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Prázdniny a volby
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Vážení	 spoluobčané,	 vážení	 čtenáři	 Tlu-
mačovských	 novinek,	 letošní	 prázdniny	
jsou	 již	 minulostí	 a	 jediné,	 co	 nám	 z	 nich	
zůstává,	 jsou	 vzpomínky.	 Již	 osm	 let	 mám	
schovaný	dopis	z	tábora.	Na	obálce	je	datum	
15. 7. 2004.	 I	 po	 čase	 se	 k	 němu	 rád	 vra-
cím	a	podělím	se	s	vámi	o	popsaný	příběh.	
„Včera	večer,	když	jsem	šla	na	latrýnu	(WC)	
mi	 tam	 spadla	 ta	 nová	 rozsvícená	 batérka.	
Dneska	mi	 ji	 vytáhl	 jeden	vedoucí.	Nesvítí,	
ale	za	to	pořádně	smrdí.	Od	včerejška	máme	
dva	 zvrtnuté	 kotníky.	 Jo	 a	 včera	 jsme	 byly	
všechny	na	dlouhém	výletě,	prostě	už	13. 7.	
máme	hrozně	moc	zážitků,	které	vám	všech-
ny	řekneme	doma.	Nebo	ještě	ňáké.	Bojovali	
jsme	 s	 hadem	a	medvědem.“	 Četl	 jsem	 ten	
dopis	několikrát	 a	 vždy	 jsem	 si	 představo-
val,	jak	to	asi	probíhalo.	Musím	se	i	po	letech	
přiznat,	že	zmíněný	dopis	mi	udělal	radost.	
I	 přes	 tu	 „tragickou“	událost	 jsem	 se	u	něj	

vždy	 nasmál.	 Vždy	 jsem	 ocenil	 uvážlivost,	
rozhodnost	a	jasnost	popsané	situace.

Rozhodnutí	nás	provází	celým	životem.	
Některá	rozhodnutí	za	nás	učinili	ještě	ro-
diče,	ale	pak	už	je	to	na	každém	z	nás.	První	
velká	rozhodnutí	činíme	o	svém	budoucím	
povolání,	pak	je	to	volba	životního	partne-
ra.	Další	rozhodování	činíme	například	kde,	
či	jak	prožijeme	dovolenou	a	takových	po-
dobných	rozhodnutí	najdeme	spoustu.

Mezi	 taková	 rozhodnutí	 patří	 i	 volby.	
Pravidelně	se	opakují	a	každé	jsou	jiné,	ale	
přesto	mají	něco	společného.	Předurčí	poli-
tický	vývoj	a	politickou	moc	na	volební	ob-
dobí.	V	letošním	roce	nás	čekají	dvoje	vol-
by.	Obojí	budou	probíhat	v	termínu	12.	až	
13.	října	 letošního	roku.	Do	Zastupitelstva	
Zlínského	kraje	budeme	volit	45	zastupite-
lů	a	výsledky	předurčí	na	čtyři	roky	rozvoj	
Zlínského	kraje,	ale	i	financování	nemocnic	
či	opravy	krajských	komunikací.	Výsledkem	
senátních	 voleb	 bude	 zástupce	 volebního	
obvodu	č.	80,	kam	Tlumačov	také	spadá.	Dá	

se	 předpokládat,	 že	 senátní	 volby	 budou	
dvoukolové	a	pokud	se	naplní	předpoklady,	
pak	druhé	kolo	 senátních	voleb	proběhne	
v	termínu	19.	až	20.	října	2012.	

Nepřísluší	 mi	 hodnotit	 jednotlivé	 poli-
tické	strany	či	hnutí	nebo	přímo	jednotlivé	
kandidáty.	Při	dnešních	možnostech	inter-
netu	 a	 médií	 obecně	 si	 jistě	 může	 každý	
opatřit	dostatek	 informací,	které	považuje	
za	důležité.	Přeji	vám,	abyste	dobře	vybrali,	
nedbali	„laciných	a	pěkně	zabalených	pro-
duktů“	 některých	 politických	 stran,	 hnutí,	
ale	i	jednotlivých	kandidátů.	K	volbám	při-
stupujte	 prosím	 zodpovědně,	 vždyť	 man-
dát	 zastupitele	 Zlínského	 kraje	 je	 čtyřletý	
a	v	případě	senátora	dokonce	šestiletý.

Volte	 lidi	 či	 strany,	 které	 znáte,	 kterým	
důvěřujete	a	je	za	nimi	vidět	kus	dobře	od-
vedené	práce.	Nebojme	se	nést	zodpověd-
nost,	která	z	voleb	vyplývá	a	k	tomu	všemu	
vám	 samozřejmě	přeji	 i	 tu	 zmíněnou	 roz-
hodnost.

Ing. Antonín Jonášek, starosta
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Paní	 Růžena	 Vaňharová	 byla	 dlouhá	
léta	 součástí	 Obecního	 úřadu	 Tluma-
čov,	a	 to	v	dobách	radostných	 i	 těžkých.	
Za	dobu	působení	na	úřadě	prošla	něko-
lika	 funkcemi.	Začínala	 jako	matrikářka,	
později	 vykonávala	 funkci	 účetní	 a	 eko-
nomky,	aby	na	závěr	zastávala	pozici	ta-
jemnice	obecního	úřadu.	Celkem	odpra-
covala	 na	 Obecním	 úřadě	 v	 Tlumačově	
více	jak	30	let.	Začátkem	července	letoš-
ního	roku	odešla	paní	Růžena	Vaňharová	

Den	2.	červenec	2012	z	obecného	pohle-
du	nebyl	ničím	zvláštní	a	ani	důležitý.	Pro	
Tlumačov	 však	 má	 určitý	 význam.	 Tento	
den	po	více	jak	30	letech	ukončila	paní	Rů-
žena Vaňharová	 pracovní	 poměr	 u	 Obce	
Tlumačov	a	od	3.	července	2012	si	již	užívá	
zaslouženého	důchodu.	

Za	 více	 jak	12	 let	 spolupráce	 jsem	měl	
možnost	 dobře	 poznat	 její	 osobnost,	 cha-
rakter	a	odborné	kvality.	V	této	souvislosti	
je	 potřeba	 vyzvednout	 i	 její	 profesionální	
a	současně	lidský	přístup	při	řešení	problé-
mu,	její	vystupování	a	smysl	pro	detail.

Růženka	(takto	ji	oslovují	její	blízcí	spo-
lupracovníci	a	přátelé)	si	od	roku	1980	pro-
šla	téměř	všemi	funkcemi	(matrikářka,	účet-
ní,	ekonom,…)	a	v	roce	2001	byla	jmenována	
do	nově	zřízené	 funkce	–	 tajemník	obecní-
ho	 úřadu.	 V	 rámci	 této	 funkce	 odpovídala	
za	 efektivní	 provoz	 obecního	 úřadu	 a	 také	
byla	 nadřízená	 pro	 všechny	 zaměstnance	
obce.	Svým	přístupem	dokázala	vytvořit	se	
svými	 spolupracovníky	 funkční	 a	 výkonný	
tým,	 který	 v	 rámci	 své	 činnosti	 spočívají-
cí	ve	správě	věcí	veřejných	a	výkonu	státní	
správy	v	přenesené	působnosti,	odváděl	dle	
mého	názoru	nadstandardní	práci.

Jsem	rád,	že	jsem	mohl	s	Růženkou	spo-
lupracovat	a	tímto	ji	děkuji	za	dlouholetou	
práci,	respektive	službu,	pro	naši	obec.	

Předpokládám,	že	k	tomuto	poděkování	
se	připojí	 i	kolektiv	dnes	už	bývalých	spo-
lupracovníků	a	 také	všichni	uznalí	občané	
naší	obce,	kteří	se	nebojí	ocenit	dobře	od-
vedenou	práci…	

Ing. Jaroslav Ševela, 
člen zastupitelstva obce 1998–2011 

a starosta obce 2002–2010

Obec se stará o novou zeleň.  Foto OÚ Tlumačov. 

Senioři a jejich 
majetek
Podle	statistik	Policie	České	republiky	je	

ve	Zlínském	kraji	okraden	každý	den	 jeden	
senior.	Tato	nepříznivá	 čísla	 jsou	 stále	 stej-
ná,	 a	 to	 i	 přes	 veškerou	preventivní	 snahu.	
Nebezpečí,	které	na	seniory	číhá,	se	probírá	
v	médiích,	na	přednáškách,	ale	stále	 jakoby	
to	bylo	málo.	Okrást	 člověka,	 který	 již	není	
v	plné	 síle,	 ať	 již	 fyzické	či	duševní,	 je	 jistě	
velmi	podlé.	Krádež	nemusí	mít	nutně	podo-
bu	odcizení	finanční	hotovosti,	stejný	důsle-
dek	může	mít	i	nevýhodná	smlouva	na	odběr	
služeb,	 či	 zdánlivě	 pěkně	 napsaná	 smlouva	
právníkem	na	koupi	nemovitosti.	Asi	si	řek-
nete,	 že	 takové	věci	 se	nás	netýkají,	 ale	ani	
Tlumačov	není	výjimkou.	Prodej	domu	včet-
ně	zahrady	a	polností	za	cenu	cca	dvojnásob-
ku	 průměrného	měsíčního	 platu	 je	 skuteč-
nost,	nad	kterou	zůstává	rozum	stát.	Morálka	
v	tuto	chvíli	asi	vůbec	nebyla	přítomna	a	so-
lidní	jednání	bylo	„na	dovolené“.	

Proč	 to	všechno	 říkám?	Chci	upozornit	
na	toto	nebezpečí,	které	se	nevyhýbá	žádné	
obci	a	upozornit	na	potřebnou	ostražitost	
a	 duchapřítomnost.	 Dále	 chci	 doporučit	
seniorům,	 aby	 takováto	 témata	 probírali	
se	svými	dětmi,	či	důvěryhodnými	přáteli.	
V	současné	době	se	také	vyskytuje	mnoho	
případů,	 kdy	 se	 do	 vašich	 domovů	 vloudí	
různá	individua.	Tyto	osoby	pod	záminkou	
prodeje	nožů,	či	vrácení	přeplatku	za	plyn	
nebo	 elektřinu	 získají	 vaši	 důvěru	 a	 v	ne-
střežený	okamžik	si	z	vašeho	bytu	odnášejí	
peníze	či	 jiné	věci.	Pokud	se	 takové	osoby	
pohybují	v	blízkosti	vašich	domovů,	nevá-
hejte,	a	kontaktujte	Policii	České	republiky.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Policie důrazně varuje: chraňte 
sami sebe, svůj majetek i zdraví!

Nedůvěřujte neznámým lidem, niko-
ho cizího nevpouštějte do bytu!

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, 
kdo je za nimi!

Nebuďte důvěřiví k podomním pro-
dejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné 
věci! V obchodech nakoupíte levněji, na-
víc můžete zboží případně reklamovat.

Nechlubte se před nikým, jaké máte 
doma cenné věci, ani tím, kolik máte 
doma peněz.

Nemějte doma větší množství pe-
něz. Uložte si je na účet v bance.

Poměrně často se stává, že telefonuje 
někdo, kdo se představí jako příbuzný a tvr-
dí, že potřebuje peníze. Tvrdí, že pro půjčku 
pošle svého dobrého kamaráda. Všechny 
informace si důkladně prověřujte a ne-
dávejte své peníze lidem, které neznáte!

Všimnete-li si někoho podezřelého, nebo 
vás i přes tato doporučení někdo podvede, 
kontaktujte ihned Policii ČR na lince 158.

Poslední	 dobou	 se	 mi	 při	
procházkách	 Tlumačovem	 zdá,	

že	 se	 obec	mění	 v	 jedno	 velké	 parkoviště.	
Ano,	 je	všeobecným	trendem	doby,	že	není	
výjimkou	mít	v	rodině	dva	a	více	automobi-
lů.	Kam	ale	s	nimi?	Mnozí	občané	řeší	(nebo	
spíše	 neřeší)	 parkování	 po	 svém.	 Odstaví	
vůz	na	 trávník	před	domem,	v	horším	pří-
padě	pak	 třeba	 přímo	na	 chodník.	Není	 to	
pěkný	pohled.	Situace	se	samozřejmě	různí	
dle	části	Tlumačova	–	jinak	se	parkuje	v	uli-
ci	 Masarykově,	 jinak	 na	 Sportovní	 a	 jinak	
třeba	ve	Švermově	ulici.	Pokud	parkují	ob-
čané	na	svých	pozemcích,	je	vše	v	pořádku.	
Většinou	 jsou	 ale	 automobily	 parkovány	
na	pozemcích,	které	jsou	obecní.	Nechce	se	
mi	věřit,	že	by	v	lidech	stále	ještě	přetrvával	
názor	 z	dob	dřívějších,	 že	 co	 je	obecní	 -	 je	
všech	a	podle	tohoto	hesla	k	těmto	pozemků	
tak	 přistupují.	 Chtěl	 bych	 připomenout,	 že	
tomu	tak	není.	Obecní	pozemek	je	pozemek	
obce.	Ta	se	o	něj	stará	(sečení,	úklid,	výsad-
ba,	atd…)	a	zodpovídá	za	jeho	stav.	Pracov-
níci	oddělení	údržby	OÚ	Tlumačov	mají	pro-
blém	 s	 údržbou	 pozemků,	 na	 kterých	 stojí	
automobily,	 a	při	upozornění	na	nevhodné	
parkování	 jsou	 občany	 mnohdy	 odbýváni	
způsobem	a	slovníkem,	který	není	k	publi-
kování.	 Pro	parkování	 automobilů	 by	měla	
platit	tato	všeobecná	pravidla:	
•	 Vlastník	 vozidla	má	 povinnost	 odstavo-

vat	a	parkovat	vozidlo	na	svém	pozemku.	
•	 Vlastník	vozidla	má	možnost	odstavovat	

a	parkovat	vozidlo	na	sjezdu	ke	své	ne-
movitosti	(budova,	pozemek)	při	zacho-
vání	min.	průchozí	 šíře	chodníku	1,2 m	
v	případě	křížení	sjezdu	s	chodníkem.

•	 Vlastník	vozidla	má	možnost	odstavovat	
a	parkovat	vozidlo	na	pozemních	komu-
nikacích	v	souladu	s	platnými	dopravní-
mi	předpisy,	 např.	 zákon	361/2000	Sb.	
-	zákon	o	silničním	provozu.

•	 Ostatní	způsoby	odstavování	a	parková-
ní	 vozidel	 na	 veřejných	 prostranstvích	
jsou	 nepřípustné	 s	 tím,	 že	 odstavování	
a	parkování	na	chodníku	je	zakázáno.

Nakládka	 a	 vykládka	 zboží	 a	materiálu	
je	 možná	 pouze	 ze	 sjezdu	 k	 nemovitosti	
(budova,	 pozemek).	 Odstavování	 a	 parko-
vání	 vozidel,	 jejichž	 okamžitá	 hmotnost	
přesahuje	3,5t	(nákladní	automobily,	 trak-
tory,	atd.),	je	možné	na	odstavném	parkovi-
šti	u	sokolovny.

Dále	 platí,	 že	 pohyb	 osobních	 automo-
bilů,	 nákladních	 automobilů	 a	 traktorů	
po	chodnících	je	nepřípustný,	neboť	chod-
níky	nejsou	konstrukčně	dimenzovány	pro	
pojezd	 vozidel.	 Vlivem	 pojezdu	 vozidel	
u	nich	může	nastat	porušení	 –	deformace	
nášlapných	a	podkladních	vrstev.	Chodníky	
jsou	budovány	pro	bezpečný	a	plynulý	po-
hyb	chodců.

Parkování	v	obci	je	všeobecným	problé-
mem,	není	 to	problém	 jen	u	nás	v	Tluma-
čově.	Potýká	se	s	ním	většina	obcí	a	měst.	
Řešení	mají	různá	–	od	obecních	vyhlášek,	
různých	zákazů	parkování	až	třeba	po	kon-
struktivnější	řešení	jako	je	rozšiřování	cest	
o	parkovací	pruhy,	zřízení	veřejných	parko-
višť	 apod.	 Posledně	 jmenované	 možnosti	
jsou	 zřejmě	 nejsprávnější.	 Vyvstává	 zde	
ale	otázka	výběru	vhodných	lokalit	a	v	ne-
poslední	řadě	také	zásadní	otázka	–	otázka	
financí.	

Při	 diskusích	 o	 problému	 parkování	
s	 představiteli	 okolních	 obcí	 jsem	mimo	
jiné	 také	 často	 zaslechl	 zajímavý	 názor.	
A	 to	 ten,	 že	 je	 to	 hlavně	 v	 lidech,	 jak	 se	
k	 parkování	 staví…	Myslím	 si,	 že	 je	 tedy	
možné	 (alespoň	 pro	 začátek)	 eliminovat	
problém	 nevhodného	 parkování	 jedno-
duše	 tím,	 že	 budeme	 parkovat	 na	 svých	
pozemcích,	 že	 automobil	 zaparkujeme	
do	 svého	 vjezdu,	 do	 své	 garáže	 nebo	 ho	
odstavíme	dle	pravidel	 silničního	provo-
zu.	 Rada	 obce	 doposud	 povolovala	 v	 ně-
kterých	 případech	 občasné	 odstavování	
automobilů	 na	 svých	 pozemcích.	 Chtěl	
bych	 zdůraznit	 slovo	 „občasné“.	 Za	 sou-
časného	stavu	ale	zvažuje,	zda	od	tohoto	
kroku	neustoupí.

Ing. Jan Rýdel, místostarosta

V letošním roce se uskutečnila ná-
hradní výsadba za vykácené stromy a to 
ve dvou etapách.

1. etapa 
náhradní	 výsadba	 za	 vykácené	 stromy	

4 ks	hrušní	při	výstavbě	„Obalovna	asfalto-
vých	směsí“	firmy	SKANSKA	a.s.

Provedena	náhradní	výsadba	7 ks	dřevin:
-	 6 ks	Jasanu	ztepilého	-	Fraxinus	excelsior,	

lokalita	cesta	od	Metalšrotu	po	větrolam	
-	 1 ks	 Javoru	 červeného	 -	 Acer	 platano-

ides	crimson	king,	ulice	u	Cementárny
Celková	investice	50	000		Kč.
2. etapa
náhradní	výsadba	za	vykácené	stromy	při	

výstavbě	„rychlostní	komunikace	R	55	Skal-
ka	–	Hulín“.	Provedena	náhradní	výsadba	cca	
818 ks	dřevin	(524	keřů	a	276	stromů)

 
 

Poděkování paní Růženě Vaňharové u příležitosti 
jejího odchodu na zasloužilý odpočinek

do	spokojené	penze,	aby	se	na	plný	úva-
zek	mohla	 věnovat	 svým	 zálibám	 a	 ko-
níčkům.	

Za práci vykonanou pro obec Tluma-
čov	jí	patří	velký	a	upřímný	dík.	

Rovněž	 připojuji	 své	 osobní	 poděko-
vání	za	rady	a	podporu	v	začátcích	mého	
působení	ve	funkci	starosty	obce.	

Děkuji	a	přeji	mnoho	dalších	spokoje-
ných	let.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Poděkování paní 
Růženě Vaňharové

Lékárna Tlumačov 
oznamuje

Milí	občané	Tlumačova	a	okolí,	od	měsí-
ce	 září	 jsou	pro	Vás	 v	 lékárně	připraveny	
Slevové	věrnostní	karty.

Podrobné	 informace	 rádi	 poskytneme	
osobně.	 Děkujeme	 tímto	 všem,	 kteří	 nám	
zachovávají	přízeň	a	těšíme	se	na	Vaši	ná-
vštěvu.

Za malý kolektiv lékárny Jana Pučoková

Termíny 
řádných zasedání orgánů obce Tlu-
mačov v II. pololetí 2012

Rada	obce:	26.	září,	17.	říjen,	28.	lis-
topad.	 (Standardní	 začátky	 v	 16.30	
hod.)	 v	 kanceláři	 starosty	 obce	 v	 ob-
jektu	OÚ,	Nádražní	440.

Zastupitelstvo	 obce:	 7.	 listopadu,	
12.	 prosince.	 (Standardní	 začátky	
v	17.00	hod.)	v	KIS	nám.	Komenského.

Parkuji, parkuješ, parkujeme…

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
společnými kroky k tomu, jak porozumět dítěti i sobě

Co	kurz	nabízí?	přednášky,	diskuze,	nácvik	dovedností	na	praktických	 
příkladech	ze	života,	bezpečné	prostředí	a	důvěru,	 
individuální	přístup	(max.	12	osob	ve	skupince)

Kulturní a informační středisko Tlumačov
zahájení kurzu 1. 10. 2012 v 17.00 hod.

8 lekcí. Kurzovné  850 Kč, manželský pár 1.300 Kč
Lektorka	kurzu:	psycholožka	Mgr.	Markéta	Macharáčková

Přihlášky a více informací Mgr. Michaela Fajkusová
tel.: 604 742 747

Stromy:	Lípa	srdčitá	-	Tilia	cordata	/	Ja-
vor	mléč	-	Acer	platanoides	/	Javor	babyka	
-	 Acer	 campestre/.	 Třešeň	 ptačí	 -	 Prunus	
avium	/	Jeřáb	obecný	-	Sorbus	aucuparia	/	
Jasanu	ztepilého	-	Fraxinus	excelsior	/	Javo-
ru	klen	-	Acer	pseudoplatanus	/	Střemcha	
pozdní	–	Prunus	padus.

Keře:	 Líska	 obecná	 -	 Corylus	 avellana	 /	
Habr	obecný	-	Carpinus	betulus	/	Hloh	jed-
nosemenný	 -	Crataegus	monogyna	/	Trnka	
obecná	 -	 Prunus	 spinosa	 /	 Kalina	 obecná	
-	Vinurnum	opulus	 /	 Svída	krvavá	 –	 Swida	
sanguinea.	Výsadba	byla	provedena	na	6	lo-
kalitách:	na	Široké,	k	Héku,	Hrubé	loučky,	Ká-
lavy,	Hajská	příkopa,	panelová	cesta	k	Lomu

Výsadbu	zajistilo	Ředitelství	silnic	a	dál-
nic	ČR.

Milan žák, vedoucí úseku údržby

Náhradní výsadba 2012
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Z radniceZ radnice

 vzala na vědomí	výsledek	výběro-
vého	 řízení	 na	 pracovní	místo	 tajemník	
OÚ
 schválila	 zkušební	 dobu	 do	 konce	

roku	2012	na	neobsazení	pracovního	mís-
ta	 referent	 oddělení	 výstavby	 a	majetku	
a	 rozdělení	 některých	 činností	 na	 stáva-
jící	zaměstnance	zatím	bez	snížení	počtu	
pracovníků.	 Po	 této	 době	 přehodnotit	
v	radě	obce	potřebnost	nového	výběrové-
ho	řízení	a	pověřila	 starostu	posouzením	
zkušebního	období

Rada obce Tlumačov formou 
per rolam dne 27. 6. 2012 
přijala tato usnesení

 souhlasila	s	uzavřením	podnájemní-
ho	vztahu	na	místo	provozování	stomatolo-
gické	praxe	v	objektu	č.	p.	95	ul.	Dolní
 pověřila	starostu	obce	k	udělení	sou-

hlasu	k	podnájmu	pro	MUDr.	Milana	Staňka	
dle	přílohy
 požadovala	 po	 MUDr.	 Milanu	 Staň-

kovi	 předložit	 obci	 Tlumačov	 podnájemní	
smlouvu	 mezi	 MUDr.	 Milanem	 Staňkem	
a	MUDr.	Alžbětou	Staškovou
 schválila	 jako	 zhotovitele	 akce	 „Re-

konstrukce	 elektroinstalace	 ZŠ	 Tlumačov,	
ul.	Masarykova	63,	Tlumačov	 „	 společnost	
EMOZ,	z	důvodu	splnění	podmínek	zadáva-
cího	řízení	a	podání	nejvýhodnější	nabídky	
za	 celkovou	 cenu	 335.392 Kč	 včetně	 DPH	
a	pověřila	starostu	obce	k	podpisu	smlouvy	
o	dílo

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
dne 27. 6. 2012 přijalo tato 
usnesení

 schválilo	 smlouvu	 o	 uzavření	 bu-
doucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	
na	 zřízení	 a	 provozování	 zařízení	 distri-
buční	soustavy	stavby	„Tlumačov,	Prages,	
kabel	 NN“	 a	 pověřilo	 starostu	 podpisem	
smlouvy
 schválilo	 smlouvu	 o	 uzavření	 bu-

doucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	
na	zřízení	a	provozování	zařízení	distribuč-
ní	 soustavy	 stavby	 „Tlumačov,	 Chujacová,	
kabelová	smyčka	a	pověřilo	starostu	podpi-
sem	smlouvy
 schválilo	 smlouvu	 o	 uzavření	 bu-

doucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břeme-
ne	 na	 umístění	 cesty	 na	 pozemcích	 KN	
p.	č.	2669,	p.	 č.	2536,	p.	 č.	2538/1	a	p.	 č.	
2538/5	 a	 pověřilo	 starostu	 podpisem	
smlouvy
 schválilo	 smlouvu	 o	 uzavření	 bu-

doucí	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břeme-
ne	 na	 stavbu	 „SO	 08	 -	 přípojka	 splaškové	

kanalizace“	 a	 pověřilo	 starostu	 podpisem	
smlouvy
 schválilo	 směnu	 pozemku	 KN	

p.	 č.779/32	 –	 ostatní	 plocha,	 zeleň	 o	 vý-
měře	 55	m2	 za	 pozemek	KN	 p.	 č.	 779/25	
-	 ostatní	 plocha,	 zeleň	 o	 výměře	 155	 m2 
ve	vlastnictví	společnosti	Navláčil	stavební	
firma,	s.	r.	o	a	pověřilo	starostu	obce	k	pod-
pisu	směnné	smlouvy
 schválilo	 smlouvu	 o	 uzavření	 bu-

doucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	
na	zřízení	a	provozování	zařízení	podzem-
ního	komunikačního	vedení	veřejné	komu-
nikační	 sítě	 stavby	 „Tlumačov,	 SKANSKA,	
obalovna,	ÚPS“	a	pověřilo	 starostu	k	pod-
pisu	smlouvy
 schválilo	smlouvu	o	zřízení	věcného	

břemene	na	zřízení	a	provozování	zařízení	
distribuční	 soustavy	 stavby	 „110	 kV	 573	
OKC-Rychlov“	a	pověřilo	starostu	k	podpi-
su	smlouvy
 vzalo na vědomí	odvolání	JUDr.	Rad-

ka	 Dvořáka	 z	 představenstva	 společnosti	
VaK	Zlín,	a.s.	a	schválilo	nominaci	Ing.	Jaro-
slava	Ševely	 jako	svého	zástupce	do	před-
stavenstva	VaK	Zlín,	a. s.
 schválilo	 termíny	 řádných	 zasedání	

orgánů	obce	pro	období	07–12/2012
 schválilo	smlouvu	o	uzavření	budoucí	

smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	na	zří-
zení	a	provozování	zařízení	distribuční	sou-
stavy	stavby	„Tlumačov,	Šarman,	kabel	NN“	
a	pověřilo	starostu	k	podpisu	smlouvy

řízení	 a	 konkurzních	 komisích	 žádného	
z	uchazečů	nevyřadila
 vzala na vědomí	 zápis	 z	 jednání	

komise	 pro	 konkurzní	 řízení	 na	 pracovní	
místo	 ředitele/ředitelky	 Mateřské	 školy	
Tlumačov
 schválila	seznam	uchazečů	na	místo	

ředitele/ředitelky	 Mateřské	 školy	 Tluma-
čov	a	v	souladu	s	ustanovením	§	102	odst.	
2	písm.	b)	zákona	č.	128/2000	Sb.	o	obcích	
(obecní	zřízení),	v	platném	znění	a	v	 sou-
ladu	s	ustanovením	§	4	odst.	4	vyhlášky	č.	
54/2005	 Sb.,	 o	 náležitostech	 konkurzních	
řízení	 a	 konkurzních	 komisích	 žádného	
z	uchazečů	nevyřadila
 schválila	pronájem	6 ks	stolů	a	12 ks	

laviček	za	podmínek	uvedených	v	usnesení	
R1/03/12/PR-14	a	úhrady	nájmu
 vzala na vědomí	 odchod	 tajemnice	

Růženy	Vaňharové	do	starobního	důchodu	
ke	dni	2.	7.	2012
 schválila	vyhlášení	výběrového	říze-

ní	na	obsazení	pracovního	místa	 tajemník	
OÚ	Tlumačov

Rada obce Tlumačov dne 
13. 6. 2012 přijala tato 
usnesení

 schválila	 pronájem	 pozemku	 p.	 č.	
503/8	o	výměře	1.988	m2	v	k.	ú.	Tlumačov	
na	Moravě	 –	 lokalita	 „Slivotín	 společnosti	
EUROVIA	CS,	a.	s.“	za	podmínek	usnesení	č.	
R11/17/05/12	a	pověřila	 starostu	 k	pod-
pisu	smlouvy
 vzala na vědomí	 současný	 stav	 ob-

jektu	 Domu	 služeb	 č.	 p.	 799	 a	 uložila	 OÚ	
Tlumačov	předložit	na	 jednání	RO	návrhy	
možného	řešení
 schválila	 výjimku	 pro	 počet	 dětí	

ve	 třídách	 MŠ	 Tlumačov	 školní	 rok	
2012/2013	na	56	dětí	na	školu
 vzala na vědomí	 rozhodnutí	 ředi-

telky	MŠ	Tlumačov	o	úplatě	za	předškolní	
vzdělávání	v	mateřské	škole	na	školní	rok	
2012/13	ve	výši	480	Kč/měsíc
 schválila	přijetí	peněžního	daru	pro	

MŠ	 Tlumačov	 a	 jeho	 použití	 dle	 darovací	
listiny
 vzala na vědomí	 doporučení	 výbě-

rové	komise	na	obsazení	pracovního	místa	
ředitel/ka	ZŠ	Tlumačov
 jmenovala	v	souladu	s	platnými	zá-

kona	 pana	 Mgr.	 Roberta	 Podlase	 na	 pra-
covní	 místo	 ředitele	 příspěvkové	 organi-
zace	 Základní	 škola	 Tlumačov	 s	 účinností	
od	1.	8.	2012
 určila	 plat	 a	 jeho	 složky	 panu	

Mgr.	Robertu	Podlasovi,	řediteli	ZŠ	Tluma-
čov,	v	souladu	s	platnými	zákony
 schválila	 podání	 žádosti	 o	 zápis	

v	údajích	vedených	v	rejstříku	škol	a	škol-

ských	zařízení	pro	základní	školu	a	uložila	
starostovi	 obce	 podat	 výše	 uvedenou	 žá-
dost	KÚ	Zlínského	kraje
 vzala na vědomí	 doporučení	 výbě-

rové	komise	na	obsazení	pracovního	místa	
ředitel/ka	MŠ	Tlumačov
 jmenovala	 v	 souladu	 s	 platnými	

zákony	 paní	 Hanu	 Janoštíkovou	 na	 pra-
covní	místo	 ředitelky	 příspěvkové	 organi-
zace	Mateřská	škola	Tlumačov	s	účinností	
od	1.	8.	2012
 určila plat	 a	 jeho	 složky	 paní	Haně	

Hanoštíkové,	 ředitelce	Mateřská	 Š	 Tluma-
čov	v	souladu	s	platnými	zákony
 schválila	 podání	 žádosti	 o	 zápis	

v	údajích	vedených	v	rejstříku	škol	a	škol-
ských	zařízení	pro	mateřskou	školu	a	ulo-
žila	 starostovi	 obce	 podat	 výše	 uvedenou	
žádost	KÚ	Zlínského	kraje
 schválila	spisový	a	skartační	řád
 schválila	 Darovací	 smlouvu	 mezi	

společností	 Navláčil	 stavební	 firma,	 s. r. o.	
na	dobu	tří	let	a	pověřila	starostu	obce	pod-
pisem	smlouvy
 vzala na vědomí	 informace	 ve	 věci	

akce	 „Rozšíření	 sběrného	dvora	 obce	Tlu-
mačov“,	 schválila	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	
pro	následující	 výzvu	z	OPŽP	na	 tuto	akci	
a	uložila	OÚ	zajistit	financování
 schválila	smlouvu	o	dílo	č.	77/2012	

mezi	 Ing.	 Markétou	 Hoškovou	 a	 Obcí	
Tlumačov	 a	 pověřila	 starostu	 podpisem	
smlouvy
 schválila	 vypracování	 „Analýzy	 po-

tenciálu	tvorby	odpadů“	a	vypracování	„Fi-
nanční	a	ekonomické	analýzy	–	Model	pro-
vozní	ztráty“	pro	podání	žádosti	o	dotaci	ze	
SFŽP	u	společnosti	DESACON	Zlín,	s.	r.	o.	dle	
cenové	nabídky	a	pověřila	starostu	zajiště-
ním	objednávky
 souhlasila	 s	 převedením	 finančních	

prostředků	z	fondu	investičního	do	rozpoč-
tu	zřizovatele	na	plánované	akce	provádě-
né	 v	 Základní	 škole	 Tlumačov	 v	 průběhu	
roku	2012
 vzala na vědomí	 podané	 cenové	

nabídky	 uchazečů	 na	 akci	 malého	 rozsa-
hu	 „Stavební	 úpravy	 vstupu	 a	 chodníku	
u	 objektu	 zdravotního	 střediska,	 ul.	 Dolní	
č. p.	95,	Tlumačov“	a	schválila	jako	zhotovi-
tele	akce	společnost	PSVS,	a.	s.	Praha	z	dů-
vodu	 splnění	 podmínek	 zadávacího	 řízení	
a	podání	nejvýhodnější	nabídky	v	 celkové	
ceně	470.895	Kč	vč.	DPH	a	pověřila	staros-
tu	k	podpisu	smlouvy	o	dílo
 schválila	 Dodatek	 č.	 3	 ke	 Smlouvě	

o	poskytování	 regionálních	knihovnických	
služeb	 a	 pověřuje	 starostu	 podpisem	 do-
datku
 schválila	 rozšíření	 účelu	 použi-

tí	 schválené	 veřejné	 finanční	 podpory	
z	 rozpočtu	 obce	 Tlumačov	 pro	 oddíl	
voltiže

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

Rada obce Tlumačov dne 
23. 5. 2012 přijala tato 
usnesení

 schválila	ukončení	nájemní	smlouvy	
s	na	buňku	č.	3	v	objektu	Domu	služeb
 schválila	Změnu	č.	1	Smlouvy	o	peri-

odických	dodávkách	tisku	DTP	a	tisku	Tlu-
mačovských	novinek	
 schválila	zavedení	výkaznictví	–	hlá-

šení	o	produkci	a	nakládání	s	odpady	od	fir-
my	 Metalšrot	 Tlumačov	 pro	 výkaznictví	
společnosti	EKO-KOM,	a.	s.
 vzala na vědomí	 návrh	 zadání	

Územního	plánu	Kvasice	s	tím,	že	uplatňuje	
podnět,	 že	 bude	 respektována	 návaznost	
na	 v	 současné	 době	 projednávaný	 návrh	
Územního	 plánu	 Tlumačov,	 viz	 návrhové	
plochy	 pro	 stavbu	 „370	 341	Morava,	 Tlu-
mačov	–	ochranná	hráz“	a	stavbu	cyklostez-
ka	Kvasice	 -	Tlumačov	s	 tím,	 že	v	případě	
nových	 skutečností,	 které	 by	 měly	 dopad	
na	obec	Tlumačov,	je	nutné	tyto	projednat	
s	obcí	Tlumačov
 vzala na vědomí	 návrh	 Územního	

plánu Machová
 schválila	 aktualizovanou	 Směrnici	

pro	 zadávání	 veřejných	 zakázek	 malého	
rozsahu	obcí	Tlumačov
 vzala na vědomí	žádost	pana	Miro-

slava	Skopal	–	Procházky	ze	dne	9.	5.	2012
 uložila	místostarostovi	obce	předlo-

žit	na	jednání	RO	komplexní	návrh	možné-
ho	řešení	parkování,	odstavování	osobních	
automobilů	v	obci
 schválila	záměr	na	pronájem	pozem-

ku	KN	p.	č.	503/8	o	výměře	1.988m2	v	k.	ú.	
Tlumačov	na	Moravě	v	lokalitě	„Slivotín“
 schválila	ukončení	nájemní	smlouvy	

na	byt	č.	12	v	objektu	DPS	Tlumačov
 schválila	 Organizační	 řád	 obecního	

úřadu
 vzala na vědomí	 rozhodnutí	 ředi-

telky	MŠ	Tlumačov	o	přijatých	dětech	pro	
školní	rok	2012/2013
 vzala na vědomí,	 že	 MŠ	 Tlumačov	

bude	přes	hlavní	prázdniny	v	době	od	16.	7.	
do	10.	8.	2012	uzavřena
 vzala na vědomí	 zápis	 z	 jednání	

komise	 pro	 konkurzní	 řízení	 na	 pracovní	
místo	 ředitele/ředitelky	 Základní	 školy	
Tlumačov
 schválila	seznam	uchazečů	na	místo	

ředitele/ředitelky	 Základní	 školy	 Tluma-
čov	a	v	souladu	s	ustanovením	§	102	odst.	
2	písm.	b)	zákona	č.	128/2000	Sb.	o	obcích	
(obecní	zřízení),	v	platném	znění	a	v	 sou-
ladu	s	ustanovením	§	4	odst.	4	vyhlášky	č.	
54/2005	 Sb.,	 o	 náležitostech	 konkurzních	

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
Rada obce Tlumačov dne 
25. 7. 2012 přijala tato 
usnesení

 schválila	 záměr	 pronájmu	 zpev-
něných	 pozemků	 (makadam,	 asfalt)	
KN	 p.	 č.1182/2	 o	 výměře	 3.394	 m2, 
p.	č.1182/3	o	výměře	725	m2	a	p.	č.1182/4	
o	výměře	222	m2	vše	ostatní	plocha,	jiná	
plocha	v	k. ú.	Tlumačov
 vzala na vědomí	 písemnou	 žádost	

pana	Radoslava	Kopčila	a	paní	Zdenky	Ul-
manové
 schválila	dosavadní	způsob	využívá-

ní	 objektu	 Domu	 služeb	 na	 nám.	 Komen-
ského	 č.p.799	 v	 Tlumačově,	 které	 bude	
v	souladu	s	vydaným	stavebním	povolením	
ze	dne	5. 5. 1985,	s	tím,	že	ukládá	odpověd-
ným	 pracovníkům	 OÚ	 Tlumačov	 zajistit	
vždy	do	 rozpočtu	na	příslušný	kalendářní	
rok	 částku	 potřebnou	 pro	 běžný	 provoz	
a	údržbu	Domu	služeb
 pověřila	starostu	obce	vypovězením	

Smlouvy	 o	 sdružených	 službách	 dodávky	
zemního	 plynu	 č.	 210020000190	 se	 spo-
lečností	Jihomoravská	plynárenská	a.	s.	nej-
později	do	31.	8.	2012	v	případě,	že	bude	
touto	společností	oznámena	cena	zemního	
plynu	na	rok	2013	vyšší,	než	je	cena	stano-
vená	v	uvedené	smlouvě
 zrušila usnesení	 R21/18/06/12	 ze	

dne	13.	6.	2012

Obec	Tlumačov	-	KIS	Tlumačov
Vás	zvou	na

MARTINSKÉ HODY
Program:

neděle 11. listopadu 2012
sváteční	mše	svatá	v	kostele	sv.	Martina	a	přátelské	setkání	na	náměstíčku	 

v	Tlumačově	s	kulturním	programem	a	malým	občerstvením

sobota 17. listopadu 2012
ochutnávka	svatomartinských	vín	při	cimbálové	muzice	DUBINA	 

v	Klubu	obce	Zábraní

Vzpomínka
25.	 června	 2012	 jsme	 se	 naposledy	 roz-

loučili	 s	 panem	 Josefem Svačinou,	 dlouho-
letým	 členem	 ČZS	 Tlumačov.	 Přítel	 Svačina	
stál	u	začátků	naší	organizace,	aktivně	se	po-
dílel	 na	 stavbě	pálenice,	 byl	 členem	výboru,	
vykonával	 funkci	hospodáře.	Děkujeme	Vám	
za	všechnu	práci,	kterou	jste	pro	zahrádkáře	
udělal.	Čest	Vaší	památce.	

tlumačovští zahrádkáři
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Nově	vzniklý	areál	obalovny	asfaltových	
směsí	 v	 průmyslové	 zóně	 obce	 Tlumačov	
ve	 Zlínském	 kraji	 zahájil	 dne	 14.	 června	
2012	 zkušební	 provoz.	 Slavnostní	 zaháje-
ní	 zkušebního	provozu	proběhlo	za	účasti	
starosty	 obce	 Tlumačov	 Ing.	 Antonína	 Jo-
náška,	 zástupců	 investorů	 a	 obchodních	
partnerů.

Obalovna	byla	v	rámci	projektu	optima-
lizace	rozmístění	obaloven	v	ČR	přemístěna	
z	 lokality	Hranice	na	Moravě.	Technologie	
šaržové	obalovací	soupravy	Benninghoven	
TBA	200	prošla	komplexní	renovací	a	mo-

Vážení	občané,
chci	vás	seznámit	s	tím,	jak	jsou	využívá-

ny	tlumačovské	hanácké	kroje	ve	vlastnictví	
obce.	Již	v	jiném	článku	v	tomto	vydání	no-

Noc kostelů 2012
V	pátek	1.	června	2012	byl	tlumačovský	

kostel	otevřen	dlouho	do	noci.	Bylo	to	pro-
to,	že	Tlumačov	se	již	druhým	rokem	zapo-
jil do akce Noc kostelů,	která	probíhá	ne-
jen	v	České	republice,	ale	i	v	několika	jiných	
evropských	zemích.

Návštěvníci	 měli	 možnost	 nejen	 pro-
hlédnout	 si	 kostel,	 ale	 také	 vyslechnout	
přednášku	 o	 jeho	 historii	 a	 architektuře	
a	poslechnout	si	koncert	duchovní	hudby.

Tak	 jak	 už	 bývá	 každým	 rokem	 tradicí,	
i	tento	rok	se	sešly	děti	z	první	třídy	Základ-

Družební obec Ďanová 
oslavila 760 let

Zahájení zkušebního provozu. Foto: archiv Skanska a. s. 

Tlumačovský hanácký kroj bylo letos hodně vidět

Záhlinice-červen 2012.  Foto: J. Skopalík 

Podobně	jako	loni	i	letos	byl	velký	zájem	
o	prohlídku	věže,	ve	které	se	mj.	nacházejí	
hodinové	stroje	a	zvony	a	ze	které	je	hezký	
výhled	na	celý	Tlumačov.

V	 sakristii	 byly	 vystaveny	 liturgické	
předměty,	knihy	a	roucha.	Mnozí	si	zalisto-
vali	v	několika	svazcích	farní	kroniky,	kte-
rou	již	řadu	let	pečlivě	vede	MUDr.	Ludvíka	
Juráčková.

V	hlavní	lodi	kostela	si	každý	mohl	zapá-
lit	svíci	s	úmyslem	za	něco	poděkovat	nebo	
poprosit.

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře

„Vaření knížky“. Foto: KIS Tlumačov 

ní	 školy	Tlumačov	v	místní	 knihovně,	 aby	
byly	pasovány	na	„Malé	čtenáře“.	

Nesmělo	 chybět	u	dětí	oblíbené,	 „vaření	
knížky“,	 kde	 jsme	 do	 velkého	 hrnce	 dávali	
vše,	co	je	potřeba	ke	vzniku	knihy.	Počínaje	
spisovatelem,	 ilustrátorem,	 psacím	 strojem	
a	končícím	knihkupectvím.	Děti	vyplnily	test,	
kterým	prokázaly,	že	umí	číst	a	psát	a	po	slo-
žení	slavnostního	slibu	byly	pasovány	na	čte-
náře.	Každý	obdržel	přihlášku	do	knihovny,	
kterou	mu	 doma	 podepíší	 rodiče,	 a	 tím	 se	
stane	dalším	čtenářem	knihovny.	

Vše	 jsme	 zakončili	malou	 oslavou,	 pří-
pitkem	 dětským	 šampaňským	 a	 nanuko-
vým	dortem	se	šlehačkou.

Každý	prvňáček	si	s	sebou	odnesl,	 jako	
památku	na	tento	den,	pohádkovou	knížku,	
kterou	jsme	„uvařili	v	hrnci“	a	pamětní	list.

Petra Šimoníková, knihovnice

Děti psaly i test. Foto KIS Tlumačov 

Hodinový stroj v kostele sv. Martina.  

Přednáška	obsahovala	 informace	o	his-
torii	 kostela,	 jeho	 architektuře	 a	 zařízení	
interiéru.	 Posluchači	 se	 též	 seznámili	 s	 li-
turgickými	oděvy,	předměty	a	způsoby	 je-
jich	používání.

Na	koncertě	ve	20	hod.	pak	zazněly	du-
chovní	 skladby	 v	 podání	 interpretů	 přes-
polních	i	tlumačovských	(p.	Jaroslav	Kutra,	
Kristýnka	Odložilová).

Děkuji	 všem,	 kteří	 i	 letos	 přispěli	
ke	zdárnému	průběhu	Noci kostelů.

Martin Fajkus

Přednáška v kostele...  Foto M. Fajkus 

Zahájení zkušebního provozu obalovny Tlumačov
dernizací,	 takže	 splňuje	 nejpřísnější	 po-
žadavky	 na	 kvalitu	 vyráběných	 směsí	 a	 je	
šetrná	k	životnímu	prostředí.

Asfaltové	 směsi	 z	 obalovny	 Tlumačov	
mohou	 být	 využity	 především	 při	 opra-
vě	 komunikací	 ve	 Zlínském	kraji	 nebo	při	
plánované	výstavbě	rychlostní	 silnice	R49	
Hulín	-	Fryšták.

Technologii	 provozuje	 závod	 Obalovny	
spadající	pod	divizi	Dopravního	stavitelství	
firmy	Skanska	a.s.

Ing. Jaroslav Švec
Specialista jakosti senior, Skanska a.s.

V	sobotu	7.	července	letošního	roku	
proběhly	v	družební	obci	Ďanová	osla-
vy	760.	 výročí	 první	 písemné	 zmínky	
o	této	obci.	Akce	proběhla	za	slunečné-
ho	počasí	s	 letními	teplotami.	Zastou-
pení	 naší	 obce	 čítalo	 počet	 rovnající	
se	 fotbalovému	 týmu,	 tedy	 11,	 i	 když	
fotbal	 z	 naší	 strany	 nebyl	 tentokrát	
v	plánu.	

Do	 Ďanové	 jsme	 dorazili	 před	 po-
lednem	a	po	milém	přivítání,	přesněji	
ve	 13	 hod.	 začaly	 oslavy	 v	 místním	
kulturním	 klubu,	 kde	 jsme	 také	 pře-
dali	 dar	 obce	 Tlumačov	 -	 malou	 Ha-
načku	v	kroji.	Následoval	průvod	obcí	
k	 památníku	 obětí	 z	 II.	 světové	 války	
a	 odhalení	 dřevořezby	 „anděla“.	 Poté	
pokračoval	 kulturní	 program	 vstou-
pením	 malých	 i	 velkých	 účinkujících	
na	přilehlém	hřišti.	Svoji	pozornost	si	
vždy	získají	malé	mažoretky	z	Ďanové,	
které	se	na	představení	určitě	pečlivě	
připravují,	 neboť	 do	 svých	 pochodů	
umí	 vložit	 i	 srdce.	Vše	 zakončila	 letní	
venkovní	veselice.	

Poděkování	 patří	 paní	 starostce	
obce	 Kristíně	 Adamišové	 a	 všem	 ob-
čanům	 Ďanové.	 Poděkovat	 chci	 i	 zá-
stupcům	Tlumačova,	manželům	Něm-
covým,	 Šoltýsovým,	 Baďurovým,	 paní	
Marii	 Pavlíčkové	 a	 Ludmile	Kvardové,	
zástupcům	hasičů	panu	Otto	Šnajdrovi	
a	Radku	Šedovi	za	reprezentaci	obce.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

vinek	se	starosta	zmiňuje	o	návštěvě	našich	
občanů	v	krojích	v	obci	Ďanová	na	Sloven-
sku.	Další	„krojovaná“	účast	byla	16.	června	
2012	v	Záhlinicích,	při	otevření	zrekonstru-

ovaného	 Skopalíkova	 muzea	 a	 odpoledne	
u	nás	v	parku	na	akci	„Odpoledne	pro	celou	
rodinu“.	 Byli	 jsme	 se	 také	 12.	 srpna	 2012	
na	pouti	v	Kvasicích.	Přesněji	na	slavné	mši	
v	kostele	a	dále	na	hodové	zábavě	na	sokol-
ském	hřišti.	Naše	kroje	jsme	také	odprezen-
tovali	24.	srpna	2012	na	Dožínkách	Zlínské-
ho	kraje	v	Kroměříži.	S	naší	 tlumačovskou	
vlajkou	 jsme	byli	 k	 nepřehlédnutí.	Občany	
v	krojích	jste	mohli	naposledy	vidět	9.	září	
2012	na	mši	 svaté	dožínkové	v	 kostele	 sv.	
Martina	v	Tlumačově.	

Marie Pavlíčková

Naši občané v Ďanové.  
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Pokud	 někdo	 z	 vás	 nevěděl	 co	 podnik-
nout	 s	 celou	 rodinou	 v	 sobotu	 odpoledne	
16.	 června	 2012	 a	 vypravil	 se	 do	 zrekon-
struovaného	 parku	 v	 Sokolské	 ulici	 v	 naší	
obci,	jistě	neprohloupil.	

V	14.30	hod.	začal	program	slavnostním	
přivítáním	 starostou	 obce	 Ing.	 Antonínem	
Jonáškem	a	pořadateli:	za	Kulturní	a	 infor-
mační	středisko	pozdravila	všechny	přítom-
né	Renáta	Nelešovská	a	za	Dům	dětí	a	mlá-
deže	 Sluníčko,	 pracoviště	 Tlumačov	 Hana	
Hlobilová.

Starosta	 obce	mimo	 jiné	 ve	 své	 zdravici	
uvedl	 i	 pár	 informací	 k	 opravenému	parku:	
celkové	náklady	byly	6	mil.	700	tis.	Kč.	Spo-
luúčast	obce	byla	přibližně	1	mil.	Kč	a	dotace	
z	EU	představovala	necelých	6	mil.	Kč.	Na	zá-
věr	řekl:	„Park	je	nás	všech	a	bude	záležet	jen	
na	nás,	jak	bude	vypadat	za	rok	či	5	let.“	A	ci-
toval	 heslo	 Františka	 Skopalíka,	 rodáka	 ze	
Záhlinic:	„Jmění	obce	je	svaté	a	kletba	stihne	
každého,	kdo	by	s	ním	hříšně	nakládal.“

Sám	starosta	obce	s	manželkou	a	několi-
ka	občany	podtrhli	důstojnost	celé	akce	tím,	
že	přišli	v	tlumačovském	hanáckém	kroji.

Krátce	 po	 15	 hodině	 začal	 své	 vystou-
pení	 ilustrátor	 a	 malíř	 pan	 Adolf	 Dudek.	
Předvedl	 úžasnou	 show,	 během	 které	 byl	
neustále	v	kontaktu	s	dětmi.	Děti	malovaly,	
počítaly,	zahrály	si	v	pohádkách,	no	prostě,	
náramně	se	bavily.	Pan	Dudek	nebyl	v	Tlu-
mačově	 poprvé,	 se	 svým	 programem	 pro	
děti	 i	dospělé	navštívil	místní	knihovnu	 již	
4x.	Na	závěr	proběhla	rychlá	autogramiáda.

Poté	následovala	vystoupení	všech	skupin	
tlumačovského	aerobiku	pod	vedením	Hany	
Hlobilové.	Cvičení	bylo	prokládáno	různými	
soutěžemi	pro	děti.	Děti	měly	také	možnost	
zapojit	 svého	 soutěžního	 ducha	 i	 u	 dal-
ších	soutěží,	které	byly	 „rozesety“	po	celém	
parku.	 Byly	 to	 různé	 stolové	 hry,	 skákání	
na	 trampolíně,	 hod	kroužkem	na	 čápa,	ma-
lování	na	obličej	a	další.	Pro	zábavu	byla	při-
chystána	i	projížďka	na	voze	taženém	koňmi	
z	 místního	 hřebčince	 a	 hasiči	 umožnili	 dě-
tem	se	projet	v	jejich	autě.

Pak	 děti	 vystřídala	 dechová	 hudba	 Ha-
načka	z	Břestu.	Svým	jeden	a	půl	hodinových	
vystoupení	potěšila	všechny	milovníky	lido-
vých	písniček.	Mnozí	si	zatančili	a	zazpívali.

Večer	 patřil	 skupině	Milénium.	 Jejich	 ta-
neční	večer,	trvající	až	do	pozdních	nočních	
hodin,	roztančil	a	rozezpíval	mladší	a	střední	
generaci.	

Bohaté	 občerstvení	 zajišťoval	 Hostinec	
u	Hřebčince	a	místní	hasiči.	V	horkém	dnu,	
které	následovalo	po	téměř	14-denním	dešti,	
bylo	potřeba	dodávat	 organismu	hlavně	 te-
kutiny.

Pořadatelé,	 KIS	 a	 DDM	 Sluníčko	 Tluma-
čov,	děkují	spolupořadatelům	této	akce	Zem-
skému	 hřebčinci	 Tlumačov	 a	 SDH	 Tluma-
čov,	všem	sponzorům,	dobrovolníkům	z	řad	 
SRPDŠ	 a	 pracovníkům	 obce,	 za	 pomoc	 při	 
organizování	tak	velké	akce,	kterou	bezespo-
ru	„Odpoledne	pro	celou	rodinu“,	bylo.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
foto: Marian Vaňáč

Odpoledne pro celou rodinu

DDM Sluníčko připravilo 
soutěže pro děti.       

Pan Adolf Dudek při své 
show. 

Aerobik - Nekonečný 
příběh. 

Malování na obličej.  

Odpoledne pro celou rodinu.  

Slavnostní zahájení.       

Aerobik - Šel zahradník 
do zahrady.    

Soutěže pro děti.     Aerobik - Klavírní etuda.   Večer se skupinou Milenium.  

Dechová hudba Hanačka 
Břest.   

Odpoledne pro celou rodinu  
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Blahopřání
1.	září	2012	oslavili	manželé	Novákovi	
50	společných	let.
Do	dalších	 let	 jim	přejeme	hodně	po-
hody	a	lásky.

Irena a Alena

„Zlatí“ manželé Novákovi.  Foto KIS Tlumačov 

Manželé Marie a Jaromír Novákovi 
oslavili 1. září 50 let společného života, 
jinak řečeno zlatou svatbu. Zeptala jsem 
se i jich na společný život a recept šťast-
ného manželství.

Paní	 Marie	 Nováková,	 rozená	 Večer-
ková,	 se	 narodila	 v	 Tlumačově,	 v	 domě,	
ve	které	teď	s	manželem	bydlí.	Má	o	10	let	
mladší	 sestru.	 Základní	 školu	 vychodila 
v Tlumačově,	pak	se	vyučila	pletařkou	pun-
čoch	 pro	 Svit	 Zlín.	 Během	 studia,	 2	 roky,	
bydlela	 na	 internátě,	 pak	 se	 opět	 vrátila	
do	 své	 rodné	 obce.	 Poté	 22	 let	 pracovala	
v	kanceláři	ve	Společenském	domě	na	Ba-
ťově,	 dále	 v	 OPP	 Malenovice	 a	 nakonec	
v	Tlumačově	u	firmy	Stodůlka.

Pan	 Jaromír	 Novák	 pochází	 z	 Kvasic	
a	má	 3	 sourozence.	 Po	 ukončené	 povinné	
školní	docházky	se	vyučil	v	Otrokovicích	–	
Baťově,	koželuhem.	Na	vojně	byl	výsadká-
řem	a	pak	pracoval	jako	koželuh	v	koželuž-
nách	ve	Zlíně.	V	roce	1971	odešel	do	právě	
nově	 otevřené	 firmy	 –	 Barum	Otrokovice.	
Zde	 pracoval	 téměř	 30	 let	 až	 do	 odchodu	
do	důchodu,.	

„Seznámili	 jsme	se	 tak	 trochu	díky	 Jar-
kově	motorce,	 v	 té	 době	 to	 byl	 velký	 hit,“	
vzpomíná	 paní	Nováková.	 „Kvasice	 nejsou	
od	Tlumačova	daleko	a	kluci	za	námi	děvča-
ty	jezdili,	byly	nějaké	ty	projížďky…“	To	se	
psal	rok	1959	a	1.	září	1962	toto	seznámení	
skončilo	 svatbou.	 Svatební	obřad	 se	konal	
v	Tlumačově	na	tehdejším	místním	národ-
ním	výboru	a	zajímavostí	je,	že	měli	svatbu	
společně	se	sestrou	pana	Nováka,	Irenou.

Novákovi	mají	 2	 děti,	 dceru	 Soňu	 (49)	
a	 syna	 Jaromíra	 (47).	 Rodina	 se	 později	
rozrostla	o	2	vnučky:	Michaelu	(27)	a	Zuza-
nu	(25).	Obě	děvčata	jsou	v	životě	úspěšná	
a	prarodiče	jsou	na	ně	náležitě	hrdí.	

Krátce	po	svatbě	bydleli	mladí	manželé	
Novákovi	 v Tlumačově.	 Pak	 dostali	 klíče	
od	bytu	v	paneláku	v	Otrokovicích,	na	Ba-
ťově.	 „Byt	 byl	 v	 11.	 patře,	 parádní	 výhled	
na	všechny	světové	strany,	tedy	i	do	Tluma-

čova,“	vypráví	pan	 Jaromír.	 „Klíče	od	bytu,	
kde	jsme	strávili	30	let,	 jsem	přinesl	man-
želce	do	porodnice.“

Paní	Nováková	po	 smrti	 rodičů	 zdědila	
dům	v	Tlumačově.	Za	3	roky	se	už,	po	men-
ších	 i	 větších	opravách	domu,	 z	Otrokovic	
stěhovali.	V	naší	obci	již	bydlí	16	let.	

Na	dotaz,	jaké	měl	a	má	koníčky,	mi	pan	
Jaromír	odpověděl:	 „Kromě	 jízdy	v	ponor-
ce,	 jsem	asi	vyzkoušel	všechno.“	To,	že	byl	
na	vojně	u	výsadkářů,	logicky	vyústilo	v	to,	
že	se	stal	parašutistou.	Na	letišti	v	Otroko-
vicích	 a	 později	 v	 Holešově	 uskutečnil	 98	
seskoků.	Postavil	si	plachetnici	a	windsur-
fing.	Na	kole	 jel	nejeden	orientační	závod,	
hrál	dobře	fotbal	a	volejbal	a	v	zimě	neza-
hálely	ani	jeho	lyže.	Prostě	žádný	sport	mu	
nebyl	cizí.	Nyní	je	hospodářem	u	místního	
svazu	 zahrádkářů,	 má	 hlavně	 na	 starosti	
provoz	 a	 chod	 tlumačovské	 pálenice.	 Vel-
ká	zahrada	a	údržba	domu	mu	vždy	vyplní	
zbývající	volný	čas.

Paní	 Nováková	 není	 sice	 takový	 velký	
sportovní	nadšenec,	jako	její	muž,	ale	i	ona	
má	ráda	projížďky	na	kole.	V	mládí	moc	vol-
ného	 času	 pro	 sebe	 neměla,	 jelikož	 pomá-
hala	starším	rodičům	v	domácnosti	a	v	hos-
podářství.	 „Ráda	 vzpomínám	na	dobu,	 kdy	
jsme	bydleli	v	Otrokovicích.	7	let	po	naroze-
ní	dětí	jsem	byla	tzv.	žena	v	domácnosti.	Ale	
na	nudu	nebyl	čas.	Někdy	jsem	měla	doma	
i	7	dětí.	To	když	kamarádky	potřebovaly	děti	
pohlídat	v	době	nemoci,	i	jindy.	Chodili	jsme	
na	procházky,	hráli	různé	hry.	Připravovala	
jsem	 i	 dětské	 dny,	 výlety	 a	 třeba	 i	 večerní	
opékání,“	říká	pan	Marie.	

Dodnes	 ráda	 plete,	 cvičit	 chodila	 
v	 Otrokovicích	 i	 v	 Tlumačově.	 Bravurně	
ovládá	nynější	výpočetní	techniku	-	počítač,	
internet…	V	nově	vzniklém	místním	Klubu	
seniorů	zastává	funkci	pokladníka	a	aktiv-
ně	se	zúčastňuje	společenského	dění	v	obci.	
Někdy	i	jako	jedna	z	pořadatelů.	Letos	bude	
již	potřetí	reprezentovat	obec	na	Hrách	se-
niorů	Mikroregionu	Jižní	Haná.	

V pondělí 23. července 2012 oslavil sté 
narozeniny nejstarší obyvatel Otrokovic 
pan Bohumil Kristýnek, rodák z Tluma-
čova. Mezi gratulanty tedy nechyběli zá-
stupci obce: Ing. Antonín Jonášek, staros-
ta, paní Ladislava Vránová, matrikářka 
a paní Renáta Nelešovská, vedoucí KIS 
Tlumačov. Za spoluobčany oslavenci přá-
la paní Jitka Fialová v tlumačovském ha-
náckém kroji. Oslava jeho významného 
jubilea se uskutečnila v Senioru B Otro-
kovice. Těch, co přišli oslavenci přát ze-
jména pevné zdraví, bylo opravdu hodně.

Životopis pana Bohumila Kristýnka
Pan	Bohumil	Kristýnek	se	narodil	23.	7.	

1912	v	Tlumačově,	jako	čtvrté	dítě	manže-
lům	 Ignáci	 a	 Žofii,	 rozené	 Janečkové.	 Jeho	
otec	pracoval	jako	železniční	zaměstnanec	
a	matka	byla	v	domácnosti.	Obecnou	i	měš-
ťanskou	 školu	 navštěvoval	 pan	 Kristýnek	
v	Tlumačově.	Dvouletou	obchodní	školu	ab-
solvoval	v	Přerově.	Jelikož	v	tu	dobu	neměl	
žádné	zaměstnání,	vypomáhal	rodičům	při	
práci	na	poli.	Rád	vzpomíná	i	na	své	občas-
né	působení	u	 firmy	Baťa	a	v	 cementárně	
v	Tlumačově.	Velká	 část	profesního	 života	
p.	Kristýnka	je	spojena	s	Policejním	ředitel-
stvím	v	Brně,	kde	strávil	od	roku	1937	ce-
lých	20	let	a	to	na	různých	místech	Moravy,	
např.	 v	 Brně,	 Svitavách,	 Uherském	 Brodě,	
Zlíně	a	Kroměříži.	Po	odchodu	od	policejní-
ho	sboru	byl	zaměstnáván	u	různých	firem	
a	poslední	2	roky	před	důchodem	pracoval	
jako	 tajemník	Místního	národního	 výboru	
v	 Tlumačově.	 Na	 zasloužený	 důchodový	
odpočinek	odešel	v	roce	1972.

Důležitým	 okamžikem	 v	 životě	 p.	 Kris-
týnka	 byla	 jistě	 svatba	 v	 roce	 1939.	 Ženi-
chovi	 bylo	 27	 let	 a	 jeho	 nastávající,	 slečně	
Veronice	Stehlíkové,	pouhých	17	let.	Svatba	
se	 konala	 ve	 Silůvkách	 u	 Brna	 a	 celý	 spo-
lečný	život	prožili	v	Tlumačově.	Narodily	se	
jim	tři	děti	Bohumil	*1939,	Vladimír	*	1945	
a	 Věra	 *	 1950,	 a	 dnes	 tvoří	 velkou	 rodinu	

pana	Kristýnka	mimo	jiné	také	7	vnoučat	a	7	
pravnoučat.

Mimo	svůj	profesní	život	byl	pan	Kristý-
nek	velmi	činorodým	člověkem.	Část	svého	
volného	 času	 věnoval	 literární	 tvorbě.	 Byl	
členem	Svazu	začínajících	autorů	–	za	svoji	
literární	tvorbu	získal	první	místo	v	literár-
ní	soutěži	v	Kroměříži	a	ve	Zlíně.	Od	mládí	
byl	velmi	dobrým	posluchačem,	především	
rád	 poslouchal	 veselá	 vyprávění	 starých	
občanů.	 Všechny	 tyto	 lidové	 historiky,	 ha-

nácké	plkačky	a	různé	příhody	z	městečka	
Tlumačov	 si	 několik	 let	 zapisoval	 pouze	
na	 papírky,	 tzv.	 do	 šuplíku.	 Až	 později	 se	
rozhodl	přepsat	je	na	psacím	stroji	a	uspo-
řádat	 do	 brožury,	 která	 byla	 vydána	 tis-
kárnou	v	Kroměříži	pod	názvem	„Povídky	
stréca	Oharka“.	Brožura	obsahovala	46	růz-
ných	 příhod	 psaných	 hanáckým	 nářečím	
a	 byla	 vydána	 s	 celkovým	 nákladem	 500	
svazků.	 Jednotlivé	 humorné	 příhody	 byly	
otisknuty	v	mnoha	regionálních	časopisech	

a	 novinách.	 Některé	 výtisky	 novin	 a	 ča-
sopisů	 a	 také	 další	 nezveřejněné	 povídky	
má	 autor	 dodnes	 stále	 uschovány	 a	 jejich	
ukázky	 jsou	 součástí	 dnešní	 výstavy.	 Dále	
je	 spoluautorem	 knih	 –	 „Veselosti	 nikdy	
dosti“,	kterou	vydal	spolek	brněnských	au-
torů	a	„	Povídky	lidových	vypravěčů	z	Čech	
a	Moravy“.

Dalším	 velkým	 celoživotním	 koníčkem	
pana	Kristýnka	 je	malování	obrazů,	které-
mu	 se	 věnuje	 od	 dětství	 a	 plánuje	 se	mu	
věnovat	 i	 v	 dalších	 letech,	 dokud	 zdraví	
dovolí.	Svá	výtvarná	díla	vystavoval	na	ve-
řejných	výstavách	(např.	v	Praze	v	Mánesu)	

a	 dostal	 za	 ně	 i	 řadu	 ocenění,	 například	
v	roce	1951	obdržel	za	své	dílo	 třetí	cenu	
v	 celonárodní	 výtvarné	 soutěži.	 Maloval	
olejomalby	a	akvarely,	nejraději	zátiší,	kra-
jiny,	 slovácké	 a	 vinné	 motivy.	 V	 současné	
době	tvoří	menší	dílka,	kterými	obdarová-
vá	široké	okolí.	Ve	svém	rodišti	v	Tlumačo-
vě	měl	výstavu	vlastní	tvorby	pod	názvem	
„Tlumačov	a	okolí“.	V	rámci	svých	umělec-
kých	aktivit	se	věnoval	také	vypalování	ob-
razů	a	mexických	talířů.

Pan	 Kristýnek	 působil	 ve	 volném	 čase	
i	 jako	 konferenciér	 s	 přerovským	 sou-
borem	 písní	 ČSD,	 uváděl	 různé	 estrády,	
vyprávěl	 a	 zpíval.	 Své	 literární	 i	 komedi-
ální	 nadání	 využil	 při	 pořádání	 tradičních	
zvyklostí	kolem	fašanku	–	zejména	obřadu	
pochovávání	 basy,	 kdy	 několik	 let	 působil	
aktivně	v	 roli	 faráře.	 Svůj	dar	 slova	uplat-
nil	 při	 doprovázení	 zemřelých	 spoluobča-
nů	na	poslední	cestě	 jako	smuteční	řečník	
v	Tlumačově	i	okolních	obcích.

Od	roku	2011	žije	spokojeným	životem	
v	domově	pro	 seniory	SENIORu	Otrokovi-
ce,	kde	se	 i	nadále	věnuje	svým	celoživot-
ním	koníčkům	–	obrazům,	literatuře,	hudbě	
a	zpěvu.	Jak	sám	říká,	řídí	se	celý	život	hes-
lem	„veselá	mysl,	půl	zdraví“	…a	s	úsměvem	
dodává	a	po	ránu	štamprla	dobré	slivovice.

info SENIOR Otrokovice

Z tlumačovské 
matriky
 Naši jubilanti červenec – září
Rostislav	 Skopalík,	 Terezie	 Kytlicová,	
Marie	 Dočkalová,	 Vlasta	 Moláková,	
Vlasta	 Sedláčková,	 Alois	 Fiala,	 Olga	
Stašková,	Alois	Navrátil,	Marie	Jašková,	
Zdenka	Strašáková,	Miroslav	Skácel

 Sňatek uzavřeli:
Jiří	Mališek	a	Anna	Odložilová
Jiří	Kováč	a	Renata	Janálová

 Zlatou svatbu oslavili manželé:
Jaromír	a	Marie	Novákovi
Antonín	a	Libuše	Dlapovi

Všem blahopřejeme.

 Narozené děti: 
Sára	 Svobodová,	 Ondřej	 Fajkus,	 Jana	
Vymětalová,	 Matyáš	 Minařík,	 Anděla	
Odložilová

 Úmrtí
Miroslav	 Mach,	 Josef	 Svačina,	 Vlasta	
Kytlicová,	Vlasta	Kaláčová,	Rudolf	Šar-
man,	Eva	Malantová	

Ladislava Vránová, matrikářka

Pokud nemáte zájem o zveřejnění v této 
rubrice, v dalším čísle TN, sdělte to pro-
sím matrikářce, nebo do redakce TN.

Pan Bohumil Kristýnek oslavil 100 narozeniny

Hlavní je dodržovat pravidla

S	manželem	ji	spojuje,	mimo	jiné,	 i	 lás-
ka	k	cestování.	Od	roku	1989,	po	dobu	asi	
10	 let,	 procestovali	 téměř	 celou	 Evropu.	
Teď	 už	 jen	 vzpomínají	 u	 cestopisných	 te-
levizních	 pořadů.	 Je	 příjemné	 si	 říct,	 tady	
jsme	byli,	tímto	autobusem	jsme	jeli,	odtud	
máme	fotku…	Vzpomínky	na	společně	strá-
vené	kilometry	na	cestách	jim	už	nikdo	ne-
vezme.	Paní	Marie	by	se	ještě	ráda	jednou	
podívala	do	Paříže.

Manželé	dnes	žijí	aktivním	životem,	stá-
le	zvládají	práci	v	domě	i	kolem	něj.	

A	 na	 závěr	 slibovaný	 recept	 na	 šťast-
né,	 spokojené	manželství.	 Je	 to	 tolerance,	
dodržování	 nastavených	 pravidel	 a	 vůle	
přizpůsobit	se	přáním	a	požadavkům	toho	
druhého.	

rozhovor připravila Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

Obrazy pana B. Kristýnka. Foto KIS Tlumačov 

Pan B. Kristýnek s tlumačovskými gratulanty. Foto KIS Tlumačov 
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S	 koncem	 prázdnin	 končí	 i	 školní	 rok	
a	 určitě	 právě	 tento	 bude	 historicky	 patřit	
mezi	ty	mimořádně	významné.

Již	 na	 jeho	 samotném	 počátku	 jsme	
v	 rámci	 dokončování	 rozsáhlé	 investiční	
akce	 –	 zateplení objektu školy	 museli	
zvládnout	 mimořádný	 rozsah	 úklidových	
a	přípravných	prací,	které	nešlo	zvládnout	
bez	osobního	zaujetí	a	pocitu,	že	je	to	„naše	
škola“,	 kterou	 chceme	 mít	 upravenou 
a hezkou. A	 právě	 ve	 vazbě	 na	 zateplení	
jsme	v	měsíci	 říjnu	připravili	a	uskutečni-
li	 druhou	 část	 oslav	100 let od otevření 
měšťanské školy v Tlumačově. Oslavy 
se staly velmi příjemnou společenskou 
akcí a událostí, která	 v	 průběhu	 víken-
du	 nabídla	 občanům	 Tlumačova,	 bývalým	
pracovníkům	 a	 žákům	 školy	 velmi	 pestrý	
program.	 Součástí	 oslav	 byl	 „Den	 otevře-
ných	dveří“	s ukázkami aktuálních vzdě-
lávacích aktivit, vzpomínkovými bloky 
a dalším programem, který všichni ná-
vštěvníci oceňovali a chválili. Vyvrcho-
lením	 dvoudenních	 oslav	 byl	 slavnostní	
koncert	v	KIS,	v	rámci	kterého	byli	oceněni	
bývalí	pedagogové	školy,	kteří	se	významně	
zapsali	 do	 její	 stoleté	historie.	Poděková-
ním a oceněním pro všechny pracovníky 
školy a obce, kteří	věnovali	přípravám	de-
sítky	hodin	volného	času,	byly velmi příz-
nivé reakce a uznání jednotlivých hostů 
a návštěvníků.

Souběžně	 s	 uvedenou	 na	 přípravu	 mi-
mořádně náročnou oslavou jsme plnili 
i další nadstandardní vzdělávací úkoly, 
tentokrát související s realizací školního	
projektu	„School	of	Healthy	Lifestyle	–	Škola	
zdravého	 životního	 stylu“.	Projekt v obje-
mu 1 130 000Kč, umožnil škole poměrně 
zásadní obměnu vzdělávacích techno-
logií a zlepšení podmínek pro přípravu 
pedagogů na vyučování a jeho realizaci. 
Jsem	přesvědčen,	že	nejenom	naši	žáci,	kte-
ří	 dnes	 pracují	 s	 interaktivními	 inovacemi	
v	rámci	nejmodernějších	výukových	metod	
a	 postupů,	ale i např. zřizovatel oceňuje 

mimořádný ekonomický přínos projek-
tu. Troufnu si říct, že jen stěží by rozpo-
čet obce zvládl tak rozsáhlou investici 
do vybavení, bez kterého by se aktuál-
ní trend modernizace vyučování nedal 
uskutečnit. Je však třeba zdůraznit, že 
finanční efekt našeho projektu je podmí-
něn obrovským objemem práce, kterou 
musí vykonat v prvé řadě učitelé, kteří 
vytváří a ověřují vzdělávací materiály. 
Opět	se	jedná	o	stovky	hodin	práce	s	novými	
sw aplikacemi Activ Inspire, Work Space 
a dal., které	 se	 učíme	 ovládat	 a	 aplikovat.	
Za to si všichni aktivní pedagogové školy 
zaslouží poděkování a uznání!

V	 současné	 době	 je	 kolektiv	 pedagogic-
kých	 pracovníků	 poměrně	 stabilizovaný, 
kvalifikačně a odborně nadstandardně 
erudovaný. Spolu s personální koncep-
cí rozvoje tohoto potenciálu vytváří pro 
ředitele školy velmi dobré podmínky pro 
naplňování jeho dlouhodobých vzdělá-
vacích záměrů, které jsou orientovány 
zejména do oblasti výuky cizích jazyků, 
pohybových aktivit, „zdravého životního 

stylu“ a v aktuálně i do oblasti pracov-
ních činností. Od	 nového	 školního	 roku	
naše	škola	ve	spolupráci	se	SOŠ	Otrokovice	
zahájí	 realizaci	 a	 pokusné	 ověřování	 pro-
jektu	 spolupráce,	 která	 je	 založena	 na	 ko-
operaci vynikajících materiálních, pro-
storových a personálních podmínek SOŠ 
Otrokovice a zájmu naší školy o zvýšení 
úrovně výuky praktických činností – prá-
ce	s	dřevem,	kovem	a	plasty	a	elektromon-
tážní	práce.

Za další významný úspěch naší spo-
lečné práce považujeme výsledek zku-
šebního testování výsledků žáků v počá-
tečním vzdělávání. Konkrétně	 se	 jednalo	
o	první	testování	žáků	5.	a	9.	ročníku	z	čes-
kého	 jazyka,	 matematiky	 a	 anglického	 ja-
zyka,	které	dopadlo	pro	naše	žáky	a	 jejich	
vyučující	nad	očekávaně	dobře.	Vycházející	
žáci	9. ročníku dopadli nejlépe z Čj a Aj, 
kdy v češtině dokonce patřily do výkon-
nostně druhé nejlepší skupiny z pěti vy-
hodnocovaných.

Stejně jako deváťáci i páťáci byli nej-
úspěšnější	 v	 českém	 jazyce	 (druhá	 výkon-
nostní	 skupina) a téměř stejně úspěšně 
zvládli i matematiku (rovněž	 druhá	 sku-
pina).

Protože	se	kvapem	blíží	konec	prázd-
nin	 a	 s	 ním	 i	 začátek	 nového	 školního	
roku,	 tak	 jsme	 si	 příměstský	 tábor	užili	
na	 100 %.	 Pro	 děti	 byl	 připraven	 pěti-
denní	 pestrý	 program	 motivovaný	 ži-
votem	 kreslených	 postaviček	 ze	 seriálu	
Šmoulové.	Kreslení	Šmoulové	byli	všude	
-	 na	 zdech,	 nástěnkách,	 jako	 motivace	
v	soutěžích	i	hrách,	jejich	písničky	zněly	
z	rádia.	Nechyběla	šťáva	ze	šmorůvek,	ke-
límek	a	brčko	se	Šmoulou	a	na	závěr	plno	
šmoulích	 dárečků.	 A	 aby	 se	 nám	 z	 těch	
Šmoulů	 nezatočila	 hlava,	 vyrazili	 jsme	
také	na	několik	výletů.	

První	byl	do	Zlínského	muzea,	kde	si	
děti	 vytvořily	 prstového	maňáska	 a	 na-
koukly	pod	pokličku	divadelních	zaměst-
nání,	 jako	 je	 herec	 nebo	 kostýmový	ná-
vrhář.	V	polovině	horkého	týdne	jsme	se	
rozhodli	zchladit	na	koupališti	v	Hulíně.	
Mimo	oblíbené	koupání	mnozí	odvážlivci	
vyzkoušeli	 „Vodní	 zorbing‘‘	 v	 obří	 prů-
hledné	plastové	kouli	umístěné	na	vodní	
ploše.	 Je	 v	 ní	možné	 dělat	 přemety,	 ko-
touly,	šlapat	vodu,	chodit	po	vodní	hladi-
ně	nebo	jen	relaxovat	a	nechat	se	unášet	

po	vodní	hladině.	Posledním	výletem	byla	
návštěva	 zlínské	 ZOO.	 Za	 jeden	 den	 jsme	
podnikli	cestu	kolem	světa	a	seznámili	se	se	
zvířaty	Afriky,	Asie,	Austrálie,	Střední	a	Již-
ní	Ameriky.	Dětský	koutek	v	ZOO	nezklamal	
a	dřevěnému	hradu	s	horolezeckou	stěnou,	

Plní	zážitků	jsme	vyrazili	k	našemu	hlav-
nímu	cíli do	města	Trnava	City.	Zde	na	vše	
dohlížela	 šerifka	 „Hanny	 Billová“	 se	 svou	
zástupkyní	 „Danny	 Luu“.	 Kovbojové	 byli	
rozděleni	do	4	skupin,	které	vedli	zástupci	
a	pomocníci	šerifky.	Hlavním	úkolem	kov-
bojů	bylo	získat	dolary	na	vybudování	jejich	
vlastních	měst,	 které	 by	 sousedily	 s	 hlav-
ním	městem	 „Trnava	City“.	Díky	 získaným	
dolarům	 si	 mohli	 zakoupit	 různé	 budovy	
a	materiál	 na	 jejich	 výrobu.	 Kovbojové	 to	
však	 neměli	 vůbec	 jednoduché.	 Čekala	 je	

spousta	složitých	překážek.	Při	shánění	su-
rovin	pro	kovárnu,	museli	odolávat	divoké	
zvěři,	 nebo	při	 sbírání	 zlata	 zase	místním	
desperátům.	Setkali	 se	zde	s váženým	ob-
chodníkem,	pro	kterého	získali	a	za	dolary	
prodali	vzácná	„Orlí	vejce“.	Do	„Trnava	City“	
také	dorazil	známý	indián	„Kočičí	tlapička“	,	
který	kovboje	a	kovbojky	učil	lovit	divokou	
zvěř	 lukem.	Po	 jeho	výcviku	si	žádná	zvěř	
v	místních	lesích	nemohla	být	jistá.	

Nechyběly	zde	ani	oslavy	„Trnava	City“,	
kde	 kovbojové	 a	 kovbojky	mohli	 znásobit	
své	výdělky.	Štěstí	je	však	pomíjivé,	jednou	
jsi	dole	 jednou	nahoře,	 ale	bankéř	z	míst-
ní	 banky	 byl	 spokojen.	 Oslava	 se	 vydařila	
a	byla	ukončena	slavnostním	vystoupením	
žonglérů	 z	 Fryštáku.	 Banka	 byla	 naplně-
na	dolary	až	po	okraj.	Toho	využil	a	dola-
ry	 ukradl	 známý	 desperát	 „Pil	 Jim	 Beam“,	
který	 byl	 za	 zločin	 dopaden	 a	 soudně	po-
trestán.	Byl	však	velmi	mazaný	a	ze	soudní	
síně	uprchl.	Šerifka	po	něm	ihned	vyhlásila	
pátrání,	do	kterého	se	zapojili	úplně	všich-
ni	občané	z	města.	Za	nalezení	a	přinesení	
důkazu	 o	 desperátově	 dopadení,	 bankéř	
vyplatil	 všem	hledačům	vysokou	odměnu,	
kterou	 mohli	 použít	 k	 další	 stavbě	 svého	
města.	 Nejšikovnějším	 týmem	 a	 absolut-
ním	vítězem	byli	kovbojové	a	kovbojky	pod	
vedení	 „Luke	 de	 Fuka“	 a	 „Calamity	 Jane“,	
kteří	postavili	město	„Avanrt	le“.	Týden	ute-
kl	velmi	rychle,	a	i	když	nám	počasí	nepřá-
lo,	 tak	 jsme	 si	 to	pořádně	užili.	Těšíme	se	
na	viděnou	za	rok.	

Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Co se nám v uplynulém školním roce podařilo

Pedagogové školy šk. roku 2011/2012.  Foto ZŠ Tlumačov 

Podrobné	výsledky	jsme	vzhledem	k	vý-
raznému	 úspěchu	 našich	 žáků	 zveřejnili	
po	 skončení	 testování	 na	 školním	 webu	 –	
www.zs.tlumacov.cz,	 který	 poskytuje	 prů-
běžně	velmi	aktuální	informace	o	tom,	co	se	
ve	škole	děje.

Samozřejmě kromě již zmiňovaných 
aktivit jsme v končícím školním roce 
uskutečnili řadu projektových akcí, ale 
zejména jsme úspěšně realizovali vzdělá-
vací práci v rámci našeho školního vzdě-
lávacího programu. Nutno podotknout, 
že se nám společná práce daří a s přá-
ním, abychom v podobném duchu pokra-
čovali i nadále, se všichni těšíme na nový 
školní rok, který je před námi.

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy Nové vzdělávací technologie.  Foto ZŠ Tlumačov 

Příměstský tábor „Prázdniny se Sluníčkem - tentokrát ve Šmoulově“

žebříky	 a	 skluzavkou	 neodolal	 snad	 ni-
kdo	z	dětí.	

Tábor	opět	uběhl	jako	voda	a	tak	snad	
ještě	 zbývá	 popřát	 všem	 šťastný	 vstup	
do	nového	školního	roku.	

Ludmila Daňková DDM Sluníčko

V ZOO Lešná.  Foto DDM Sluníčko 

Letní pobytový tábor 2012 „Na divokém západě“ 

Děti na „divokém západě.“  Foto DDM Sluníčko 

44	kovbojů	a	kovbojek	se	sjelo	z	různých	
koutů,	 aby	 se	 s	 námi	 vydali	 do	nedalekého	
města	TRNAVA	CITY.	Společně	jsme	nasedli	
do	divokého	oře	a	ten	nás	ještě	před	naším	
hlavním	 cílem	 zavezl	 na	 Ranč	 „Kostelany	
City“.	 Zde	 jsme	 si	 pořádně	 prohlédli	 wes-
ternové	městečko,	vyzkoušeli	 jízdu	na	koni,	
střelbu	tomahavkem,	nebo	z	luku,	seznámili	
se	s	lovcem	kožešin	a	šerifem	zdejšího	města.	
Stali	jsme	se	také	účastníky	loupeže	v	místní	
bance	a	díky	naší	pohotovosti	a	pomoci,	byla	
banda	lupičů	a	desperátů	dopadena.	

http://www.zs.tlumacov.cz
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Z života obceKIS Tlumačov, z života obce

Čtvrtý	 ročník	 „Nočního	 pohádkového	
parku“,	 který	 pro	 děti	 připravilo	 Kulturní	
a	informační	středisko	ve	spolupráci	s	ma-
teřskou	školou,	se	konal	dne	v	pátek	7.	září	
2012	od	18	hod.	v	parku	na	Sokolské	ulici.	

Do	 pohádkové	 říše	 se	 vydalo	 téměř	 180	
dětí	 a	 150	 dospělých.	 Děti	 prošly	 celkem	
osmi	stanovišti,	kde	na	ně	čekaly	pohádkové	
postavy,	které	pro	ně	měly	přichystané	různé	
úkoly	a	sladké	odměny.	Po	startu,	kde	obdr-
žely	kartičky	na	razítka	za	splněné	úkoly,	se	
vydaly	k	Lišce	a	Budulínkovi,	kde	přenášely	
misku	s	hráškem.	Potom	pokračovaly	ve	sto-
pách	Jeníčka	a	Mařenky,	kde	narazily	na	per-
níkovou	 chaloupku	 s	 ježibabou.	 Ta	 pro	 ně	
měla	otevřenou	svou	chýši	s	pavouky	a	hady.	
U	 vodníka	 a	 Rusalky	 děti	 chytaly	 rybičky	
v	nádobě	s	vodou.	Dále	na	ně	čekala	Beruška	
s	Ferdou	Mravencem,	u	kterých	stavěly	z	dře-
věných	kostek	komíny	a	hrady.	Vlk,	který	spal	
v	 posteli	 a	 Karkulka,	 která	 zapomněla,	 co	
to	vlastně	nesla	v	košíčku	pro	babičku,	byla	

ráda,	když	 jí	děti	poradily.	V	dálce	už	viděly	
Fantomase	s	princeznou	Xénií.	Oba	je	pustili	
dál	po	trase	pohádkového	parku,	až	po	pro-
jetí	 slalomu	 na	 koloběžce	 či	 odrážedle.	 No-
vinkou	pro	všechny	děti	i	dospělé	byl	Shrek	
a	princezna	Fiona	s	úkolem:	správně	přiřadit	
kartičky	s	obrázky	pohádkových	postav.	Malí	
návštěvníci	 se	 nakonec	 vydali	 do	 strašidel-
ného	pekla,	trefovali	se	kostkami	do	čertovy	
tlamy	a	sám	Lucifer	jim	dal	razítko	do	kartič-
ky.	Po	odevzdání	kartičky	u	cíle	dostal	každý	
oplatek	a	propisku.	Po	náročné	stezce	pohád-
kou	byl	k	dispozici	bufet	s	občerstvením.	

Rádi	 bychom	 poděkovali	 všem	 účinku-
jícím,	 kteří	 ochotně	 a	 dobrovolně	 při	 této	
akci	 pomáhali	 a	 věnovali	 tak	 dětem	 svůj	
volný	čas.	Velké	dík	patří	všem	sponzorům,	
kteří	přispěli	 finančním	darem	nebo	 slad-
kostmi.	 Byli	 to:	 Psí	 Hubík,	 cukrárna	 paní	
Ředinová,	řeznictví	pan	Novosad,	Metalšrot	
Tlumačov,	 Martina	 Skácelová,	 klempířství	
Mouka,	Pohostinství	na	křižovatce,	Hospo-

Vítězné	Regionální	potraviny	Zlínského	
kraje	v	sobotu	obdržely	ocenění	v	Kromě-
říži	z	rukou	náměstka	ministra	zemědělství	
Tomáše	Šimčíka.	

Sedm nejlepších potravin regionu 
může od soboty 25. srpna mít na obale 
značku Regionální potravina Zlínského 
kraje. Při dožínkách jim ji slavnostně 
předal náměstek ministra zemědělství 
Tomáš Šimčík a hejtman Zlínského kra-
je Stanislav Mišák. Oceněné produkty 
zaručují nejlepší kvalitu, chuť a vazbu 
na místní kraj.

„Mám radost, že o značku Regionální 
potravina mají zájem jak regionální produ-
centi, tak zákazníci. Doufám, že tento trend 
bude pokračovat. Snažíme se přesvědčit 
také obchodníky, aby regionální výrobky za-
řazovali do svého stálého sortimentu. Ty se 
značkou Regionální potravina jsou zárukou 
kvalitní regionální produkce,“	 říká	 ministr	
zemědělství	Petr	Bendl.

Slavnostní	 předávání	 certifikátů	 vítě-
zům	 letošního	 ročníku	 soutěže	 bylo	 sou-
částí	Dožínek	Zlínského	kraje.	Oslava	úrody	
má	v	místním	regionu	bohatou	tradici	spo-
jenou	 s	 lidovou	 kulturou.	 Dožínkový	 prů-

Mladý zahrádkář
Konečně	 to	 přišlo	 -	 ten	 den,	 na	 který	

jsme	 čekali.	 V	 pátek	 22.	 6.	 2012	 jsme	 se	
já,	 Radka	 Zaoralová	 a	 paní	 Jiřina	 Vrtalo-
vá	 sešli	 v	 Otrokovicích	 na	 vlakovém	 ná-
draží	 a	naše	 cesta	do	Klatov	mohla	 začít.	
Rychlíkem	to	šlo	rychle,	v	Praze	jsme	byli	
za	necelé	3	hodiny.	Ještě	zbývalo	najít	ten	
správný	vlak,	 aby	nás	dopravil	 do	Klatov.	
S	trochou	úsilí	jsme	jej	nakonec	našli,	usa-
dili	se	a	naše	cesta	pokračovala,	tentokrát	
už	ve	vlaku	plném	soutěžících.	Po	dvou	ho-
dinách	jsme	přijeli	do	Klatov,	kde	už	na	nás	
čekal	 autobus,	 který	 nás	 odvezl	
do Střední zemědělské a potravi-
nářské školy.	Tam	jsme	byli	mile	
přivítáni	a	vydali	jsme	se	na	po-
koje.	Večer	následovalo	slavnost-
ní	 zahájení,	 na	 kterém	 nás	 při-
vítal	 ředitel	 školy,	místostarosta	
města	Klatov	a	další.	Po	výborné	
večeři	 byla	 na	 plánu	 prohlídka	
zrekonstruovaných	 Klatovských	
katakomb.	

V	 sobotu	 byla	 samotná	 sou-
těž,	 která	 se	 skládala	 z	 „pozná-
vačky”	a	testů	(oboje	bylo	nesmírně	nároč-
né).	Poté	co	jsme	oba	úkoly	splnili,	tak	jsme	
opět	naplnili	své	žaludky	a	autobusem	spě-
chali	na	prohlídku	vodního	hradu	Švihov,	
který	 nás	 upoutal	 svou	 výzdobou	 a	 také	
vystoupením	 historického	 šermu	 a	 ukáz-
kou	středověkých	palných	zbraní.	Na	zpá-
teční	cestě	jsme	měli	možnost	prohlédnout	

si	 krásnou	
přírodu	v	oko-
lí	Klatov.	Když	
jsme	se	přijeli	

zpět	do	školy,	byla	přichystaná	večeře	a	ná-
sledovala	ukázka	pěstování	klatovských	ka-
rafiátů,	která	byla	velmi	zajímavá,	a	tak	jsme	
si	 dělali	 pečlivé	 poznámky.	 V	 osm	 hodin	
večer	 začalo	 vyhodnocení	 soutěže,	 na	 kte-
ré	 se	 všichni	 těšili.	Nakonec	 jsme	 se	 ani	 já	
a	ani	Radka	neumístili	na	předních,	ale	ani	
posledních	místech.	Každý	 soutěžící	 dostal	

Noční pohádkový park přijel navštívit Shrek a Fiona z bažiny
da	U	hřebčince,	potraviny	Area	Trade,	ob-
chod	 Slunečnice	 paní	 Šivelová,	 Zahradnic-
tví	Talaš,	pan	Věroslav	Viliš,	stolařství	pan	
Chujac,	Tesakryt	Ladislav	Pekárek.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

foto KIS Tlumačov

Červená Karkulka nevěděla, co má přinést babičce.  

Ferda Mravenec a Beruška.  

Shrek a Fiona přijeli společ-
ně za dětmi z bažiny. 

Kysané zelí pana Jiřího Talaše získalo další ocenění
vod	s	krojovanými	tanečními	a	hudebními	
soubory,	kočárem	taženým	koňmi	a	žebři-
ňákem	dorazil	v	11	hodin	na	kroměřížské	
náměstí.	Tam	„hlavní	hospodář“	–	hejtman	
Stanislav	 Mišák	 převzal	 dožínkový	 věnec.	
Před	polednem	pak	společně	s	náměstkem	
ministra	Tomášem	Šimčíkem	ocenili	to	nej-
lepší	 z	 letošní	 regionální	 úrody	 v	 podobě	
sedmi	produktů.

„Letos jsme ocenění udělili pouze v sedmi 
kategoriích. V kraji nemáme mnoho pro-

ducentů masa a mléčných výrobků, proto 
kategorie Masné výrobky trvanlivé a Sýry 
včetně tvarohu zůstaly neobsazené,“	vysvět-
luje	Jana	Brázdilová	z	Agrární	komory	Zlín,	
která	soutěž	v	kraji	organizuje.

Značka	 Regionální	 potravina	 se	 již	 tře-
tím	 rokem	 uděluje	 nejlepším	 regionálním	
produktům	ve	13	krajích	České	 republiky.	
Za	 tu	 dobu	 ji	 získalo	 již	 273	 potravinář-
ských	výrobků.

Ing. Jana Brázdilová, Agrární komora Zlín

Přehled oceněných značkou Regionální potravina Zlínského kraje 2012: 
 Kategorie: Oceněný výrobek:

1. Masné	výrobky	tepelně	opracované	včetně	uzených	mas Moravské uzené 
(Ing.	Petra	Zbořilová,	Fryšták)

2. Masné	výrobky	trvanlivé cena neudělena
3. Sýry	včetně	tvarohu cena neudělena

4. Mléčné	výrobky	ostatní Acidofilní mléko s cereáliemi 3 %
(Mlékárna	Valašské	Meziříčí)

5. Pekařské	výrobky	včetně	těstovin Mařatský chléb
(Pekařství	Masařík,	Uherské	Hradiště)

6. Cukrářské	výrobky	včetně	cukrovinek Dort ořechový	(Avos,	Kroměříž)

7. Alkoholické	a	nealkoholické	nápoje Ovocňák – mošt jablko – černý rybíz 
(Toko	Agri,	Rudice)

8. Ovoce	a	zelenina	v	čerstvé	nebo	zpracované	formě Kysané zelí	(Jiří	Talaš,	Tlumačov)
9. Ostatní Kolekce medů	(Michal	Říha,	Kroměříž)

nějakou	odměnu,	a	když	už	je	to	„Mladý	
zahrádkář”,	 tak	 i	 nějakou	 rostlinu.	 Ne-
děle	ráno	už	byl	 jen	spěch	a	balení	věcí,	
abychom	nezmeškali	náš	vlak	do	Prahy,	
kde	jsme	si	ve	volném	čase	zašli	na	oběd	
a	ujížděli	domů.	Soutěž	se	nám	velmi	líbi-
la,	nešlo	jen	o	to	vyhrát,	ale	i	zúčastnit	se	
a	najít	si	nové	kamarády.	A	oboje	se	nám	
podařilo.	Těšíme	se	na	další	rok	této	vý-
borné	soutěže.

Jakub Kadrle 

Jakub Kadrle (uprostřed) na soutěži.  Foto zahrádkáři 

Radka Zaoralová  

V	měsíci	květnu	se	kromě	výletu	do	Ho-
lešova	 uskutečnily	 2	 schůzky.	 I	 když	 jsme	
neměli	 připraven	 žádný	 zvláštní	 program,	
nuda	nebyla.	Četli	 jsme	si	z	knihy	Roberta	
Rohála	 „Vzlety	 a	pády	holešovské	hraběn-
ky	 Barbory	 Wrbnové“,	 vyzkoušeli	 jsme	 si	
vyrobit	 ozdoby	 ze	 starých	 telefonních	 se-
znamů	a	také	si	zazpívali.	Písnička	se	ozve	
pokaždé,	 když	 někdo	 ze	 seniorů	 slaví	 na-
rozeniny,	 pak	 se	 také	 povídá	 a	 vzpomíná.	
Občas	si	povzbuzujeme	i	mozkovou	činnost	
vědomostními	kvízy.	Na	konci	června	jsme	
uskutečnili	větší	akci.	Protože	značná	část	
seniorů	 jsou	 současně	 zahrádkáři,	 pozvali	
nás	do	nově	upravené	moštárny.	U	pálenice	
nás	 čekal	 připravený	oheň,	 o	 který	 se	po-
starali	muži,	ženy	zase	o	občerstvení.	Hod-
ně	jsme	vzpomínali	např.	i	na	pana	Svačinu,	
který	měl	ten	den	pohřeb,	ale	byly	i	radost-
né	události	–	paní	Lída	 Jonášková	se	stala	
čerstvou	 prababičkou.	 Člověk	 si	 uvědomí,	

jak	to	v	životě	chodí,	a	proto	si	vážíme	chvil,	
kdy	 se	 můžeme	 ve	 zdraví	 sejít	 a	 pobavit.	
V	červenci	se	zúčastnilo	pět	seniorů	oslav	
760.	let	výročí	obce	Ďanová.	Byl	to	pro	nás	
velký	 zážitek	 a	 všechny	 ostatní	 seniory	
jsme	podrobně	informovali.

Část	 našich	 schůzek	 občas	 vyplní	 i	 hra	
Petanque.	Hraje	se	venku,	teprve	se	zauču-
jeme,	ale	už	máme	svou	vlastní	soupravu.

V	srpnu	se	uskutečnil	náš	dlouho	pláno-
vaný	výlet	do	Malenovic.	Mnozí	z	nás	po	ně-
kolika	 letech	 jeli	 trolejbusem,	 na	 zpáteční	
cestě	 nás	 dokonce	 svezl	 kolem	 firmy	 Ba-
rum.	Počasí	nám	přálo,	cestu	k	hradu	zvlád-
lo	 všech	 19	 zúčastněných,	 i	 když	 někteří	
měli	zdravotní	problémy.	Nejprve	proběhla	
prohlídka	hradu	s	průvodkyní.	Viděli	 jsme	
malovaný	sál	s	pozdě	gotickou	klenbou,	do-
mácí	kapli,	zařízení	kanceláře	i	hradní	věž	
s	 pěkným	 výhledem	 na	 okolí.	 Zaujaly	 nás	
i	 další	 expozice	 (např.	 výstava	 minerálů,	

zbraní,	loveckých	trofejí	atd.)	Byli	jsme	pře-
kvapeni	bohatou	nabídkou	i	pěkným	uspo-
řádáním	 exponátů.	 To	 potvrdila	 i	 výstava	
v	blízké	hájence.	Je	to	dlouhodobá	výstava	
nazvaná	 „Dřevo,	 proutí,	 sláma	 v	 tradiční	
rukodělné	výrobě“.	Je	dobře,	že	zůstává	pro	
další	generace	zachováno,	jak	dovedli	naši	
předkové	využít	přírodní	materiály	a	zpra-
covat	je	s	velkou	dovedností.	Výlet	jsme	za-
končili	dobrým	obědem	u	Pecivála.

Prázdninovou	 činnost	 jsme	 ukončili	
společnou	návštěvou	Velkého	kina	ve	Zlíně.	
V	rámci	promítání	pro	seniory	byla	nabídka	
českého	filmu	z	roku	2012	„Vrásky	z	lásky“.	
Tento	 film	 jsme	si	nemohli	nechat	ujít.	 Ze	
17	seniorů	byli	někteří	v	kině	 i	po	mnoha	
letech.	 Film	 nás	 všechny	 pobavil,	 trošku	
i	poučil	a	určitě	okouzlil	hereckými	výkony	
nejen	 J.	 Bohdalové	 a	R.	Brzobohatého,	 ale	
i	ostatních	herců.	

Už	 se	 určitě	 těšíme	 na	 další	 aktivity	
v	rámci	Klubu	seniorů	Tlumačov.	

Za KST Ladislava Šoltysová

Z činnosti Klubu seniorů Tlumačov
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16Z života obce

Svaz	 chovatelů	 koní	 Moravy	 a	 Slezska	
ve	 spolupráci	 se	 Zemským	 hřebčincem	
Tlumačov	 uspořádali	 v	 areálu	 hřebčince	
ve	dnech	30.	6.	 a	1.	7.	2012	výstavu	koní.	
Myšlenkou	letošního	sedmého	ročníku	vý-
stavy	 byla	 prezentace	 rodin	 koní.	 Organi-
zátorům	 výstavy,	 chovatelům	 a	majitelům	
koní	 se	 podařilo	 dát	 dohromady	 jednotli-
vé	 kolekce.	 Pro	 návštěvníky	 výstavy	 bylo	
předvádění	 rodin	 koní	 zajímavou	 podíva-
nou.	Výstava	byla	 rozdělena	do	dvou	dnů.	
V	sobotu	se	představovali	kolekce	všech	zú-
častněných	plemen	před	odbornou	komisí.	
Ta	hodnotila	a	vybírala	vítěze	jednotlivých	
kategorií.

V	nedělním	programu	pak	byli	tito	vítě-
zové	vyhlášeni	a	dekorováni.	Chovatelská	
část	 nedělního	 programu	 byla	 zpestřena	
jezdeckými	 ukázkami	 využití	 koní	 pod	
sedlem	 i	 v	 zápřahu.	 Šampiónem	 výstavy	
byl	 vyhlášen	plemenný	hřebec	6062	Scy-
ris.	Nejlepší	teplokrevnou	klisnou	61/168	
Deisy	 chovatele	 Radomila	 Kvapila	 a	 nej-
lepší	hříbě	klisnička	po	1321	Catango	HT	
z	matky	54/195	Jena,	chovatel	ZH	Tluma-
čov.	 K	 kategorii	 rodin	 plemene	 ČT	 zvítě-

zila	 rodina	 klisny	 52/76	 Tosca	 chovatele	
Ing.	 Leopolda	 Jelínka.	 Za	 nejlepšího	 cho-
vatele	 teplokrevných	 plemen	 byl	 vybrán	
pan	 Radomil	 Kvapil.	 V	 kolekci	 plemene	
MT	 byla	 nejlépe	 hodnocena	 klisna	 81/5	
Sabeéna	chovatelky	Vladimíry	Stoličkové.	
Velmi	kladně	byla	hodnocena	kolekce	ČSP	
pana	 Václava	 Vymětalíka,	 kde	 se	 na	 prv-
ním	místě	 umístila	 klisna	 70/572	 Safira.	
Plemeno	 Hafling	 předvedl	 pan	 Jaroslav	
Novosad	a	v	této	kolekci	byla	dekorována	
klisna	Ginger.	 Z	 chladnokrevných	plemen	
byla	oceněna	rodina	klisny	69/749	Chvá-
la,	která	se	také	stala	nejlépe	hodnocenou	
klisnou.	 Chovatelem	 Chvály	 je	 Vítkovská	
zemědělská	 s.r.o.	 Zajímavou	 kolekcí	 byla	
i	rodina	klisny	55/716	Markýza	chovatele	
Josefa	Iše.	Nejlepším	chovatelem	chladno-
krevných	koní	byl	 komisí	 vybrán	pan	 Jan	
Blizňák.	

Prosluněné	 letní	dny	Výstavy	koní	cho-
vatelů	Moravy	 a	 Slezska	 se	 nesly	 v	 duchu	
přátelské,	poklidné	atmosféry.	Doufáme,	že	
jsme	chovatele	i	diváky	zaujali	a	že	nám	zů-
stanou	věrni	i	v	následujících	letech.

Taťána Havlíčková a Ondřej Mamica

Horní zleva: J. Hrtús, O. Kajnar, D. Jeřábek, J. Kvasnička, 
A. Bilík. Dolní zleva: D. Kouřil, M. Rýdel, T. Hric, L. Havelka, 
ležící: D. Pazdziora. Foto Ing. J. Rýdel. 

V	sobotu	23.	června	2012	se	naši	nej-
menší	fotbalisté	spolu	s	některými	rodiči	
rozjeli	do	Němčic	nad	Hanou,	aby	se	zde	
zúčastnili	turnaje	starších	přípravek.	

Turnaj	 se	 konal	 na	 fotbalovém	hřišti	
s	 ideálním	 travnatým	 povrchem	 a	 pro	
kluky	byla	opravdu	radost	na	něm	hrát.	

Družstva	 byla	 v	 turnaji	 rozdělena	
do	dvou	skupin	po	pěti.	Naši	mladí	fot-
balisté	byli	vylosováni	do	skupiny	s	ta-
kovými	mužstvy	jako	HFK	Olomouc,	FK	
Drnovice,	FC	Kostelec	na	Hané	a	do-
mácími	Němčicemi,	což	na	první	po-
hled	 nevzbuzovalo	 přílišné	 naděje	
na	dobrý	výsledek	v	turnaji,	zvláště	
když	 ze	 skupiny	 postupovala	 dále	
pouze	první	dvě	mužstva.	

Navíc	 se	 hochům	 ani	 nepodařil	
vstup	do	turnaje,	když	v	úvodním	zá-
pase	prohráli	s	domácími	Němčicemi	
3:1.	 Podle	 na	 minutu	 stanoveného	
itineráře	 turnaje	 následoval	 zápas	
proti	 Drnovicím,	 ve	 kterém	 ztratili	
kluci	 nadějné	 vedení	 3:0,	 aby	 zápas	
nakonec	dopadl	 smírně	4:4.	 Zlepše-
ný	výkon	proti	Kostelci	na	Hané,	kte-
rý	porazili	3:1,	pak	gradoval	překva-
pivým,	 ale	 zaslouženým	 vítězstvím	

nad	 favorizovaným	 týmem	 HFK	 Olomouc	
v	poměru	3:0!	

Toto	 vítězství	 spolu	 s	 lepším	 skóre	
znamenalo	 postup	 našich	 borců	 ze	 dru-
hého	 místa	 ve	 skupině	 do	 semifinále.	
Nadšení	 kluků	 z	 postupu	 do	 boje	 o	me-
daile	 se	 odrazilo	 na	 jejich	 výkonu	 proti	
SK	 Prostějov,	 který	 byl	 soupeřem	 v	 boji	
o	 finále.	 Kluci	 bojovali	 proti	 papírově	
silnějšímu	soupeři	 jako	parta,	notně	po-
vzbuzováni	 rodiči	 i	 místními	 fanoušky,	

Ředitel tlumačovského hřebčince pan 
Ing. Antonín Černocký  

Výstava koní a chovatelů Moravy a Slezka již po sedmé

Úspěch fotbalové přípravky které	 si	 získali	 díky	 sympatickým	vý-
konům.	 S	 netradiční	 motivací	 přišel	
i	 turnajový	 manažer	 mužstva	 Fran-
tišek	 Kel	 jun.,	 který	 slíbil	 klukům,	 že	
v	případě	vítězství	jim	zajistí	u	ředitele	
školy	dva	měsíce	prázdnin…	Vyrovna-
ný	a	dramatický	zápas	s	prvky	„velké-
ho“	 fotbalu	 rozhodli	 kluci	 až	 minutu	
před	koncem,	kdy	po	pěkné	akci	celého	
útoku	vsítili	vítězný	gól	na	konečných	
3:2.	Závěrečnému	tlaku	již	hoši	odolali	
a	postup	do	finále	byl	na	světě!	

Finálovým	 soupeřem	 bylo	 mužstvo	
z	 Holešova.	 Kluci	 bojovali	 a	 ještě	
po	poločase	drželi	nadějný	stav	1:2.	
Nakonec	však	ve	finále	soupeři	pod-
lehli,	 i	 když	 na	 hřišti	 nechali	 srdce	
a	poslední	zbytky	sil.

Klukům	 patří	 velká	 pochvala	
za	 bojovnost,	 nasazení	 a	 reprezen-
taci	 Tlumačova.	 Stříbrná	 medaile	
z	 takto	 silně	 obsazeného	 turnaje	 je	
nesporným	 úspěchem	 a	 určitě	 také	
vyvrcholením	 a	 oceněním	 celoroční	
společné	práce	kluků	a	 trenérů	pří-
pravky,	kterými	jsou	Michal	Hric,	Jiří	
Kvasnička	a	Radek	Dvořák.	

Za	 rodiče	 a	 nejen	 za	 ně	 říkám	
všem:	„hoši	děkujem!

Ing. Jan Rýdel
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