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Vážení spoluobčané,
při mé poslední návštěvě očního oddě-

lení Baťovy nemocnice jsem si zde všiml 
nápisu „Světlem tvého těla je oko“. Ze škol-
ních lavic si pamatuji, že zrakem získáváme 
80 % informací. To je skutečně hodně a tak 
co vidíme, v nás vyvolává různé emoce ať 
již pozitivní či negativní. A i když se díváme 
na stejnou věc, každý může vidět něco jiné-
ho. Rozkvetlý strom v nás může evokovat 
myšlenky na zamilovaný měsíc máj, včelař 
v něm může vidět včely a následně med, 
zahradník pak již může myslet na podzim-
ní sklizeň ovoce a jistě bychom našli i další 
úhly pohledu.

Čeho jsme si v měsíci máji jistě všimli? Je 
to měsíc, který více patří zamilovaným a sa-
mozřejmě také maminkám. Den matek si již 
našel své místo v našich myslích, a proto se 
i já připojuji a všem maminkám věnuji bá-
seň Jaroslava Seiferta a přeji, aby zažívaly 
radost ze svých dětí. 

Některé skutečnosti však mohou být na-
šim očím ukryty, pak nastupuje srdce, aby 

objevilo úplně jiný pohled. Vidění nás jistě 
také zavazuje k zodpovědnosti za naše ro-
diny, obec i stát. Nemůžeme se bát něco po-
chválit a naopak, vidíme-li, že se děje něco 
špatného, tak přiměřeně reagovat. Obec se 
prostřednictvím oddělení životního prostře-
dí, údržby a služeb snaží o to, aby v obci bylo 
pěkně, aby obecní plochy byly udržované 
a uklizené. V rámci operačního programu 
životního prostředí byla Obec Tlumačov 
úspěšná s projektem „Zvýšení kapacity ko-
munitní kompostárny“ a tak se nám podaři-
lo získat dotaci na pořízení nakladače, díky 
němuž se zjednoduší a zkvalitní manipulace 
s organickým odpadem, a síta, které bude 
využíváno k osívání kompostu a umožní ná-
vrat této nezbytné složky zpět do přírody. 

Během hlavních prázdnin chceme zrea-
lizovat bezbariérový přístup do zdravotní-
ho střediska a uskutečnit celkovou úpravu 
prostranství vstupu.

Přeji vám, abyste dobře viděli nejen díky 
svým očím, ale i srdcem a k tomu vám přeji 
pěkné prázdniny a dětem hodně sluníčka 
a krásných zážitků, které ani čas nevymaže.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Večerní píseň 
Jaroslav Seifert
Když bylo dobře mamince,
bylo i pěkně v našem bytě.
Hmoždíř, který stál na skříňce,
zatřpytil se, a okamžitě
skla oken, po nichž před chvilkou
plakalo ještě bílé jiní,
svítila opět po kuchyni,
kde vonělo to vanilkou. 

Když zpívala, hned vesele
spustili ptáci před okny nám.
Měla-li mráček na čele,
odletěli hned ptáci jinam.
Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.
I černé kotě, které tlapkou
pohrávalo si se skořápkou,
dívalo se jí po očích. 

Obec Tlumačov a DDM Sluníčko Otrokovice, pracoviště Tlumačov 
Vás srdečně zvou

v sobotu 16. června 2012 od 14.30 hodin
do parku v ulici Sokolská v Tlumačově na

RODINU
ODPOLEDNE

         PROGRAM:
14.30–15.00 hod. Slavnostní přivítání starostou obce Ing. A. Jonáškem
15.00–16.00 hod. Zábavná show ilustrátora Adolfa Dudka „Malování pro děti“
16.00–19.00 hod. Soutěže, program a atrakce pro děti v rámci Dne dětí
17.00–18.30 hod. K poslechu i tanci hraje hudba Hanačka Břest
20.00–01.00 hod.  Večerní taneční zábava se skupinou Milenium

             Bohaté občerstvení zajištěno Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

PRO CELOU
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Obec Tlumačov společně se Státním fon-
dem životního prostředí a fondy Evropské 
unie – Fondu soudržnosti připravila pro 
svoje občany projekt „Zvýšení kapacity 
komunitní kompostárny obce Tlumačov“. 
K naplňování cílů Plánu odpadového hos-
podářství ČR přispěje realizace projektu 
hned v několika bodech jeho závazné části:

1. snížení podílu biologicky rozložitelných 
odpadů uložených na skládky

2. omezování podílu odpadů ukládaných 
na skládky

3. zvýšení podílu materiálově využitých 
komunálních odpadů.

V rámci projektu získala obec dotaci 
ve výši 90% celkových nákladů na po-
řízení komunální techniky v hodnotě 
2.083.800 Kč (traktor s čelním nakladačem 
a rotační síto s dieselovým pohonem). Ob-
čané obce tímto získávají možnost ukládat 
bioodpad bezplatně na sběrný dvůr, odkud 
bude přepraven do obecní kompostárny, 
která se nachází v lokalitě „Slivotín“ a jejíž 
plocha je 2.584m2.

Podpořeno fondem Evropské unie 
v rámci Operačního programu ži-
votního prostředí

Co je vhodné ke kompostování
Ovocné a zeleninové odpady, kávové 

a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná 
tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, pili-
ny, hobliny a kůra, trus hospodářských zví-
řat, podestýlka domácích hospodářských 
zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, 
sláma.

Co není vhodné ke kompostování
Kosti, odřezky masa, tuky, chemicky 

ošetřené materiály, rostliny napadené cho-
robami, slupky z tropického ovoce, pecky, 
popel z uhlí, cigaretové nedopalky, časo-
pisy, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo, 
kameny.

Postup likvidace organického odpa-
du v obci Tlumačov

Občané obce Tlumačov, kteří nemají 
své vlastní kompostoviště (kompostér, či 
plochu pro kompostování), mají možnost, 
biologicky rozložitelný materiál, který 
jim vnikne provozem jejich domácnosti 
a na zahradách, odkládat na sběrném dvoře 
v technickém areálu obce Tlumačov na ul. 
Zábraní ve stanovené provozní době sběr-

ného dvora. Po naplnění přistaveného kon-
tejneru nebo vlečky za traktor je organický 
odpad odvezen na kompostárny v lokalitě 
„Slivotín“. Postup likvidace organického 
odpadu je stejný i pro obec Tlumačov, které 
tento materiál vzniká zejména při údržbě 
veřejné zeleně. Plocha určená ke komunit-
nímu kompostování je vyčleněna v severní 
části katastrálního území obce Tlumačov 
v lokalitě „Slivotín“. 

Biologicky rozložitelné odpady budou 
v prostoru kompostárny shromažďovány 
na jedné hromadě (zakládce) lichoběžníko-
vého průřezu, tak, aby mohla být umožně-
na překopávka kompostu, která zabezpečí 
dokonalé provzdušnění a zdárný chod pro-
cesu kompostování. 

Srovnávání zakládky kompostu a její 
překopávku bude provádět pracovník obce, 
který v rámci pravidelných kontrol prosto-
ru komunitní kompostárny, bude dohlížet 
na bezproblémový chod kompostárny.

Obec Tlumačov povede provozní deník 
komunitní kompostárny.

Přínosy komunitního kompostování
Komunitní kompostování je jednoduchý 

a levný způsob využívání bioodpadů. Je 
mezistupněm mezi domácím a komunál-
ním kompostováním vhodným pro menší 
obce. Komunitní kompostování umožňuje 
občanům využívat v blízkosti místa bydliš-
tě vlastní bioodpady, obci odpadají náklady 
spojené s dopravou a zpracováním biood-
padů ve velkých kompostárnách. Díky je-
jich důslednému třídění a kompostování 
se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý 
kompost se využívá k údržbě společných 
prostranství, oživuje se zeleň. Odpadá bu-
dování nákladné průmyslové kompostárny. 
Kompostovat lze bioodpady z domácností 
a zahrad. Od množství bioodpadu a zvole-
né technologie se odvíjí potřebná plocha 
ke kompostování. Kompostovat se může 
volně na hromadách. Nově založený kom-
post lze osadit rostlinami jako tykve, me-
louny, okurky. Pokud se dodržují obecné 
zásady kompostování, kompost nezapáchá 
a je vyzrálý za 6–9 měsíců.

Země je jedinečným skvostem stvoření, 
které nemá ve známém vesmíru obdoby. 
Je to náš domov, za jehož správu jsme od-
povědni. S narůstající ztrátou duchovního 
ukotvení však dochází ke stavu, kdy tento 
nám darovaný domov přestal být harmo-
nicky spravován a využíván, ale je bezo-
hledně zneužíván, ba přímo drancován. 
Výsledky tohoto stavu zřejmě už dosahují 
globálního měřítka a dnes stojíme na prahu 

velkých změn k horšímu, a to nejen klima-
tických. Příčinou špatného stavu je krize, 
ve které člověk nejdříve produkuje odpad 
v duchovní sféře, což se v hmotné oblasti 
projevuje v nezdravé spotřebě nekvalit-
ních, krátkodobých produktů a zákonitě 
tedy v nadměrné tvorbě odpadů. Země je 
vpravdě zázračné dílo. Umí nás všechny ne-
jen denně nakrmit, ale s naší nepatrnou po-
mocí dokáže vrátit do oběhu skoro všech-
no, co je pro nás jen nepoužitelný odpad. 
Naučme se tedy znovu těmto procesům 
v přírodě rozumět a využívat je ve svůj pro-
spěch jak v soukromí, tak i ve společenství 
měst a obcí.

Traktor s čelním nakladačem. 
Foto: OÚ Tlumačov 

Rotační síto.  Foto: OÚ Tlumačov 

Územní plán Tlumačov

Již 16. 12. 2009 schválilo Zastupitelstvo 
obce Tlumačov zadání Územního plánu 
Tlumačov pod usnesením č. Z8/24/12/09, 
jako závazný podklad pro zpracování 
územního plánu. 

Návrh Územního plánu Tlumačov je 
zpracováván v souladu se schváleným za-
dáním a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti.

Základním důvodem pro pořízení nové-
ho Územního plánu Tlumačova je potřeba 
obce mít aktuální dokument usměrňují-
cí výstavbu v obci, jenž nahradí stávající 
Územní plán sídelního útvaru obce Tluma-
čov, který je v platnosti od září 1998, tj. té-
měř 14 let! 

Současně, tak Obec Tlumačov reagu-
je na ustanovení § 188 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) s tím, 
že platná územně plánovací dokumen-
tace obce Tlumačov musí být nahraze-
na novým územním plánem v termínu 
do 31. 12. 2015, jinak územní plán schvále-
ný před 1. lednem 2007 pozbývá platnosti.

Projekt zpracování návrhu územního 
plánu Tlumačov realizovaný v rámci Inte-
grovaného operačního programu je spo-
lufinancován z prostředků Evropské unie, 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a státního rozpočtu ČR.

Celková plocha řešená územním plá-
nem je 15,52 km2. Návrh územního plánu 
bude zpracován v termínu do 31. 12. 2012. 
Celkové výdaje projektu činí 720.000 Kč, 
z toho způsobilé výdaje činí 684.000 Kč. 
Financování probíhá z prostředků státního 
rozpočtu v částce 102.600 Kč, prostředků 
EU v částce 581.400 Kč a prostředků obce 
v částce 36.000 Kč.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Vzpomínka
Na jaře 2012 jsme 

se všichni naposledy 
rozloučili s panem 
učitelem Bohumilem 
Kopáčkem, který v nás 
zanechal nezapomenutelné vzpomínky. 

V mládí učil na ZŠ Tlumačov. Jeho žáci 
na něj s láskou vzpomínají. Pak dlouhá 
léta pracoval jako ředitel ZŠ Bohuslavi-
ce. Po opětovném návratu do Tlumačova 
pracoval jako zástupce ředitele na ZŠ Má-

Stavba u železniční tratě 
směrem do Otrokovic

Mnozí občané se mne dotazují, co se 
buduje na poli u železniční tratě směrem 
do Otrokovic? Celý název zní „Protierozní 
opatření v k.ú. Tlumačov na Moravě, stavba 
č. 2 PEO v lokalitě Podrybničí“. Jednoduše se 
dá říci, že protierozní opatření má za úkol 
umožnit ve vymezeném prostoru sedimen-
taci splavenin, ochránit železniční trať a sil-
nici I/55 před přívalovými dešti, zpomalit 
průchod vody krajinou a tím minimalizovat 
ničivou sílu vody a v neposlední řadě také 
zadržet vodu v krajině. Investorem je Mini-
sterstvo zemědělství, zastoupené Pozem-
kovým úřadem Zlín. Stavba je v souladu 
s platným územním plánem a její realizace 
byla vyvolána komplexními pozemkovými 
úpravami na katastru naší obce. Dokončení 
se předpokládá do 30. června 2012. Cíl celé 
stavby je také velmi prostý - moudře hos-
podařit a nakládat s vodou, jejíž hodnotu 
i moc si mnohdy neuvědomujeme.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v tyto dny začíná nová etapa využívání 

komunitní kompostárny. Hlavní snahou 
projektu bylo zlepšit podmínky nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady v naší 
obci za pomoci potřebné technologie.

V letošním roce budeme v tomto úsilí 
pokračovat, připravujeme projekt s ná-
zvem „Zavedení separace a svozu bioodpa-
dů v obci Tlumačov“. Jeho cílem bude získat 
svozové vozidlo včetně kontejnerů, které 
by následně umožnili zajistit pro obyvatele 
obce lepší dostupnost při ukládání a sepa-
raci bioodpadů.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat 
za poskytnutí dotace Státnímu fondu život-
ního prostředí, Evropské unii – Fondu sou-
držnosti a všem, kteří se na administraci 
a přípravě projektu podíleli.

Ing. Antonín Jonášek, 
starosta obce Tlumačov

Protierozní opatření u železniční tratě. Foto: OÚ Tlumačov 

Z tlumačovské 
matriky
 Naši jubilanti  

duben – červen
Rajmund Huráň, Josef Machálek, Olga 
Ředinová, Květoslava Zapletalová, 
Ladislav Samohýl, František Staněk, 
Karel Rašín, Andělína Tobolová, Josef 
Oharek, Blanka Pěrková, Vítězslav Pi-
voda, Marie Skopalíková, Josef Kubíčík

 Sňatek uzavřeli:
Tomáš Dědek a Petra Manová

 Zlatou a diamantovou svatbu 
oslavili manželé:

Václav a Jarmila Šimkovi, Jan a Marie 
Melichárkovi, Hubert a Gertruda Kvar-
dovi, Josef a Marie Haitzovi

Všem blahopřejeme.

 Narozené děti: 
Veronika Klofáčová, Jaroslav Zaoral, 
Michaela Zaoralová, Rozálie Vlčková, 
Adéla Husárová, Michaela Dvořáková, 
Matěj Sácký, Karolína Duroňová

 Úmrtí
Ludmila Blahová, Božena Macáková, 
Bohuslav Kopáček, Josef Zábojník 

Ladislava Vránová, matrikářka

Pokud nemáte zájem o zveřejnění 
v této rubrice, v dalším čísle TN, sdělte 
to prosím matrikářce, nebo do redak-
ce TN.

nesova v Otrokovicích. Velký význam měl 
pro tlumačovský sport. Byl náčelníkem 
oddílu „Asociace sport pro všechny“ TJ 
Sokol Tlumačov. Nezapomenutelné byly 
akademie, které jsme pořádali pod jeho 
vedením. Přivedl ke cvičení obrovské 
množství místních dětí, žen i mužů. Muži 
nezapomenou na překrásné chvíle, které 
prožili při nácviku, secvičných a násled-
ně při spartakiádním vystoupení na Stra-
hově v Praze. 

Nikdy na Vás nezapomeneme. 
Za všechny, kteří na vás s úctou vzpo-

mínají Jiřina Vrtalová, Hana Brázdilová.



4 5

w w w . t l u m a c o v . c zČ e r v e n  2 0 1 2

Z radniceZ radnice

pojka pro rodinný dům v obci Tlumačov 
se společností JMP Net, s. r. o., a panem Ivo 
Horákem
 schválilo záměr směny části po-

zemku p. č. 779/23 za část pozemku p. č. 
779/25, na kterém se nachází stavba „Te-
rénní úpravy (protihlukový val)“
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti 

KIS Tlumačov za období 2006–2011
 schvaluje záměr směny pozemku 

o výměře 415 m2 v lokalitě „Metlov – za-
hrádky“, za pozemek PK p. č. 1712
 schválilo odkoupení pozemku PK 

p. č. 1782
 vzalo na vědomí informace podané 

starostou ve věci možného majetkopráv-
ního vypořádání ve věci stavby Tlumačov 
– ochranná hráz
 schválilo výkup části pozemku p. č. 

1678
 schválilo záměr odprodeje pozem-

ku o výměře 63 m2 v lokalitě „U Trojice“, 
za níže stanovených podmínek
 schválilo smlouvu o poskytnutí pod-

pory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí

Rada obce Tlumačov dne 
18. 4. 2012 přijala tato 
usnesení:

 schválila předložený Pořadník 
č. 10/2012 na obsazení obecních bytů 
 schválila vystavení platebních vý-

měrů s navýšením o 100 % základní částky 
poplatku za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu a navýšení poplatku za psa o 100 % 
všem poplatníkům, kteří neuhradí poplat-
ky do 30. 4. 2012
 schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě 

č. 775 – Smlouva o plnění povinností (vý-
kaznictví) vyplývajících ze Smlouvy o spo-
lupráci se společností EKO-KOM, a. s. 
 schválila ZŠ Tlumačov přijetí účelo-

vě neurčeného daru 70 000 Kč od SRPDŠ 
při ZŠ Tlumačov
 vzala na vědomí vrácení poměrné 

části fakturovaných nákladů za odvádění 
srážkových vod od společnosti Moravská 
vodárenská a. s. ve výši 117.410 Kč
 vyhlásila konkurz na pracovní místo 

ředitele / ředitelky Základy školy a Mateř-
ské školy v Tlumačově a jmenuje předse-
du a členy konkurzní komise pro konkurz 
na pracovní místo ředitele/ředitelky Zá-
kladní školy a Mateřské školy Tlumačov
 schválila Smlouvu o provedení hu-

dební produkce mezi Občanským sdruže-
ním Hanačka a Obcí Tlumačov
 schválila pronájem výčepního zaří-

zení s chlazením PYGMY 25 – komplet s na-
rážečem, za stanovených podmínek

 schválila výpověď rámcové doho-
dy o podmínkách poskytování mobilních 
služeb elektronických komunikací mezi 
Telefonica O2 Czech Republic, a. s. a Obcí 
Tlumačov
 schválila poskytovatele telekomu-

nikačních služeb prostřednictvím mobil-
ních sítí společnost Telefonica O2 Czech 
Republic
 schválila vypovědět Smlouvu o po-

skytování odborné pomoci na úseku lesní-
ho hospodářství, která byla uzavřena mezi 
obcí Tlumačov a společností Lesnictví Ko-
houtek s. r. o.
 zrušila usnesení R12/15/03/12 

z důvodu finanční náročnosti příprav toho-
to projektu a nejistého výsledku při podání 
žádosti
 schválila stavební opravu části úče-

lové komunikace na pozemku KN p. č. 
2597/1 v délce cca 40 m

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
dne 2. 5. 2012 přijalo tato 
usnesení:

 schválilo vstup obce Tlumačov 
do Místní akční skupiny Jižní Haná a schva-
luje územní působnost Místní akční skupi-
ny Jižní Haná na katastru obce Tlumačov
 projednalo námitku, kterou podala 

spol. RESUN INVEST s. r. o, a doporučuje ur-
čenému zastupiteli námitku zamítnout
 schválilo celoroční hospodaření 

obce a závěrečný účet obce za rok 2011 
včetně zprávy nezávislého auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2011 bez výhrad
 vzalo na vědomí plnění rozpočtové-

ho provizoria
 schválilo rozpočtovou změnu 

č. 1/2012 rozpočtu obce pro rok 2012 
v předloženém rozsahu
 schválilo smlouvu o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na zřízení a provozování plynárenského za-
řízení stavby „Tlumačov na Moravě, Druž-
stevní, 1 MO“ 
 schválilo smlouvu o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na zřízení a provozování plynárenského za-
řízení stavby „Obalovna asfaltových směsí 
Skanska a. s. Tlumačov“
 schválilo smlouvu o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na zřízení a provozování vodovodní pří-
pojky stavby „Obalovna asfaltových směsí 
Skanska a. s. Tlumačov“ 
 vzalo na vědomí písemnou informa-

ci pana Karla Skopala o podané stížnosti
 schválilo smlouvu o zřízení věc-

ných břemen na zřízení a provozování za-
řízení podzemního komunikačního vedení 

 schválilo směnu pozemku p. č. 1436/4 
a p. č.1436/9 o celkové výměře 415 m2 

za pozemek PK p. č.1712 o výměře 415 m2 
dotčeného plánovanou stavbou „370 341 
Morava, Tlumačov – ochranná hráz“
 schválilo odprodej pozemku KN p. č. 

829/37 za podmínek stanovených v zámě-
ru viz usnesení č. Z23/11/03/12 ze dne 
28. 3. 2012
 schválilo vyplatit z rozpočtu obce 

finanční odměnu členům JSDH obce Tlu-
mačov

Rada obce Tlumačov formou 
per rolam 4. 5. 2012 přijala 
toto usnesení:

 schválila zhotovitele akce „Opra-
va účelové komunikace Tlumačov – Skály 
v délce 40 m“ společnost EUROVIA CS, a. s., 
z důvodu splnění podmínek zadávacího ří-
zení a podání nejvýhodnější nabídky

Pozn.: Hlasování formou „PER ROLLAM“ 
- rozhodování v souladu se schváleným Jed-
nacím řádem rady obce ze dne 16. 3. 2011. 
Prakticky se jedná o hlasování formou elek-
tronické komunikace - pomocí emailových 
schránek. Usnesení jsou redakčně krácena, 
plné znění naleznete na www.tlumacov.cz

 schválila poskytnutí příspěvku – ne-
investičního transferu z rozpočtu obce 
2012 organizacím a spolkům:

 vzala na vědomí zprávu o činnos-
ti redakční rady Tlumačovských novinek 
a Sboru pro občanské záležitosti za rok 
2011.

Rada obce Tlumačov formou 
per rolam 26. 3. 2012 přijala 
toto usnesení:

 schválila zapůjčení 4 ks stolů a 8 ks 
laviček paní Janě Skopalové v termínu 
od 23. 3. 2012 do 31. 5. 2012 za stanove-
ných podmínek

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
dne 28. 3. 2012 přijalo tato 
usnesení:

 projednalo následující námitky 
k územnímu plánu obce Tlumačov: pro-
jednalo námitku, kterou podal pan Karel 
Skopal a doporučuje určenému zastupiteli 
námitku zamítnout. Projednalo námitku, 
kterou podal pan Pavel Štefek a doporu-
čuje určenému zastupiteli námitce vyho-
vět. Projednalo námitku, kterou podala 
společnost SAKER spol. s r. o., a doporu-
čuje určenému zastupiteli námitku řešit 
v souladu s uvedeným návrhem. Projed-
nalo námitku, kterou podaly společnosti 
AGROCORP spol. s. r. o., Lukrom plus s. r. 

o., Plemenářské služby a.s., se sídlem Otro-
kovice a doporučuje určenému zastupiteli 
námitku řešit v souladu s uvedeným návr-

hem. Projednalo námitku, kterou podala 
společnost ORMA s. r. o., a doporučuje ur-
čenému zastupiteli námitku řešit v souladu 
s uvedeným návrhem. Projednalo námitku, 
kterou podal pan Ing. Jiří Fialka a dopo-
ručuje určenému zastupiteli námitce vy-
hovět. Projednalo námitku, kterou podala 
společnost PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s., 
a doporučuje určenému zastupiteli námit-
ku zamítnout. Projednalo námitku, kterou 
podal pan Mostýn Vlastimil a doporučuje 
určenému zastupiteli námitku námitku za-
mítnout. Projednalo námitku, kterou poda-
la společnost Navláčil, stavební firma, s.r.o., 
a doporučuje určenému zastupiteli námitce 
vyhovět. Projednalo námitku, kterou poda-
li pp. Milan Matulík, Roman Vranec, Libor 
Stodola a společnost FIMEXTRANS s.r.o., 
a doporučuje určenému zastupiteli námit-
ce vyhovět. Projednalo námitku, kterou 
podal pan Radoslav Kopčil a doporučuje 
určenému zastupiteli námitku zamítnout. 
Projednalo námitku, kterou podal pan Josef 
Křížka a doporučuje určenému zastupiteli 
námitku zamítnout. Projednalo námitku, 
kterou podal pan Jiří Gazdoš a doporučuje 
určenému zastupiteli námitku zamítnout.

Pozn: námitky resp. odůvodnění řešení 
námitek k ÚP je z důvodu rozsáhlosti pod-
statně kráceno, plné znění na www.tluma-
cov.cz
 schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene na stavbu „STL plynovodní pří-

Usnesení jsou redakčně krácena, plné 
znění naleznete na www.tlumacov.cz

Rada obce Tlumačov dne 
14. 3. 2012 přijala tato 
usnesení

 vzala na vědomí kritéria pro přijí-
mání dětí do Mateřské školy Tlumačov pro 
školní rok 2012/2013
 schválila prodloužení nájemní 

smlouvy paní Ludmile Dědkové
 schválila nájemní smlouvu na neby-

tové prostory s právnickou osobou Diabot 
Zlín s. r. o.
 neschválila záměr pronájmu objek-

tu skladu na pozemku p. č. st. 986 v k. ú. 
Tlumačov na Moravě dle žádosti předsedy 
Českomoravského svazu chovatelů poštov-
ních holubů
 vzala na vědomí žádost společnosti 

Navláčil stavební firma, s. r. o., a doporučila 
zastupitelstvu schválit záměr směny části 
pozemku p. č. 779/23 za část pozemku p. č. 
779/25
 schválila smlouvu o právu staveb-

níka provést stavbu se společností Prages 
Corporate s. r. o na umístění přípojek inže-
nýrských sítí a prodloužení NTL plynovodu
 schválila nájemní smlouvu o užívání 

části budovy č. p. 761, ul. Nádražní s AVZO 
TSČ ČR ZO Automotoklub Tlumačov s tím, že 
obec Tlumačov provede jednorázovou úhra-
du nájemného na dobu do 31. 12. 2021 (10 
let) ve výši 100.000 Kč formou provedení 
rekonstrukce sociálního zařízení v budově
 schválila vyhlášení konkurzu na ře-

ditele Základní a Mateřské školy v Tluma-
čově a pověřila obecní úřad jeho zajištěním
 vzala na vědomí informace podané 

starostou obce ve věci majetkoprávního vy-
pořádání ve věci Tlumačov – ochranná hráz 
a doporučila ZO Tlumačov schválit záměr 
směny i odkupů části, které budou dotčeny 
stavbou Tlumačov – ochranná hráz
 schválila vypracování žádosti i stu-

die na akci „Revitalizace náměstí Komen-
ského, Tlumačov“ pro výzvu ROP
 schválila vypracování žádosti 

z OPŽP na akci „Zavedení separace a svozu 
bioodpadů v obci Tlumačov“
 schválila smlouvu o dílo mezi 

Ing. Markétou Hoškovou a Obcí Tlumačov 
v předloženém znění
 schválila vypracování „Analýzy po-

tenciálu tvorby odpadů“ a vypracování 
„Projektu“ pro podání žádosti o dotaci ze 
SFŽP u společnosti DESACON Zlín
 schválila spolkům a organizacím, 

které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 
let v obci Tlumačov, na základě jejich žá-
dostí o veřejnou finanční podporu z roz-
počtu na rok 2012 takto:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
Organizace Částka
MŠ Tlumačov 1.000,-
DDM Sluníčko 39.000,-
SRPDŠ Tlumačov 4.000,-
TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 96.000,-
Moravský rybářský svaz MO Kvasice 5.000,-
ZO ČZS Tlumačov 6.500,-
TJ Voltiž Tlumačov 10.000,-
SDH Tlumačov 12.100,-

Organizace Částka
Sociální služby města Kroměříže 3.000,-
ČMS chovatelů poštovních holubů, ZO Tlumačov 2.000,-
Hospodář TJ Sokol Tlumačov 30.000,-
Česká unie neslyšících, obl. organizace Zlín 1.000,-
SDH Tlumačov 4.000,-
Klub seniorů Tlumačov 5.000,-
Centrum pro rodinu Zlín, o. s. 1.200,-
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje 1.000,-
Návraty 7.000,-
Český svaz včelařů 3.000,-
DDM Sluníčko 13.000,-

Oznámení dočasné 
změny v zubní ordinaci

Obec Tlumačov oznamuje, že od 
června letošního roku bude provoz 
zubní ordinace ve zdravotním středis-
ku v Tlumačově v níže uvedené dny. 
Provoz bude zajišťovat Sdružení zub-
ních lékařů Tlumačov – MUDr. Milan 
Staněk a MUDr. Štefan Juhász.

15. 6. 2012 pátek  7.00–9.00
19. 6. 2012 úterý  7.00–9.00
22. 6. 2012 pátek  7.00–9.00
26. 6. 2012 úterý  7.00–8.30
28. 6. 2012 čtvrtek  7.00–9.00

Od 2. července 2012  bude zahá-
jen každodenní provoz zubní ordi-
nace.

V případě akutních případů kontak-
tujte prosím ordinaci MUDr. Staňka, 
Příčka IV č. p. 648, Zlín –Prštné, tel.: 
722 441 167, uvedené telefonní číslo 
používejte prosím i pro komunikaci 
s ordinací v Tlumačově.

Děkuji za pochopení
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce
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KIS TlumačovKIS Tlumačov

Dne 2. září 2012 uplyne 6 let od slav-
nostního otevření Kulturního a informač-
ního střediska v Tlumačově (dále jen KIS) 
na náměstí Komenského č. p. 170. Rekon-
strukce objektu byla provedena za přispění 
dotací z Evropských fondů ve výši 10,55 
mil. korun, 1,05 mil. korun poskytlo Minis-
terstvo ČR pro místní rozvoj a téměř 3. mil. 
korun dodala Obec Tlumačov ze svého roz-
počtu. 

Účel a předmět činnosti střediska spo-
čívá v zajišťování informačního centra, 
organizaci kulturních a vzdělávacích akcí, 
provozu místní knihovny, kroniky obce, 
webových stránek, místního zpravodaje 
– Tlumačovské novinky, pronájmu Klu-
bu obce Zábraní, asfaltové plochy u hřiště 
a drobného majetku obce a údržby krojů.

 Hlavní činnost KIS 
Pracovnice KIS Tlumačov každý rok 

pořádají 1–2 velké kulturně-společen-
ské akce. V minulosti to byly to např.: ples 
Obce Tlumačov a Hanácký den. Dnes je to: 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku, 
Martinské hody, Noční pohádkový park 
pro děti, atd. V měsíci červnu 2011 zorga-
nizovalo KIS ve spolupráci se ZŠ Tluma-
čov a DDM Sluníčko velkou kulturní akci 
– „Oslavy Tlumačova“. Po 6 let naší činnos-
ti se snažíme přicházet s novými nápady 
nebo jak stávající akce oživit. Např. jsme 
začali pořádat vycházky do přírody, nový 
byl turnaj ve stolním tenise, akci rozsvícení 
stromku jsme zpestřili soutěží o nej vanil-
kový rohlíček, pro oživení vánočních svátků 
jsme nechali zhotovit tlumačovský Betlém, 
stavění májky o pálení čarodějnic, košt pá-
lenek byl doplněn o košt bramboráků, atd.

Od roku 2008, kdy KIS obnovilo téměř 
zapomenutou tradici, se v naší obci koná 
stavění a kácení májky. Akce je zcela v re-
žii KIS. Nezapomínám také na ekologickou 
výchovu. Po 4 roky jsme pro děti z MŠ a ZŠ 
pořádali soutěže u příležitosti Dne Země. 
Letos jsme zvolili soutěž novou, fotografic-
kou. Za kulturou vyjíždíme např. do Prahy 
(muzikál Carmen) a do divadla v Uherském 
Hradišti, Zlíně, Brně. Pro maminky organi-
zujeme 2x ročně bazárek oblečení a hraček.

KIS má také na starosti organizování 
všech přátelských návštěv družební obce 
Ďanová jak na Slovensku tak i u nás, v Tlu-
mačově. 

KIS také zorganizovalo pro Mikroregion 
Jižní Haná pěveckou soutěž „SuperStar“. Vy-
hotovilo propagační materiál mikroregio-
nu (skládačka a pexeso), uspořádalo soutěž 
„O logo Mikroregionu Jižní Haná“. Z iniciati-
vy KIS se v září 2010 a 2011 konaly „Hry se-
niorů Mikroregionu Jižní Haná“. Aktivně se 
podílíme na přípravách a těšíme se na rok 
2013, kdy budou hry v Tlumačově. Koncem 
roku 2011 vznikl v Tlumačově, zejména 

akce jako např. Noc a Andersenem, Paso-
vání prvňáčků na malé čtenáře, besedy se 
spisovateli, ilustrátory, cestovateli. Knihov-
na se pravidelně zúčastňuje soutěží v rámci 
projektu Celé Česko čte dětem. Děti z ma-
teřských škol a žáci ze základní školy pravi-
delně knihovnu navštěvují. 

V roce 2008 jsme vypracovaly žádost 
na dotaci na změnu knihovnického systé-
mu a zlepšení služeb pro čtenáře – nový 
knihovnický software. V roce 2009 naše 
knihovna dotaci získala: 37 000 Kč. Celkově 
stál nový PC program 53.385 Kč. Chybějící 
částka 16.385 Kč byla uhrazena z obecního 
rozpočtu. Zajišťujeme i meziknihovní vý-
půjčky z Krajské knihovny Františka Barto-
še ve Zlíně. 

 Kroje
Ve správě KIS jsou i obecní hanácké kro-

je. O ně se stará kulturní pracovnice. V roce 
2010 byl z iniciativy KIS zhotoven „pracov-
ní“ dámský i pánský tlumačovský kroj. Tyto 
kroje jsou určeny zejména k zapůjčení pro 
občany Tlumačova pro osobní účely.

 Kronika
KIS velmi úzce spolupracuje s kroni-

kářkou obce. Jsou archivovány fotografie 
z dění v obci, novinové články o Tlumačově 
a plakáty na akce. Kronika byla postupně 
několik let nazpět přepsána do elektronic-
ké podoby. 

 Tlumačovské novinky
Během let změnily Tlumačovské novin-

ky svůj vzhled i obsah, který doplňujeme 
o rozhovory se zajímavými lidmi. Novinky 
vycházely v nákladu 550 ks a od roku 2009 
je i nové prodejní místo na Skalách (benzí-
nová stanice). 

 WEB obce
Na webu obce naleznete ze všech akcí 

KIS články a fotodokumentaci. Pravidelně 
doplňujeme rubriku Aktuálně z Kulturního 
a informačního střediska, kalendář kultur-
ních akcí v obci i v okolí, fotogalerii a zprá-
vy z akcí KIS Tlumačov. 

Výčet akcí a aktivit pracovnic KIS Tluma-
čov je zde zachycen ve zkratce. Do dalších 
let chceme pokračovat v tradičních akcích 
a samozřejmě je zpestřovat doprovodným 
programem a plánovat nové kulturní, spole-
čenské i sportovní akce. V roce 2013 bychom 
rády obnovily tradici „Ostatků – vodění med-
věda“. U této příležitosti chceme oslovit or-
ganizace a spolky o spolupráci.

Naším cílem je spokojený občan Tluma-
čova i návštěvník naší obce. Zda se nám to 
daří může posoudit každý z vás.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov 

z řad účastníků Her seniorů, Klub seniorů. 
Senioři se scházejí v předem určené pon-
dělky v sále KIS. Úspěšně rozvíjí svoji čin-
nost, která svou náplní oslovila i osamělé 
důchodce, zejména ženy. 

V oblasti vzdělávání jsme spolupraco-
vali s firmou Profima, která poskytovala 
odborné přednášky pro matky na MD, ne-
zaměstnané, seniory, širokou veřejnost 
i samosprávu. Počítačová škola Altix Zlín 
prostřednictvím svých lektorů vyučovala 
od roku 2006 – 2010 zájemce o programy 
na PC. Zájem o kurzy byl zpočátku velký, 
pak postupně klesal. I z toho důvodu i z dů-
vodu rozhodnutí neinvestovat do nových 
verzí programů, byly počítače v roce 2011 
bezplatně převedeny do Základní školy 
Tlumačov. V roce 2007 začal v KIS fungovat 
Kurz anglického jazyka, který pokračuje do-
sud. Po dva dny v týdnu využívá bezplatně, 
prostory v KIS a ve vedlejší budově, k výuce 
Základní umělecká škola Otrokovice. 

Ve vedlejší budově č.p. 65 se scházejí 
maminky v Mateřském centru Housata. 
Vznik centra byl na popud KIS Tlumačov. 
Další prostory si pronajímá bezplatně DDM 
Sluníčko – kroužek vlakových modelářů 
a Historický spolek (depozitář). Placen je 
pronájem pro cvičení tajči. 

Informační centrum, které je umístěno 
v přízemí budovy se za uplynulých 6 let do-
stalo do podvědomí místních obyvatel i ob-
čanů okolních obcí. Služby nabízené v cen-
tru jsou plně využívány. Staráme se také 
o dostatek upomínkových předmětů obce 
Tlumačov pro návštěvníky. Sály v přízemí 
budovy jsou využívány mimo přednášky 
a besedy i k výstavám. 

Velmi úzce spolupracujeme s Centrálou 
cestovního ruchu Východní Moravy – jezdí-
me na setkání pracovníků IC v našem kraji, 
vyměňujeme si propagační materiály, zís-
káváme a dělíme se o zkušenosti při pořá-
dání kulturních, sportovních a jiných akcí. 
Z centrály jsme zásobováni prop. materiály, 
které jsou poskytovány občanům zdarma. 
Na webu východní Moravy www.vychodni-
-morava.cz doplňujeme pozvánky na akce 
v Tlumačově a okolí. 

Mimo hlavní činnost KIS se staráme 
o technický stav svěřeného majetku, zejmé-
na tří budov, které pod KIS spadají. Opravy 
a údržbu zajišťujeme prostřednictvím pra-
covníků údržby či spec. firem. 

 Knihovna
Pod KIS Tlumačov patří i místní knihov-

na. Během uplynulých 6 let činnosti KIS, 
v nové podobě a v novém personální 
obsazení, se knihovna změnila o 100%. 
Do knihovny, která je umístěna v I. patře 
budovy, se každý rok nakupují nové knihy 
A protože činnost knihovny není jen o půj-
čování knih, probíhají zde i velmi oblíbené 

Přinášíme výsledky fotosoutěže na téma 
„Příroda Tlumačova“, kterou vyhlásilo, 
u příležitosti Dne Země, Kulturní a infor-
mační středisko Tlumačov. 

Soutěž probíhala od 26. března do 30. 
dubna 2012. Zúčastnit se mohl každý, kdo 
poslal fotografie na dané téma. 

Organizátorky soutěže, pracovnice KIS 
Tlumačov, byly mile překvapeny vysokou 
účastí. 17 z vás zaslalo celkem 42 fotografií, 
takže 2 profesionální fotografové, pan Fran-
tišek Cívela se svojí dcerou Lucií z Fotoate-
liéru Lucie z Napajedel, měli z čeho vybírat. 

Vítězkou se stala slečna Monika Meli-
charová s fotografií zachycující pole smě-
rem na Kurovice v březnu 2012. Druhé 
místo obsadil s fotografií ježka mladý muž 
Marek Macháček a na třetí příčce skončil 
pan Luděk Komínek s fotografií nazvanou 
Zimní soumrak Louky. Všichni jsou občané 
Tlumačova. 

V pondělí 21. května 2012 převzali výše 
jmenovaní z rukou starosty obce Ing. An-
tonína Jonáška diplomy, slevové poukazy 
na fotoslužby a upomínkový dárek Obce 
Tlumačov. Oceněným poblahopřáli také 
místostarosta obce Ing. Jan Rýdel (i on se 
zúčastnil fotosoutěže) a vedoucí KIS Tlu-
mačov Renáta Nelešovská.

Chceme pokračovat v nastaveném trendu
Ve středu 18. dubna 2012 při-

vítali žáci ZUŠ Otrokovice, odlou-
čené pracoviště Tlumačov, jaro 
vystoupením, během kterého 
předvedli, co se naučili ve výuce 
v základní umělecké škole. 

Pod vedení paní ředitelky Mi-
lady Grimové a slečny učitelky 
Evy Derliové vystoupili jednot-
livci i malý sboreček. Na dětech 
byla vidět snaha předvést co nej-
lepší výkon. Všem účinkujícím 
děkujeme a těšíme se na další 
besídku.

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

Jarní besídka žáků ZUŠ Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov

Petr Blahuš.  Foto: KIS Tlumačov 

3. místo: Zimní soumrak na loukách.  
Foto: Luděk Komínek 

2. místo: Ježek.  Foto: Marek Macháček 

1. místo: Pole - březen 2012.  Foto: Monika Melicharová 

Kateřina Jonášková.  Foto: KIS Tlumačov 

První ročník fotosoutěže, letos na téma Příroda Tlumačova

Všechny fotografie budou vystaveny 
v prostorách KIS na náměstí Komenské-
ho od 11. června 2012 do 31. srpna 2012. 
Všechny vás srdečně zveme.

Ze zaslaných fotografií bude zhotoven 
kalendář na rok 2013.

KIS Tlumačov vyhlásí v roce 2013 další 
ročník fotosoutěže. Tentokráte foťte svoje 
domácí mazlíčky, ať si zasoutěžíte o hod-
notné ceny. 

Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Výherci fotosoutěže zleva 2. místo Marek 
Macháček, 1. místo Monika Melicharová a 3. 
místo Luděk Komínek. Foto: KIS Tlumačov 

http://www.vychodni-morava.cz
http://www.vychodni-morava.cz
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ZŠ TlumačovMŠ a ZŠ Tlumačov

V letošním školním roce měli žáci 9. roč-
níku možnost využít pouze dvě přihlášky 
na střední školy. Přijímací řízení probíhalo 
formou SCIO testů, které museli dělat žáci 
ve zlínském kraji na všechny maturitní 
obory. Výsledky testů a známek ze základní 
školy daly bodové skóre, které bylo rozho-
dujícím hlediskem pro přijetí či nepřijetí 
na danou školu.

Některým našim letošním deváťákům 
se podařilo dostat na vybranou školu hned 
napoprvé, někteří byli přijati až na základě 
odvolání. Na gymnázium nastoupí ve škol-
ním roce 2012/2013 pouze jeden žák, 
na střední odborné školy (strojní průmy-
slovka, obchodní akademie, SŠ polytech-
nická, elektrotechnická, SŠ gastronomie 
a obchodu a SŠ designu a zpracování kovů) 
nastoupí 8 žáků, na střední odborná učiliště 
(obory kuchař - číšník, kadeřnice, obráběč 
kovů, mechanik – opravář zemědělských 
strojů, chovatel koní, mechanik - seřizovač) 
to bude 7 žáků. 

Za všechny vyučující přeji budoucím 
studentům středních škol hodně splněných 
očekávání, studijních úspěchů a hlavně 
chuti se dále vzdělávat.

 Výchovná poradkyně Mgr. Š. Matulíková

Těžko by se dnes někdo chtěl vrátit 
do 14. století. V hradech bývalo asi 13°C, 
byly zde mučírny a hladomorny. Žilo se 
ve špíně, chudobě. S bolestí zubů se cho-
dilo třeba ke kováři, měl pořádné kleště. 
Přesto se čtvrťákům doba Lucemburků 
zalíbila.

Ve vlastivědě pozorně poslouchali 
příběhy ze života králů, které v učeb-
nici nenašli, stavěli hrady z krabic, 

Kopce - lesy plné dřeva - čistý vzduch - 
louky zasypané kopretinami - mlok skvrni-
tý - průzračné prameny - to jsou Beskydy.

A takové byly za krásného slunečného 
počasí i tentokrát. Škola v přírodě 3. a 4. 
ročníku proběhla 21.–25. 5. 2012. 

Od ranní rozcvičky jsme byli neustá-
le v pohybu. Nikomu nechyběla televize 
ani počítač. Kromě první noci jsme vždy 
zmoženi únavou a plni dojmů usínali tvr-
dým spánkem. Pan asistent Jakub Hřib 
nás seznámil se spoustou neobvyklých 
her a sportovních činností. Absolvovali 
jsme dvě túry - ta kratší vedla do neda-
lekého Osíčka a při té delší většina z nás 
zdolala Kelčský Javorník (865 m. n. m.). 
Byly napsány desítky diplomů, rozdány 
ceny nejen za hry a soutěže, ale i uklizené 
pokoje, karnevalové masky, různé záslu-
hy a zábavné show. O naše zdraví a pitný 
režim se starala paní Janoštíková. Pro 
některé děti byla zřejmě vyvrcholením 

Obrovský úspěch 
Petra Blahuše

Naše škola zazářila v matematické 
olympiádě! Začátkem měsíce dubna 
proběhlo okresní a také nejvyšší kolo 
Matematické olympiády na Gymnáziu 
ve Zlíně. Naši školu reprezentovali 
Zdenka Kadlčíková (6. třída) a Pavel 
Hlaváč (7. třída). Především ale gratu-
lujeme Petru Blahušovi ze sedmého 
ročníku, který obstál ve velké konku-
renci třicetijedna matematiků své ka-
tegorie a vyhrál celou soutěž. Klobouk 
dolů a děkujeme. 

RNDr. Martina Železná, učitelka ZŠ

Blíží se konec školního roku a s ním 
i naše tradiční výletní aktivity. Letos jsme 
pro polodenní výlet zvolili výjezd do Sta-
rého Města, do firmy KOVOSTEEL, která 
se zabývá zpracováním odpadů a nabí-
zí atraktivní doprovodný program i pro 
mateřské školy. Jelikož jedním z cílů Škol-
ního vzdělávacího programu Mateřské 
školy v Tlumačově je ekologická výchova, 
na tento tematický výlet jsme byli moc 
zvědaví. Od začátku školního roku totiž 
poctivě pod dohledem draka Odpaďáka 
třídíme odpad do „dračích barevných ná-
dob“, a proto jsme se na výlet moc těšili. 
Hned po příjezdu do areálu firmy se nás 
ujala příjemná paní průvodkyně, která 
nás zavedla do prostorného sálů, ve kte-
rém děti okamžitě zaujaly velké, barevné 
polštáře, na kterých jsme si vyslechli po-
vídání o významu třídění odpadu a děti 
si hned tuto aktivitu mohly vyzkoušet. 
Třídily papír, plast a sklo do připrave-
ných nádob v maskách zvířátek při hře 
„Zvířátka čistí les“. Dále následovala po-
hádka „Kostičky“ opět s tématem třídění 
odpadu, kterou děti se zájmem shlédly. 
Venku na nás pak už čekal vláček STEE-
LINKA, který nás povozil po celém are-
álu. Za příjemného povídání pana řidiče 
jsme se dověděli, jak se ve firmě zpraco-

Zleva první řada: Denis Franko, Libor Svoboda, Denisa Malenovská, Bára Juráňová, Pavlína 
Tobolíková, Barbora Štěpková, Nikola Hýbnerová. Druhá řada zleva: Vojtěch Buček, Veronika 
Michalská, Jan Kutra, Petr Beňo, Michal Kadlčík, David Kabát, Jakub Janoštík. Chybí: Daniel 
Šenkyřík a Tomáš Horka.  Foto: KIS Tlumačov 

Děti a vláček STEELINKA.  Foto: MŠ Tlumačov 

Rok 2011/2012 a přijímačky na střední školy

Mateřská škola na výletě

vává odpad, viděli jsme bagry třídící kov 
a železo, navštívili jsme halu, kde byl ulo-
žen nepotřebný elektromateriál, použité 
televize, ledničky, pračky, mikrovlnné 
trouby. Naučili jsme se veselou písničku 
o mašince STEELINCE a s dobrou náladou 
jsme si prohlédli KOVOZOO – zvířátka slo-
žená z kovového odpadu. Proběhli jsme 
se na dětském hřišti, vyzkoušeli jsme 
dřevěné bludiště. S nedočkavostí jsme se 
vypravili na pirátskou loď a maják ŠRO-
TÍK, který střeží celou firmu a ukazuje 
správnou cestu v moři odpadů. Některé 

z odvážných dětí vystoupily s učitelkami 
až na poslední vyhlídkovou terasu majáku 
a pozorovaly okolí z výšky 27 metrů. Na 
lodi si zatočily kormidlem a prozkoumaly 
palubu. Navštívili jsme kajutu kapitána 
Jacka a zanechali vzkaz ve 13 kg lodním 
deníku. Na rozloučenou jsme dostali taš-
ku plnou balonků, upomínkové předměty 
a upřímné pozvání k opětovné návštěvě, 
příště i s prohlídkou letadla. Všichni jsme 
byli z výletu nadšení a určitě se do těchto 
míst ještě vrátíme.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

IV. třída ve středověku
kreslili portréty a erby, vyráběli koru-
novační klenoty a tvořili prezentace. 
Vymysleli a sehráli loutkohru i divadlo 
pro mladší spolužáky. Korunovali krá-
le, pasovali rytíře, ale taky popravova-
li zloděje. Na závěr cestovali (bohužel 
ne na koni), ale trolejbusem a vlakem 
do Malenovic na místní zrekonstruo-
vaný hrad. 

Mgr. Irena Desenská, učitelka ZŠ

Školu v přírodě jsme prožili v Zubříči
napínavá stezka odvahy, která probíhala 
potmě za přísného dozoru kolem hotelu. 
Také na zpáteční cestu nám svítilo slu-
níčko, vraceli jsme se krásnou krajinou 
a poděkování patří panu řidiči, který nás 

„Před odjezdem ze školy v přírodě“.  Foto: ZŠ Tlumačov 

„Kuk“.  Foto: ZŠ Tlumačov 

za zpěvu „Sláva, nazdar výletu...“ bezpeč-
ně dovezl do Tlumačova. 

Chtěli bychom vyjádřit velké poděková-
ní panu Juřenovi z Napajedel, který posky-
tl dětem spoustu cen a dárků a rodičům, 
kteří se na sponzorování rovněž podíleli. 
Děkujeme. 

Mgr. Irena Desenská, učitelka ZŠ Tlumačov
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DDM Sluníčko

U příležitosti dne učitelů, 28. března, 
byla letos Městem Otrokovice, oceněna 
za obětavou, aktivní a úspěšnou spolupráci 
s dětmi ve volném čase, paní Hana Hlobi-
lová. Paní Hana, jak mnozí z vás ví, půso-
bí jako vedoucí odloučeného pracoviště 
Domu dětí a mládeže Sluníčko v Tlumačo-
vě. Co pro Hanku ocenění znamená, jak se 
k práci s dětmi dostala, co nebo kdo ji dělá 
v zaměstnání radost, ale i co ji trápí, vám 
prozradí následující řádky… 

 Hani, blahopřeji k ocenění. Bylo to 
vůbec poprvé za čtyři roky, co jsou peda-
gogové oceňováni, že se dostalo uznání 
i těm, kteří pracují s dětmi ve volném 
čase, mimo školu. Jaký máš dojem z této 
pocty a co pro tebe znamená?

Jsem velmi šťastná. Nejde to ani popsat. 
Je to pro mě velká pocta, protože mě na-
vrhla nejen naše p. ředitelka DDM Sluníč-
ko, ale také rodiče dětí, které ke mně chodí 
do kroužků, což je velké ohodnocení mé 
práce.

 Už několik let pracuješ v DDM Slu-
níčko Otrokovice, které má odloučené 
pracoviště v naší obci. Můžeš vzpome-
nout své začátky, současnou činnost 
a vize do budoucnosti?

Začátky pro mě byly velmi zajímavé. 
Na tuto práci mě oslovil p. František Ulič-
ný, kterému touto cestou můžu nyní po-
děkovat. Šla jsem do DDM pracovat ihned 
po ukončení střední pedagogické školy 
jako praktikantka. Vůbec jsem netušila, co 
bude tato práce obsahovat. Práce mě však 
natolik oslovila, že si nedokážu představit 
dělat nyní něco jiného. Má práce je i mým 
velkým koníčkem. Velmi ráda pracuji s dět-
mi, připravuji různé akce, setkávám se se 

zajímavými lidmi, vzdělávám se a získávám 
nové zkušenosti a nápady. Chtěla bych, aby 
zájem o činnost v DDM byl stále tak velký 
jako doposud. Je zde kolektiv super lidiček, 
který chce smysluplně trávit s dětmi volný 
čas a naučit je něco nového. 

 Mimo jiné jsi cvičitelkou aerobiku. 
Díky tobě se tlumačovský aerobik stal 
pojmem v tomto sportu a na soutěžích 
sbíráte jedno ocenění za druhým. Pro-
zradíš nám recept na úspěch?

Recept? To je právě to zapálení. Mým cí-
lem je zapojit do činnosti všechny děti bez 
rozdílů. Snažím se vymyslet nápadité sesta-
vy, aby to oslovilo a bavilo nejen cvičící děti, 
ale také porotu na soutěžích a diváky, kteří 
se přijdou podívat. Opravdu musím říct, že 
tlumačovský aerobik se drží již několik let 
na špici. Nyní jsme se vrátili z mezinárod-
ního finále „Děti fitness aneb sportem proti 
drogám“, které se konalo v Praze a dovezli 
jsme 1. místo za sestavu „Nekonečný pří-
běh“, 2. místo za sestavu „Klavírní etuda“ a 3. 
místo za sestavu „Malá mořská víla“. Když je 
nějaký neúspěch nebo se cítíme neobjektiv-
ně ohodnoceni porotou, tak mě to neotráví, 
ale nakopne k dalším nápadům. Také velmi 
potěší, když nás kladně hodnotí trenéři ji-
ných týmů, nebo když za dětmi chodí diváci 
a chválí je za předvedené výkony. 

 Co nebo kdo ti dělá v zaměstná-
ní radost a naopak co nebo kdo ti dělá 
vrásky na čele?

Radost mě dělají samozřejmě děti 
v mých kroužcích, které jsou super partou, 
starší pomáhají mladším a jsou jim dob-
rým vzorem. Snažíme se společně pracovat 
na sestavách, komunikovat spolu a vyřešit 
jakýkoliv problém, který je tíží. Nedovedu 
si také představit svou práci bez své kole-
gyně Lidušky Daňkové, která je mou velkou 
oporou. Už jsme prostě sehraná dvojka 
a výborně se doplňujeme. Starost mi děla-
jí finance a prostory. Chybí nám skladové 
prostoty, kde bychom ukládali materiál 
potřebný pro naši činnost. Protože tyto 
prostory nemáme, tak někdy vypadá, při 
chystání materiálu na akce, nebo táborovou 
činnost, jako sklad právě naše kancelář. 

 Kudy se klikatila tvoje profesní 
cesta? Co tě přivedlo k práci s dětmi? 
Měla jsi v dětství jiné plány, co budeš 
dělat?

Pro práci s dětmi jsem byla rozhodnutá 
snad od MŠ. Vždycky jsem chtěla být učitel-
kou v MŠ jako moje teta Věra Horsáková, 
která pracovala v MŠ U Trojice a byla mým 
vzorem. Po absolvování ZŠ v Tlumačově 
jsem šla studovat SPgŠ Kroměříž - obor uči-
telství v MŠ. 

 Bydlíš v Hulíně, ale jsi rodačka 
z Tlumačova, proto se vraťme do tvých 
dětských a školních let. Jaká byla malá 
Hanička, bavila ji škola?

Škola mě bavila asi tak jak většinu stu-
dentů. Někdy více někdy méně. Byla jsem 
pilná a snaživá žákyně. Mezi mé nejoblíbe-
nější předměty patřila tělesná a výtvarná 
výchova. 

 Můžeš srovnat mimoškolní vyžití 
tehdy a teď? 

Dříve byla daleko menší nabídka. Např. 
děvčata v Tlumačově hrála házenou a chlap-
ci fotbal. Nebyl snad nikdo, kdo by to nezku-
sil a musím říci, že většina u toho zůstala 
a plně se těmto aktivitám věnovala. Nyní je 
daleko pestřejší nabídka. Děti si můžou vy-
bírat z velké nabídky mimoškolních aktivit 
a zdá se mně, že čím mají větší možnosti, tím 
méně o ně mají zájem nebo u nich dlouho 
nevydrží. Proto jsem velmi ráda, že mí svě-
řenci v aerobiku se tomuto sportu věnují již 
několik let. A z některých se stali a stávají 
trenéři a pokračují v této práci. 

 Tvoje pracovní doba je převážně 
v odpoledním čase, o sobotách a nedě-
lích, kdy se většina lidí věnuje své rodi-
ně, zálibám, koníčkům, sami sobě…Jak 
to zvládáš? Kdo je ti oporou?

Protože jak jsem se již zmínila, má práce 
je i mým koníčkem tak to zvládám dobře. 
Moje děti se účastnily všech našich akcí, 
takže jsem si připadala jako doma. Nyní 
syn Lukáš vede 3. rokem kroužek Fantazy 
a dcera Hanička navštěvuje 2 kroužky aero-
biku, takže se vidíme pořád a pořád spolu 
něco řešíme. Můj manžel je pro mně velkou 
oporou a také mně v mé práci podporuje 
a je pyšný za každý náš úspěch. Moje ma-
minka a tatínek, kteří žijí tady v Tlumačově, 
jsou taktéž našimi velkými fandy a všechno 
s námi prožívají. Děkuji jim, že se na ně 
mohu kdykoliv obrátit a dovedou mi pořád 
poslouchat, přestože je to někdy těžké při 
mé vyřídilce. 

 Máš nějaké životní krédo, vzor? 
Chceš něco vzkázat čtenářům novinek?

Čtenářům bych chtěla popřát hodně 
zdraví, štěstí a úsměvů na tváři. Velmi 
rádi je přivítáme v některých z našich zá-
jmových útvarů nebo na akcích DDM Slu-
níčko. 

Otázky připravila Renáta Nelešovská

Dne 14. května 2012 ocenil sta-
rosta obce Ing. Antonín Jonášek paní 
Hanu Hlobilovou a Ludmilu Daňko-
vou drobným věcným darem za práci 
s dětmi v aerobiku i ostatní činnost 
v rámci DDM Sluníčko, pracoviště Tlu-
mačov.

Velké přípravy, nové prostory, to vše nás 
čekalo při organizování 8. ročníku soutěže 
skupinových choreografií v aerobiku „O po-
hár starosty obce Tlumačov“. Vzhledem 
k velkému zájmu z řad soutěžních družstev 
a také diváků, jsme museli soutěž přesu-
nout do větších prostor Sportovní haly  
Otrokovice Štěrkoviště. Okolo 720 sou-
těžících a 700 diváků vytvořilo skvělou  
atmosféru. Soutěžní družstva se sjela z celé 
Moravy. Soutěž byla rozdělena do 4 věko-
vých kategorií. Všechny sestavy a jejich 
choreografie hodnotila 5-ti členná porota. 
Každý porotce hodnotil jedno z daných kri-
térií jako je choreografie, náročnost, tech-
nika, originalita a synchron. Šestým porot-
cem byl p. Mgr. David Holzer – trojnásobný 
MS ve sportovním aerobiku trojic, který 
byl hlavní rozhodčí. Ten hodnotil družstva 
slovně ihned po jejich vystoupení, což 
bylo atraktivní nejen pro diváky, ale také 
přínosem pro trenéry a soutěžící. V každé 
kategorii bylo oceněno sladkou odměnou 
v podobě dortu družstvo sympatie, které 
hodnotil náš host p. Tomio Okamura. 

Díky velké podpoře obce Tlumačov, kte-
rá přispěla medailemi pro vítězná družstva, 
ale také spoustě sponzorů, mohla být oce-
něna všechna družstva krásnými cenami 
i když neskončila na místech nejvyšších. 
Velký dík patří také firmě Ondrášovka, kte-
rá již druhým rokem zajišťuje pitný režim 
pro všechny soutěžící. Děkujeme všem, 
kteří se na této akci podíleli organizačně, 
protože bez těchto zapálených lidiček by se 
akce takového rozměru a v takové vysoké 
kvalitě nedala zvládnout. Již nyní se všich-
ni těšíme na další ročník této soutěže, že se 
v tak a možná ještě větším počtu sejdeme. 
A jak to všechno dopadlo?

 Kategorie do 7 let
1. místo AS Valašské Meziříčí – Hey Boy
2.  místo AC K.I.S. Intensive Hodonín – Ško-

la hrou
3.  místo Aerobik Kostelec – Makové panenky
4.  místo DDM Sluníčko – AT Tlumačov – 

Malá mořská víla

 Kategorie 8–10 let
1.  místo 1.AC Uherský Brod – Baletky
2.  místo DDM Sluníčko Otrokovice - AT 

Tlumačov – Šel zahradník do zahrady
3.  místo ZŠ Velká nad Veličkou - Koťata

 Kategorie 14 a více
1. místo DDM Pastelka Uherský Ostroh – 

Apokalypsa
2. místo DDM Sluníčko Otrokovice – AT 

Tlumačov – Klavírní etuda
3. místo DDM Sluníčko Otrokovice – AT 

Tlumačov – Nekonečný příběh
  Hana Hlobilová,

DDM Sluníčko, pracoviště Tlumačov

V neděli 6. května 2012 se již po osmé 
konal v naší místní sokolovně Den matek. 
Sešly se zde děti ze ZŠ Tlumačov, MŠ Tlu-
mačov a MŠ Klubíčko, aby svým maminkám, 
babičkám, tetám, ale i tatínkům předvedly 
pásmo plné básniček a písniček. Krásné bylo 
akrobatické vystoupení dětí z Voltiže Tlu-
mačov, které slaví úspěchy po celé republi-
ce a také v zahraničí. Na všechny maminky 
čekal u vstupu malý dárek a každá si při 
vystoupení svých ratolestí mohla pochutnat 
na pohoštění, které pro ně připravily členky 

Má práce je i mým velkým koníčkem

SRPDŠ Tlumačov. Celou akci natáčela re-
gionální televize RTA Zlín, takže děti, které 
vystoupily, se proslavily jako mediální hvěz-
dy v televizi. Shlédnout záznam je možné 
na www.rtazlin.cz z 9. 5. 2011. Za uskuteč-
nění této pěkné akce chci poděkovat všem, 
kteří přispěli k její organizaci. Také bych 
ráda poděkovala všem vystupujícím za vel-
mi pěkný a pestrý program.

Být maminkou je totiž to nejkrásnější, 
ale také nejtěžší povolání na světě. 

 Lenka Hricová, předseda SRPDŠ

Tlumačovským maminkám

O pohár starosty obce Tlumačov

Vystoupení dětí k Dnu matek  Foto: SRPDŠ Tlumačov 

Klavírní etuda  Foto: DDM Sluníčko Tlumačov 

 Kategorie 11–13 let
1. místo AS Valašské Meziříčí – Can Can
2.  místo Aerobik Kostelec – Zlodějky
3.  místo Aerobik Kyjov – Aerobic show
6.  místo DDM Sluníčko – AT Tlumačov – 

Noc v muzeu

Porota  Foto: DDM Sluníčko Tlumačov 

DDM Sluníčko a SRPDŠ Tlumačov

http://www.rtazlin.cz/
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Ze života obceKIS Tlumačov

V neděli odpoledne 29. dubna 2012 
jsme opět po roce stavěli na náměstí Ko-
menského májku a pálili čarodějnice. 

Letos neměli dorostenci z oddílu kopané 
téměř žádné problémy májku postavit. Prů-
běh akce jen zkomplikoval velmi silný vítr, 
který způsobil spadnutí věnce. Samotná 
májka ale vydržela!!!

Na náměstí se sešlo i pár čarodějnic, aby 
si zatančily u ohýnku. Později využily ze-
jména děti zapáleného ohýnku k opečení 
špekáčku. Pálili jsme tlumačovskou malo-
vanou čarodějnici, kterou vyhotovila paní 
učitelka Lenka Hricová se svými syny, Ta-
deášem a Jáchymem, a s žáky druhé třídy. 
Moc děkujeme a poděkování patří i paní 
Ladě Moukové za podporu akce v kostýmu 
ježibaby. Děti se mohly vydovádět na nafu-
kovací skluzavce a vyhrát nějakou cenu při 
shazování plechovek. 

Za měsíc, přesněji v sobotu 2. června 
2012, jsme májku skáceli. Díky vysokým 
teplotám a neustálému silnému větru 
v měsíci květnu, byla májka suchá na troud. 
Svým kulturním vystoupením nás potěšily 

13 obcí a měst Zlínského kraje vyslalo 
20. dubna 2012 svého zástupce – zpěváka, 
aby je reprezentoval na pěvecké soutěži 
pro seniory SeniorSTAR, kterou pro ně zor-
ganizovala Diakonie Vsetín. 

Letošní ročník SeniorSTAR se začal při-
pravovat již na přelomu roku, kdy byly oslo-
veny obce a města Zlínského kraje, aby vy-
brali svého zástupce a poslali ho do soutěže. 
Některé obce odvážného zpěváka nenašly, 
jiné jich měly víc a musely proto učinit vlast-
ní výběr. Nakonec se, v Domě kultury Vsetín, 
sešli soutěžící reprezentující Valašskou Bys-
třici, Nedakonice, Lidečko, Valašskou Polan-
ku, Dolní Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm, 
Hovězí, Bratřejov, Ostrožskou Lhotu, Leš-
nou, Zašovou, Tlumačov a Vsetín. 

Hodnotné dárkové koše od COOP Jedno-
ty spolu s křišťálovou plaketou a diplomem 
si nakonec odnášeli - 1. místo Miroslav Po-
ruba z Dolní Bečvy; 2. místo Antonín Ba-
ran z Valašské Polanky; 3. místo Stanislav 
Tomanec ze Vsetína. Vítězem diváckého 
hlasování se stala Bohumila Špůrková ze 
Zašové.

Diakonie Vsetín akci pořádala za finanč-
ní podpory Ministerstva kultury, Zlínského 
kraje a dalších sponzorů. Mediální part-
neři akce byli Rádio Valašsko, Beskyd TV 
a Vsetínské noviny.

Původní tiskovou zprávu pro potřeby 
Tlumačovských novinek zkrátila Renáta Ne-
lešovská

mě opustil táta, který byl mj. dlouholetým 
tajemníkem obce.

Když jsem zjistil, že soutěž je vypsána 
pro Zlínský kraj, zavolal jsem starostovi 
Tlumačova Ing. Antonínu Jonáškovi a on mi 
mou reprezentaci Tlumačova „posvětil“.

 Jakou písničku jste zpíval?
„Ešče byly štyry týdně do hodů“.

 Jak celá soutěž probíhala? Měl jste 
velkou konkurenci?

Při losování pořadí jsem si vytáhnul 
poslední 13. Následovala zkouška všech 
s cimbálkou, která se dosti protáhla, takže 
na mě jako posledního zbylo málo času. 
A navíc primáš Vsacanu neznal písničku 
„Co je to za hora“, kterou jsem chtěl zpívat 
původně. Naštěstí tu druhou znal aspoň 
cimbalista, ale primáš mě nutil zpívat ji bez 
mezihry. Takže zkouška – nic moc. Nechci 
se vymlouvat, ale konkurence byla skuteč-
ně veliká, neboť prvního, pana Porubu, již 
před 50-ti lety lákal do své CM Technik její 
zakladatel Janek Rokyta, který byl zároveň 
předseda poroty. Druhý, pan Baran, zpíval 
navíc ve valašském kroji. A třetího, pana 
Tomance (nejstarší 86 let), znám od jeho 
75-ti let, kdy jsem ho viděl zpívat v ostrav-
ském rozhlase s CM Ondráš - a již tehdy měl 
za sebou několik vlastních CD - čili profík.

 Na jakém místě jste se umístil vy?
Nevím. Bylo nám řečeno, že úroveň 

všech soutěžících byla na vysoké úrovni 
a ti co se neumístili na „bedně“ jsou všichni 
čtvrtí.

 Jednalo se o vaše první veřejné vy-
stoupení?

Bylo to mé druhé veřejné soutěžní vy-
stoupení. To první bylo v roce 1960 v Kul-
turáku na Bahňáku v soutěži „Hledáme 
talenty“. Tehdy vyhrál Jiří Zmožek a já s pís-
ničkou „Je nás 11“ jsem byl druhý.

 Určitě máte kladný vztah k hudbě. 
Co nejraději posloucháte a zpíváte?

Mám rád každou dobrou hudbu, ale Su-
choňovu Krůtňavu nemusím. Stejně „mladí“ 
tlumačáci si možná vzpomenou na „Hudbu 
mladých“ z let 1956–1959, kdy mě jako 
houslistu nebylo za pultem s logem HCV 
(Hranické cementárny a vápenky) téměř 
vidět. Dále tam byl kapelník Ruda Gabriel – 
altsaxofon, Franta Staněk – tenor, saxofon, 
Franta Pšenica - harmonika, Josef Nesvad-
ba a Oldřich Vlček – trumpety, Franta Smy-
ček – pozoun, švagr Petr Horák – bubny. 
Zkoušeli jsme nejprve ve starém MNV ve-
dle školy a pak v sále nynějšího Klubu obce 
Zábraní, takže při každých Martinských ho-
dech móc vzpomínám.

 Chystáte další účast v nějaké pě-
vecké soutěži? 

Slíbil jsem, že pokud bude sloužit zdra-
ví a budu vyslán, že se na Vsetín příští rok 
vrátím.

Otázky připravila Renáta Nelešovská

V Klubu seniorů Tlumačov 

První březnovou schůzku jsme zahájili 
besedou o historii Tlumačova. Připravila 
si ji pro nás paní Jitka Fialová. Prohlédli 
jsme si staré fotografie, poslechli zajímavé 
vyprávění a přečetli část z tlumačovského 
Vlastivědného sborníku vydaného Histo-
rickým spolkem v r. 2001. Krátce po ukon-
čení besedy se dostavili na naše pozvání 
i pan starosta a místostarosta. Krátce nám 
pověděli o současném dění v obci i o pro-
blémech, které musí řešit. Dostalo se 
i na dotazy seniorů. Jsme moc rádi, že si 
představitelé obce našli čas i na naši sku-
pinu a děkujeme jim. Další schůzka byla za-
měřena na praktickou činnost. Paní Libuše 
Škrabalová ukázala postup při ubrousko-
vé technice. Nazdobili jsme si přinesené 
květináče, misky, kachle, plastové kelímky 
i vařečky. Paní Hana Brázdilová přinesla 
ukázku tatarů, pomlázek a proutí. Pletení 
pomlázek zaujalo nejen přítomné muže, ale 
i ženy. O předvelikonoční náladu jsme se 
postarali i na další schůzce. Paní Jiřina Vr-
talová si pro nás připravila trošku poučení 
o tradici Velikonoc a velikonočních zvycích. 
K dobré náladě přispěli i připravené oblo-
žené chlebíčky a víno. Po Velikonocích jsme 
se konečně dočkali našeho prvního společ-
ného výletu autobusem. Byl obsazen do po-
sledního místa. Navštívili jsme památník 
Velké Moravy ve Starém Městě a skanzen 
v Modré. V obou případech jsme měli štěstí 
na výborné průvodce a hodně jsme se do-
zvěděli. Pokračovali jsme na Velehrad, ale 
nepřálo nám počasí, takže nakonec nám 
čekání na oběd zpříjemnil pan Musil a jeho 
harmonika. Dobře nás naladil na návštěvu 
ve vinném sklepě v Polešovicích. Ochutnáv-
ka 10 druhů vína se všem líbila, harmonika 
a náš zpěv podpořili dobrou náladu. Po za-
koupení vína nás pan Vejmělek bezpečně 
dopravil domů. Děkujeme mu i obci, která 
tento zájezd finančně podpořila. Na další 
schůzce jsme oslavili narozeniny paní Za-
pletalové a Brázdilové cukrovím a koláčky. 
Paní Fialová nám nabídla ke koupi nové 
vydání knihy B. Kristýnka „Stréc Martin 
Oharek- tlumačovské historky“. Paní Kop-
řivová poučila přítomné seniory o pletení 
obvazu pro charitu.

Domluvili jsme se také na společných 
výletech – 1. máj v Otrokovicích a návštěvě 
v Holešově. Obě akce se uskutečnily, více se 
nás zúčastnilo výletu do Holešova. Prohlédli 
jsme si kaple, Šachovu synagogu i holešov-
ský zámek, nahlédli jsme i do zahrady. Vše 
se neustále buduje, pořádají se zde zajíma-
vé akce, určitě jsme zde nebyli naposledy. 
O dalších aktivitách vás určitě budeme opět 
informovat a každý se k nám může přidat.

 za KST L. Šoltysová

Stavění májky zkomplikoval silný vítr, kácení bylo klidnější

děti z místní mateřské školy. Velký úspěch 
měla módní přehlídka. Nechyběly ani různé 
soutěže pro dospělé a děti. Ty opět závodi-
ly na odrážedlech, tříkolkách, kolech a ko-
lečkových bruslích. Občerstvení bylo opět 
zajištěno. Děkujeme Jirkovi Moukovi za po-
moc. Tentokráte opékání špekáčků doplnily 
klobásy a starosta Ing. A. Jonášek věnoval 
bečku piva zdarma. Bez spolupráce s pra-
covníky údržby OÚ Tlumačov, by se akce 
nemohla uskutečnit. Hoši děkujem.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Dorostenci staví májku  Foto: KIS Tlumačov 

Kácení májky. Foto: KIS Tlumačov 

Vystoupení dětí z MŠ Tlumačov. Foto: KIS Tlumačov  Závody na kolech. Foto: KIS Tlumačov 

Malé a velké čarodějnice Foto: KIS 

Tlumačov měl zástupce na III. SeniorSTAR 

Za Tlumačov se pěvecké soutěž zú-
častnil pan Ing. Otakar Vaňhara. Rodilý 
zlíňák se srdcem tlumačáka si nechal 
svoji reprezentaci naší obce „posvětit“ 
starostou Ing. Antonínem Jonáškem. 

 Pane Vaňharo, co vás vedlo k tomu 
přihlásit se do této pěvecké soutěže? 
A proč za Tlumačov?

Příležitost zazpívat si sám s cimbálkou. 
A proč za Tlumačov? Narodil jsem se sice 
ve Zlíně, ale od malička žil v Tlumačově. 
Od roku 1948 jsem již zlobil v nynější bu-
dově KIS. Nejprve jsme bydleli v č. p. 100 
a následně v č. p. 47, které se snažím udržo-
vat v obyvatelném stavu od roku 1971, kdy 

Pan. Ing. Otakar Vaňhara v SeniorStar. 
Foto: Diakonie Vsetín 

není čas na nudu
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Voltiž a SDH TlumačovZe života v obci

V úterý 17. dubna 2012 proběhlo místní 
kolo celostátní soutěže „Mladý zahrádkář“. 
Soutěž pro děti ZŠ Tlumačov zorganizovali 
zahrádkáři. 

V rámci přípravy na soutěž členové 
ZO ČZS Tlumačov ve škole připravili vý-
stavku sazenic zeleniny, léčivek, květin, 
větvičky stromů okrasných i ovocných, 
semena a sadbu. Vlastní soutěž proběhla 
v budově KIS Tlumačov. Zúčastnilo se 59 
dětí ze 4.– 8. třídy. Děti dostaly test ze za-
hrádkářské tématiky, pak měly určovat 51 
vzorků. Svých úkolů se zhostily velmi dob-
ře. V mladší kategorii se na prvním místě 
umístila Tereza Podroužková, druhá byla 
Radka Zaoralová a třetí Dominik Polášek. 
Ve starší kategorii první místo obsadila Te-
reza Vyoralová, druhé Jakub Kadrle a třetí 
Tereza Křikavcová. Děti na soutěž výborně 
připravily paní učitelky Mgr. Irena Desen-
ská, RNDr. Martina Železná a Mgr. Ivana 
Kašparová. Na závěr byly děti panem sta-
rostou Ing. Antonínem Jonáškem odmě-
něny dárkem, sladkostmi, svačinou a v ne-

Vážení spoluobčané,
chci se s vámi podělit o informaci, co 

pracovnice Charity sv. Anežky v Tlumačově 
dělají mimo hlavní činnost.

Mnozí víte, že se pletou obvazy pro ma-
lomocné. Je to nemoc, která se dá už dnes 
léčit. V Ugandě je nemocnice, kde nemocné 
ošetřují naši lékaři a sestřičky s dobrovol-
ným českým personálem. Tyto nemocnice 
potřebují hodně obvazů.

V naší charitě jsou dobrovolnice, které 
tyto obvazy zhotovují. Jmenovitě jsou to 
paní Vlasta Batoušková, Marie Doleželová 
a Marie Kopřivová. Postupně se přidávají 

Poslední dubnovou sobotu se v areálu 
Zemského hřebčince Tlumačov uskutečni-
ly tradiční voltižní závody. Konaly se za fi-
nanční podpory Zlínského kraje, Obce Tlu-
mačov a v neposlední řadě Zlínské oblasti 
České jezdecké federace. 

Do Tlumačova se sjeli voltižéři z celé 
České republiky, protože se bojovalo o no-
minaci na mezinárodní závody v Rakousku 
a Německu. Bohužel především v muž-
ských kategoriích je u nás poměrně nouze 
o závodníky, a například mezi seniory se 
nezúčastnil ani jeden, v juniorech jen dva. 
I tak se bylo na co dívat. Soutěže zahájily 
skupiny nejmladších dětí, po nich následo-
valy juniorské skupiny a soutěže uzavírali 
jednotlivci všech kategorií. 

Domácím voltižérům se docela dařilo. 
Juniorské kategorie jsme ovládli všechny – 
zvítězila jak Michaela Hanová mezi ženami, 
tak Denis Balaštík mezi muži a vítězství si 
tlumačovští vybojovali i ve skupinách. Na-
víc stříbrné medaile získali ve svých kate-
goriích Marek Hablovič a Nela Mikesková, 
bronzová skončila Margita Urbanová.

bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně 
nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte 
ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je 
přečkat bouřku v podřepu s nohama a ru-
kama u sebe

Blesk je silný elektrický výboj vzniklý 
v atmosféře. Úder blesku lze chápat jako 
zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj se-
stupující z mraku setkává s výbojem ze země. 
Takový výboj o několika desítkách až stov-
kách tisíc ampér může nejen způsobit požár, 
ale kvůli tzv. přepěťovým impulsům i značné 
škody na elektrických přístrojích a zaříze-
ních a zapříčinit úrazy elektrickým proudem. 
Jsou zaznamenány také případy, kdy po zá-
sahu bleskem došlo k průmyslovým havári-
ím (např. v roce 2002 v Polsku udeřil blesk 
do zásobníků ropné rafinerie, což způsobilo 
požár několika tisíc tun paliva.)

Na vzniku těchto neštěstí se však bohu-
žel často podílí lidská nedbalost.

V první řadě je nutné mít v pořádku 
hromosvodní soustavu (bleskosvod). Stej-
ně jako všechny zařízení mající souvislost 
s elektřinou, musí být každá hromosvodní 
soustava udržována v provozuschopném 
stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by 
měla být provedena licencovaným reviz-
ním technikem přinejmenším každých 5 
let u běžných objektů, v případě více rizi-
kových budov pak jednou za 2 roky. Revize 
se rozhodně vyplatí, protože pokud není 
bleskosvod v pořádku, je to pro objekt ještě 
nebezpečnější, než kdyby tam žádný nebyl.

Samotný bleskosvod, který je většinou 
konstruován především na ochranu bu-
dovy před poškozením bleskem a před 
vznikem požáru od blesku, nám v ochra-
ně domácích elektrospotřebičů příliš ne-
pomůže.

Ideální samozřejmě je, když tyto pří-
stroje během bouřky odpojíme z elektric-
ké sítě. (Je nutné zdůraznit, že v podob-
ném případě nestačí jen vypnout vypínač 
či jistič, kvůli malé vzdálenosti mezi jisti-
čem a vypínačem se již v minulosti mno-
hokrát stalo, že impuls přeskočil a došlo 
k poškození přístroje). Bohužel takové 
řešení je mnohdy obtížně realizovatelné. 
Některé přístroje musí fungovat i během 
bouřky. Řešením může být moderní za-
řízení sloužící k ochraně proti pulsnímu 
přepětí – tzv. přepěťová ochrana, která 
chrání nejen proti výbojům blesku, ale 
všeobecně proti jakýmkoliv prudkým 
výkyvům v elektrické síti. Svodiče bles-
kových proudů a svodiče přepětí svedou 
přepěťový impuls do země nebo do mís-
ta, kde nezpůsobí škodu.

Potřeba přepěťové ochrany se stále 
zvyšuje s tím, jak neustále roste počet 
elektroniky a elektrických spotřebičů 
v domácnostech. Proto se určitě vyplatí 
na ochraně své a svých příbytků nešetřit, 
protože případné škody mohou být mno-
hem vyšší a nenahraditelné (např. ztráta 
dat v počítači).

Roman Šnajdar, SDH Tlumačov

Jak se chovat během bouřky a jak chránit obydlí před úderem blesku
S příchodem horkých letních měsíců se 

zvyšuje nebezpečí bouřek a zasažení bles-
kem. I když k přímému zasažení člověka 
bleskem dochází jen zřídka, končívají po-
dobné případy mnohdy tragicky a proto je 
dobré se za bouřky chovat rozumně:

• pokud se v době bouřky nacházíte 
venku, schovejte se

• bezpečný úkryt před bleskem po-
skytují budovy, zejména velké objekty 
s ocelovou nebo železobetonovou kon-
strukcí, obecně pak veškeré stavby chrá-
něné bleskosvodem

• největší nebezpečí zásahu bleskem 
hrozí při pobytu v otevřeném terénu 
a na vyvýšených místech, v bezprostřed-
ní blízkosti železných konstrukcí (sloupy 
elektrického vedení)

• velké bezpečí neskýtají ani stavení 
s polorozpadlou konstrukcí, kde v pří-
padě úderu blesku hrozí další narušení 
zdiva a zřícení

• velké nebezpečí hrozí při koupá-
ní, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš 
bezpečné není ani telefonování, či práce 
s elektrickými a plynovými spotřebiči

• za bouřky venku nepřenášejte kovo-
vé předměty (ani deštník ne!!!) – fungují 
totiž jako bleskosvod. Stojí za to připo-
menout případ, kdy úder blesku připravil 
o život golfistu, který se hře věnoval i bě-
hem bouřky

• během bouřky nezůstávejte na kop-
cích a holých pláních. Překvapí-li vás 

Voltižní závody se vydařily

Závodům přálo i počasí, díky kterému 
přišla pěkná divácká návštěva, a tak se mi-
lovníci koní a voltiže mohou těšit na příští 
ročník.

Oldřich Zdařil, TJ voltiž Tlumačov

Mistryně ČR Michaela Hanová ovládla 
soutěž juniorek. 

Foto: Nela Mikesková 

Tlumačovská skupina na koni Dan 
lonžovaném P. Schillerovou. 

Foto: Nela Mikesková 

Soutěž Mladý zahrádkář

stolařství, Výkup sběrných surovin – Ivan 
Smýkal – HEEL, DURALINE s.r.o., METAL-
ŠROT Tlumačov, PSI HUBÍK,Lékárna Tlu-
mačov, Zahradnictví Talaš, Obec Tlumačov. 
O průběh celé soutěže se starali: Jiřina Vr-
talová, Irena Masařová, Marie Nováková, 
Vratislav Dufek, Jaroslav Zapletal, Vlaďka 
Šoltysová, Miroslav Šoltys, Hana Brázdilo-
vá, Irena Duroňová, Antonín Kunčar. Prv-
ních šest umístěných dětí v každé kategorii 
postoupilo do okresního kola, které se ko-
nalo v Holešově. Zde se v mladší kategorii 
na prvním místě umístila Radka Zaoralová, 
ve starší kategorii Jakub Kadrle. Tyto dvě 
děti se v červnu zúčastní celostátního kola 
Mladý zahrádkář, které se koná v Klato-
vech. Přejeme jim hodně úspěchů. 

Na závěr děkuji všem sponzorům za po-
moc při realizaci soutěže, vyučujícím 
za přípravu dětí, dětem za pěknou repre-
zentaci školy, obce i našeho spolku. Velké 
poděkování patří také všem, kteří při orga-
nizaci celé soutěže pomáhali.

Mgr. Jiřina Vrtalová

Mladí zahrádkáři. Foto: KIS Tlumačov 

Dominik Polášek a starosta obce Ing. A. Jonášek Foto: KIS Tlumačov 

Pletařky obvazů v Přerově.
 Foto: Charita Tlumačov 

Pracovnice Charity sv. Anežky v Tlumačově pomáhají potřebným
i další pletařky, p. Brázdilová a p. Talašová 
(ul. Machovská). 

V Přerově, 21. dubna 2012, se uskuteč-
nilo setkání pletařek z celé Moravy. Všech-
ny jsme si předaly zkušenosti i rady z čeho 
a jak plést. Za tlumačovskou charitu se zú-
častnila p. Kopřivová, p. Brázdilová a p. Gaj-
důšková. 

A teď výzva pro vás: přihlas se k nám, 
můžeš pomoci potřebným. Informace zís-
káš v místní charitě, osobně u paní Marie 
Kopřivové nebo na setkání seniorů v budo-
vě KIS Tlumačov.

za Charitu sv. Anežky Marie Kopřivová 

poslední řadě také květinami. Celou akci 
podporovali tito sponzoři: RIM, Chujac – 
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16Pozvánky, inzerce

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reago-
vat na dětský hněv? Co si počít, když dítě 
nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat 
úkoly či domácí práce? Zdá se vám, že vás 
vaše děti neposlouchají? Že dělají přesný 
opak toho, než co byste vy jako rodiče po-
třebovali?

Nad výchovou dětí se většinou neza-
mýšlíme dřív, než se staneme rodiči. Než se 
nám první dítko narodí, představujeme si, 
jak budeme skvělými rodiči, jak nebudeme 
opakovat chyby a omyly svých rodičů, jak 
budeme demokratičtí, pokrokoví, chápající, 
milující a naše děti budou prostě skvělé… 
Možná i sáhneme po odborných knihách 
nabízejících jakési vzory či „návody“ jak být 
dobrým rodičem.

A jaká je následná praxe? S narozením 
dítěte už není čas na žádné studování od-
borných knih. Dítě tu prostě je a rodič musí 
výchovně jednat ihned podle situace. A tak 
přes všechna svá původní předsevzetí, 
nejčastěji použijeme výchovné styly, které 
jsme zažili my sami v dětství. Příkazy, záka-
zy, tresty, odměny, slibování, uplácení slad-
kostmi, křik… a nejednou máme prostě po-
cit, že z těch dětí přijdeme zkrátka o rozum.

Tak, jak se mění celá společnost, mění 
se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná au-
torita rodičů již není považována za danou 
a neměnnou. Děti se dožadují svých práv 
ve škole, ve společnosti, ale i v rodině. Při-
tom plnění jejich povinností jim nejde tak 
snadno.

Posun od tradiční - autoritářské vý-
chovy, k výchově demokratické, založený 
na svobodě v rámci daných pravidel, kla-

Koupím moped Jawa Stadion 
nebo Jawetta nebo motocykl Jawa Pio-
nýr v jakémkoliv stavu. Případně i ná-
hradní díly. Telefon 603 904 036.

 MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ
 zve všechny seniory a jejich příznivce

 v sobotu 15. září 2012 od 9:00 hodin 
do Kvasic 

na 3. ročník
 

HER SENIORŮ 
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ

POKUD MÁTE ZÁJEM SE DO HER ZAPOJIT A TÍM REPREZENTOVAT 
OBEC TLUMAČOV, 

PŘIJĎTE SE ZAPSAT DO 31. 7. 2012 DO KIS TLUMAČOV 
V PRACOVNÍ DNY OD 8–16 HODIN.

de na rodiče vysoké nároky. Přístup, který 
není založený na absolutním ovládání dítě-
te, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu 
problémů, které rodiče neumí řešit, proto-
že se v jejich dětství nevyskytovaly, vlastně 
ani nepřipadaly v úvahu.

Metoda efektivního rodičovství vychá-
zí z předpokladu, že základem fungování 
dobrých vztahů v rodině i ve společnosti 
je zodpovědnost všech členů. Cílem je tedy 
výchova zodpovědných jedinců, principy 
rovnosti a vzájemného respektu. Poskyt-
nout dětem možnost volby a také zkuše-
nost nesení důsledků svých rozhodnutí. 
Tak se rozvíjí osobní disciplína dětí, která 
vytvoří alternativu k metodě odměn a tres-
tů. V tomto výchovném systému založe-
ném na ovlivňování a přesvědčování hraje 
významnou roli pochopení vlastních dětí 
i sama sebe, jejich i svých negativních pro-
jevů a emocí.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
 Vzájemný respekt a úcta mezi rodi-

či a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sou-
rozenci, vůči ostatním i k sobě samým.

 Princip sociální rovnosti mezi ro-
diči a dětmi ve smyslu rovnosti lidské ceny 
a důstojnosti.

 Princip demokracie, která umožňu-
je volbu a dává dětem možnost, aby se roz-
hodovaly v určitých mezích a nesly důsled-
ky svých rozhodnutí, čímž se rozvíjí jejich 
osobní disciplína a zodpovědnost.

 Dostatek společné zábavy rodičů 
a dětí.

 Pozitivní povzbuzování prostřednic-
tvím vyzdvihování jejich úspěchů, pokro-

Když vypiješ PETku, 
schovej víčko pro Anetku

Tak zní motto, kterým se po něko-
lik týdnů řídilo mnoho lidiček nejen 
v Tlumačově, ale v našem širokém 
okolí. Trpělivě sbírali a přinášeli víčka, 
díky nimž mohli rodiče těžce postižené 
Anetky Kráčalíkové zakoupit speciální 
polohovací křeslo, které jejich dcera 
nutně potřebuje nejen při krmení, ale 
například i při učení. Děkuji všem, kte-
ří se do této sbírky zapojili. Celkem se 
nám ve sběrném místě v DDM Sluníčko, 
středisko Tlumačov podařilo nasbírat 
cca 230 kg víček.

Celkové množství nasbíraných ví-
ček pro Anetku z různých míst v našem 
okolí činí více než šest tun. Tímto ne-
končíme a chtěla bych všechny požá-
dat, aby pokračovali ve shromažďování 
víček dál. Pomůžeme další rodině. 

Ludmila Daňková, pedagog volného 
času, DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Kurz efektivního rodičovství ku, schopností a dovedností apod. – základ 
k získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny.

 Vyjadřování a sdělování lásky a ra-
dosti, aby se děti cítily bezpečně a dokázaly 
se naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale 
je i rozdávat a dělit se o ně.

 Přeměna negativního v pozitivní 
založená na důvěře ve schopnosti dětí stavě-
jící na silných stránkách povahy a dovednos-
tí dítěte, soustřeďující se na dítě takové, jaké 
je, zdokonalující se postupně krok za kro-
kem, podporující samostatnost dítěte, aby 
mohlo pro sebe dělat věci, na které již stačí.

Kurz efektivního rodičovství proběh-
ne pod záštitou obce Tlumačov na pod-
zim 2012. Zahájení kurzu bude v pondělí 
1. 10. 2012 v budově KIS v 17:00 hod. Kurz 
sestává z 8 lekcí, kurzovné je 850 Kč za oso-
bu, 1.300 Kč za manželský pár. Maximální 
počet účastníků je 12 osob, z důvodu indi-
viduálního přístupu lektora k přihlášeným. 
Lektorkou kurzu je psycholožka a pedagož-
ka paní Mgr. Markéta Macharáčková.

Přihlásit se je možné u Mgr. Michaely Faj-
kusové na tel.: 604 742 747, nebo e-mailem: 
fajkusova.michi@gmail.com. Uzávěrka při-
hlášek je 30. června 2012.
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