky možnosti přepravy jízdních
kol na palubě těchto lodí lze kombinovat
plavbu s cyklistickými výlety. Vždyť celý
Baťův kanál je lemován cyklostezkou dlouhou více jak 80 km, na kterou dále navazují
stezky a trasy v okolí včetně Moravských
vinařských stezek. Baťův kanál můžete vychutnat nejen z vyhlídkové paluby výletní
lodi či sedla jí jízdního kola, ale také z paluby hausbótu nebo malého motorového
člunu, jehož kapitánem se stanete Vy sami.
Mapa cyklostezka podél Baťova kanálu ZDARMA v KIS Tlumačov

tel:773

155 115 www.DASDER.cz

SDH Tlumačov pořádá dne 17. července 2010

oslavy 125. výročí
založení sboru
Program oslav:
9:00 – vítání hostů
10:00 – kladení věnců
10:30 – svěcení praporu před hasičskou zbrojnicí
11:30 – slavnostní schůze, oběd
14:00 – ukázka současné a historické techniky
			 ukázka činnosti mladých hasičů
			 výstava
			 přátelské posezení
			 Všichni občané jsou srdečně zváni
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