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Čas, fyzika a zodpovědnost Z dnešního čísla
 2-8 Zprávy z obce

 10 Rozhovor s M. Staškem 

 14	 ZŠ	Tlumačov

 15 Pozvánka na aerobik

Dobré časy nespadnou z nebe.
Dobré časy si můžeme udělat sami, 
ale ne penězi a technikou, 
nýbrž srdcem a dobrotou.

Vážení	 spoluobčané,	 čas	 plyne	 stejně	
rychle,	 i	 když	 je	mnoho	 situací,	 kdy	 tento	
názor	 nesdílíme.	 Pokud	 na	 něco	 nebo	 ně-
koho	čekáme,	čas	se	doslova	„vleče“.	Pokud	
něco	 děláme	 či	 máme	 termín	 odevzdání	
nějaké	žádosti	nebo	zprávy,	čas	přímo	„letí“.

Čas	 je	 profesory	 fyziky	 někdy	 nazýván	
jako	 čtvrtý	 rozměr	 a	 my	 jej	 neumíme	 ze	
svého	života	odmazat.	Je	to	docela	povzbu-
divé,	když	můžeme	konstatovat,	že	fyzikál-
ní	zákony	platily,	platí	a	budou	platit	nezá-
visle	na	naší	vůli.

O	 jarních	 prázdninách	 jsem	 s	 rodinou	
navštívil	Technické	muzeum	v	Brně	včetně	
technické	 herny,	 která	 je	 pro	 všechny	 hos-
ty	poučná.	Velmi	mne	 zaujal	 přenos	 zvuku	
mezi	 dvěma	 proti	 sobě	 zaostřenými	 para-
boloidy.	 „Technická	 herna“	 se	 zásadně	 liší	
od	 běžných	muzejních	 expozic,	 kde	 nápisy	
„Nedotýkejte	se	vystavených	předmětů“	ne-
dovolují	bližší	kontakt	s	exponátem.	V	her-
ně	 je	 naopak	 hlavní	 zásadou:	 dotýkejte	 se	
–	 zkoušejte	 –	 pozorujte	 –	 poznávejte.	 Je	 to	

dobré,	 když	 si	 člověk	může	 tu	 teoretickou	
fyziku	 „ohmatat“	 a	 konstatovat,	 že	 to	 tak	
opravdu	funguje	a	že	tyto	zákony	se	nemění	
vlivem	času,	ani	nejsou	závislé	na	politické	
vládě.

Během	 letošní	 zimy	 se	 střídaly	 teploty,	
a	ty	zapříčinily	 i	mnohým	z	nás	chřipková	
onemocnění.	 Když	 nás	 taková	 nemoc	 po-
stihne,	často	máme	tendenci	zlehčovat	 její	
léčení.	Všechno	chce	však	své.	Aby	nemoc	
ustoupila,	je	potřeba	se	chovat	zodpovědně	
ke	 svému	 zdraví.	Ona	 ta	 týdenní	 pracovní	
neschopnost,	byť	 je	nepříjemná,	 tak	se	dá	
zvládnout,	 vždyť	 zdraví	 má	 zásadní	 vý-
znam	pro	naši	budoucnost	i	prožívání	času.

Někteří	sociologové,	politologové	a	dnes	
už	i	politici	často	hovoří	o	naší	společnos-
ti	s	 tím,	že	 je	nemocná.	 Jedna	skupina	od-
borníků	 vidí	 příčiny	 ve	 špatné	 morálce	
a	rozpadu	tradičních	hodnot,	mezi	něž	jistě	
patří	ústup	instituce	rodiny.	Druhá	skupina	
v	nezralosti	a	nezodpovědnosti	nastupující	
generace.	 Třetí	 skupina	 pak	 v	 ekonomic-
kých	problémech	a	nehospodárném	chová-
ní	naší	společnosti.	Domnívám	se,	že	každá	
skupina	odborníků	má	kus	pravdy,	a	pokud	
se	současnou	situací	chceme	něco	dělat,	je	
nutné	 zaujmout	 k	 problémům,	 které	 mu-

síme	 řešit,	 zodpovědný	 přístup.	 Je	 dobré,	
pokud	si	uvědomíme,	že	naše	společnost	je	
nemocná,	a	že	je	nutné	začít	s	její	léčbou	co	
nejdříve.	

Zákony	 rodinného	 soužití,	 zodpověd-
ného	 přístupu	 k	 životu	 i	 hospodárnému	
chování,	 které	 ctili	 naši	 předkové,	 a	 byly	
odzkoušeny	generacemi,	představují	solid-
ní	základ	pro	naši	budoucnost,	jen	musíme	
chtít	tento	základ	vidět	a	nalézt	v	něm	po-
učení.	 Přeji	 nám	 všem,	 abychom	měli	 od-
vahu	 řešit	 problémy,	 se	 kterými	 se	 každý	
setkáváme,	vždyť	každý	neseme	zodpověd-
nost	za	sebe,	svou	rodinu,	obec	i	stát.

V	době	blížících	se	Velikonoc	mi	dovolte,	
abych	 vám	 všem	 popřál	 příjemně	 prožité	
sváteční	dny	a	novou	naději,	jenž	tyto	svát-
ky	symbolizují.	

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

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

v sobotu 8. června 2013 od 14.30 hodin
do parku v ulici Sokolská v Tlumačově na

RODINU
ODPOLEDNE

         PROGRAM:
14.30–16.00 hod. Zábavná show pro děti
16.00–19.00 hod. Soutěže, program a atrakce pro děti v rámci MDD
17.00–18.30 hod. Koncert skupiny Kabát revival
20.00–01.00 hod.  Večerní taneční zábava se skupinou Clera

Bohaté občerstvení zajištěno Za nepříznivého počasí bude konání přeloženo na jiný termín.

PRO CELOU
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Z radnice Z radnice

V	 první	 řadě	 musí	 zastupitelstvo	
obce	 najít	 společnou	 řeč,	 aby	 schválilo	
rozpočet	 obce	 na	 rok	 2013.	 Přes	 veške-
rou	 snahu	 a	 přípravu,	 která	 probíhala	
od	prosince	 loňského	 roku,	přes	projed-
nání	ve	finančním	výboru	a	v	radě	obce,	
nebyl	 tento	důležitý	dokument	na	 letoš-
ním	prvním	 jednání	 zastupitelstva	obce	
schválen.	 Předpokládám,	 že	 rozpočet	
obce	na	 rok	2013	bude	 schválen	nadpo-
loviční	většinou	zastupitelů	na	mimořád-
ném	jednání	zastupitelstva	obce	a	ukončí	
tak	nestandardní	situaci	v	oblasti	finan-
cování.

I	přes	tyto	problémy	má	obec	připrave-
ny	projekty,	které	chce	v	roce	2013	realizo-

vat.	Na	tomto	místě	musím	zmínit	projekt	
„Úspora	 energie	 DPS	 Tlumačov“,	 který	
bude	 představovat	 zateplení,	 včetně	 vý-
měny	oken	a	dveří	v	objektu	DPS.	V	rámci	
operačního	 programu	 životního	 prostředí	
je	podána	žádost	na	projekt	„Separace	bio-
odpadu“,	 jehož	 cílem	 je	 zkvalitnit	 a	 zvýšit	
výběr	bioodpadu,	který	je	ekologicky	zpra-
covatelný.	 Pokud	 se	 podaří	 získat	 dotaci	
z	Ministerstva	pro	místní	rozvoj,	v	lokalitě	
U	Trojice	 chceme	 realizovat	dětské	hřiště.	
Rozpočet	 obce	 počítá	 také	 s	 investicí	 asi	
1	mil.	Kč	do	generální	opravy	střechy	 jed-
noho	ze	tří	bloků	ZŠ	Tlumačov.

Obec	také	zpracovává	rozvojový	doku-
ment	 „Program	 rozvoje	 obce	 Tlumačov“,	

zrušení	 septiku	 u	 zdravotního	 střediska;	
zrušení	septiku	u	bytových	domů	č.	p.	862	
a	630	na	ulici	U	Trojice;	rekonstrukce	elek-
troinstalace	 ve	 staré	 budově	 ZŠ;	 oprava	
komunikace	ul.	Švermova	včetně	části	ulic	
Zábraní	a	Spojovací.	

V	uplynulém	roce	byla	přidělena	2	čísla	
popisná	novým	stavebním	objektům.	

Úsek majetku
Majetek	obce	Tlumačov	měl	v	roce	2012	

hodnotu	214	955	861 Kč. 
Úsek	 majetku	 má	 ve	 své	 správě	 i	 uce-

lenou	 agendu	 výběru	 místních	 poplatků	
vyplývající	 s	 obecně	 závazných	 vyhlášek	
obce.	Jedná	se	o	výběr	a	evidenci	poplatků	
za	 provoz	 systému	 shromažďování,	 sběru,	
přepravy,	třídění	a	odstraňování	komunál-
ního	odpadu.	(tabulka č. 1)

V	 roce	 2012	 evidoval	 úsek	majetku	 25	
nájemních	smluv	na	pozemky	k	zahrádkář-
skému	využití	 s	 celkovým	příjmem	za	ná-
jemné	3	195 Kč.	

 Oddělení ekonomické
V	 roce	 2012	 byly	 zpracovány	 a	 schvá-

leny	4	 rozpočtové	změny	v	průběhu	roku.	
Obec	 hospodařila	 s	 vyrovnaným	 rozpoč-
tem.	V	roce	2012	bylo	přijato	celkem	5	do-
tací	ze	státního	rozpočtu.	(tabulka č. 2)

Úsek práce a mezd 
Počet	 zaměstnanců	 v	 trvalém	 pracov-

ním	poměru	činil	20	+	1	uvolněný	funkcio-
nář	–	starosta	obce.	Oproti	roku	2011	došlo	
ke	snížení	počtu	zaměstnanců	o	1	pracov-
níka.	V	 rámci	projektu	aktivní	politiky	za-
městnanosti	ve	spolupráci	s	Úřadem	práce	
Zlín	vytvořila	obec	11	pracovních	míst	pro	
veřejně	prospěšné	práce	s	využitím	dotace	
na	tyto	místa.	(tabulka č. 3)

 Oddělení životního prostředí, 
údržby a služeb

Toto	 oddělení	 zajišťuje	 běžnou	 údržbu	
obce	tj.	sečení	a	údržbu	zeleně,	kácení	stro-
mů,	ořezy,	výsadby	a	následná	péče	o	pro-
vedené	 výsadby,	 údržba	 cest	 a	 chodníků,	
údržba	nemovitého	majetku,	strojního	vy-
bavení,	 vozového	 parku,	 provoz	 sběrného	
dvora	včetně	organizace	 zpětného	odběru	
vytříděného	odpadu.	Dále	poskytuje	na	zá-
kladě	 živnostenského	 oprávnění	 různé	
služby	především	sečení	pozemků	na	jiném	
než	 obecním	 majetku,	 zámečnické	 práce,	
dopravu	 a	 převoz	 materiálu	 atd.	 V	 rámci	
údržby	 zeleně	má	 oddělení	 ve	 správě	 cca	
32	hektarů	travnatých	ploch,	které	udržuje	
v	různé	třídě	intenzity	v	závislosti	na	loka-
lizaci pozemku. 

 Sekretariát starosty 
Hřbitovní agenda k 31.	12.	2012	bylo	

na	místním	hřbitově	evidováno	496	hrobů,	
což	představuje	737	hrobových	míst.	Z	uve-
deného	počtu	je	21	hrobů,	tj.	29	hrobových	
míst	 volných	 –	 nepronajatých.	 Nájemné	

Poděkování hasičům
Vážený	pane	starosto,
chtěl	 bych	 Vám	 osobně	 poděko-

vat	 za	 zásah	 Vašich	 jednotek	 požární	
ochrany	při	hašení	požáru,	ke	kterému	
došlo	dne	10.	2.	2013	v	objektu	skladu	
kaučuku	naší	společnosti.

Požár	linky	na	předehřev	kaučuku	
vypukl	 v	 neděli	 v	 dopoledních	 novi-
nách.	 Rychlost	 jeho	 rozvoje	 a	 vývin	
zplodin	 hoření	 znamenaly	 výrazné	
ohrožení	zdraví	našich	zaměstnanců.	
Vzniklý	požár	byl	rovněž	významnou	
hrozbou	 pro	 naši	 výrobní	 činnost.	
Díky	 rychlému	 zásahu	 přivolaných	
jednotek	požární	ochrany	se	podařilo	
požár	 velmi	 rychle	 lokalizovat	 a	 ná-
sledně	uhasit.

Vážený	 pane,	 dovolte	 mi	 Vaším	
prostřednictvím,	 poděkovat	 hasi-
čům	Vašich	 jednotek	požární	ochrany	 
z	 Otrokovic	 i	 Kvítkovic	 za	 pomoc	 při	
uhašení	tohoto	nebezpečného	požáru,	
který	 představoval	 významné	 riziko	
ohrožení	zdraví	a	životů	našich	spolu-
pracovníků.

S	pozdravem
Libor Láznička, jednatel společnosti 
Continental Barum s.r.o. Otrokovice

Co nás letos čeká?

V	 pondělí	 11.	 března	 2013	 na	 mi-
mořádném	 jednání	 zastupitelstva	
obce	došlo	ke	schválení	rozpočtu	obce	
na	 rok	 2013.	 Většina	 zastupitelů	 pod-
pořila	 předložený	 návrh.	 Schválený	 je	
rozpočet	 s	 celkovými	 příjmy	 a	 výda-
ji	 ve	 výši	 32	710	600 Kč.	 Cíl	 je	 prostý,	

Rozpočet obce na rok 2013 je schválený
nepřipustit	 hospodaření	 se	 schodkem	
a	na	konci	roku	mít	alespoň	mírný	pře-
bytek.

Děkuji	 všem	 zastupitelům	 za	 účast	
na	 mimořádném	 jednání	 a	 zodpovědný	
přístup	při	projednávání	rozpočtu	obce.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Radnice v roce 2012

který	 má	 za	 úkol	 analyzovat	 současný	
stav,	 definovat	 priority,	 ale	 i	 finanční	
možnosti	 obce.	Dá	 se	 říci,	 že	ve	 své	pod-
statě	 je	 to	 „business	plán	obce“.	 Zároveň	
si	 musíme	 uvědomit,	 že	 budeme	 splácet	
bankovní	úvěry	ve	výši	1,4	mil.	Kč	ročně	
ještě	po	dobu	10	let.	Kromě	toho	obec	udr-
žuje	poměrně	 rozsáhlý	majetek	 (budovy,	
komunikace,…).	To	vše	nás	nutí	 k	hospo-
dárnému	chování,	neboť	dnes	můžeme	jen	
obtížně	předpokládat,	jaké	budou	daňové	
příjmy	a	 ceny	běžných	výdajů.	 Snahou	 je	
udržet	 přebytkový	 rozpočet	 (stejně	 jako	
v	 roce	 2012)	 a	 postupně	 realizovat	 na-
plánované	 investice	a	udržet	běžný	chod	
obce.

Co	se	nám	však	podaří,	to	můžeme	zhod-
notit	až	koncem	letošního	roku.	
1. 3. 2013    Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

V	r.	2012	byl	ukončen	druhý	rok	čtyřle-
tého	volebního	období	2010	-	2014.	

Rada	 obce	 pracuje	 ve	 složení:	 starosta	
Ing.	Antonín	Jonášek,	místostarosta	Ing.	Jan	
Rýdel,	 členové	 rady	 –	 Mgr.	 František	 Kel,	
Mgr.	Rajmund	Huráň,	Dr.	Vojtěch	Drbal	

Obecní	úřad	pracuje	ve	složení	-	staros-
ta,	místostarosta,	tajemník	a	další	zaměst-
nanci	zařazení	do	obecního	úřadu.	

V	 tomto	 roce	 došlo	 také	 k	 význam-
né	 změně	na	 obecním	úřadě,	 kdy	 k	 1.	 10.	
2012	 nastoupil	 do	 funkce	 tajemníka	 úřa-
du	 Ing.	 Jaromír	 Janský,	který	v	 této	 funkci	
vystřídal	 paní	Růženu	Vaňharovou.	 Za	 její	
dlouholetou	 práci	 pro	 obec,	 jak	 ve	 funkci	
tajemnice	OÚ	Tlumačov,	tak	i	na	jiných	po-
zicích	v	rámci	struktury	úřadu,	jí	touto	ces-
tou	ještě	jednou	děkujeme.	

Součástí	organizační	 struktury	 jsou	or-
ganizační	 složky	 –	 Kulturní	 a	 informační	
středisko	 a	 Jednotka	 sboru	 dobrovolných	
hasičů,	příspěvkové	organizace	–	Základní	
škola	a	Mateřská	škola.	

 Oddělení sociálně - právní
K	datu	31.	12.	2012	bylo	v	naší	obci	při-

hlášeno	 k	 trvalému	pobytu	 2.531	 občanů.	
Z	toho	bylo	26	spoluobčanů	cizí	národnos-
ti.	Na	úseku	evidence	obyvatel	bylo	v	roce	
2012	 řešeno	 21	 návrhů	 na	 zrušení	 údaje	
o	trvalém	pobytu	s	následným	přidělením	

úřední	 adresy	 na	 ohlašovně.	 V	 současné	
době	 je	 na	 úřední	 adrese	 přihlášeno	 112	
občanů.	

Sbor	 pro	 občanské	 záležitosti	 ve	 spo-
lupráci	 s	 úsekem	 obřadnictví	 obecního	
úřadu	 zajišťoval	 konání	 10x	 obřad	 vítání	
dětí	do	 života,	 při	nichž	byla	přivítáno	28	
nových	spoluobčánků,	1x	přijetí	nejlepších	
žáků	ZŠ,	1x	slavnostní	vyřazení	žáků	9.	třídy	
ZŠ,	3x	svatba	v	obřadní	síni	obce,	1x	svatba	
mimo	úředně	stanovené	místo,	1x	církevní	
svatba,	1x	obřad	diamantové	svatby.	

U	 příležitosti	 dovršení	 významného	
životního	 jubilea	byla	provedena	u	48	ob-
čanů	 osobní	 návštěva	 prostřednictvím	
jednotlivých	 jmenovaných	 členů	 zastupi-
telstva,	členů	SOZ	a	matrikářky.	Dalším	238	
spoluobčanům	 bylo	 zasláno	 písemné	 bla-
hopřání	k	životnímu	výročí.	

 Oddělení výstavby a majetku
Úsek stavební 
Investiční	 akce	 obce	 v	 roce	 2012	

představovaly	 finanční	 objem	 ve	 výši	
3	809	000	Kč.	Byly	realizovány	tyto	akce	-	
úprava	vstupu	a	chodníku	u	objektu	zdra-
votního	střediska;	přeložka	dešťové	kanali-
zace	s	přímým	napojením	na	vodoteč	u	ZŠ;	
zvýšení	 kapacity	 komunitní	 kompostárny;	

pokračování 

Tabulka č. 1
Rok 2011 Rok 2012

Počet	plátců Kč Počet	plátců Kč
Počet	obyvatel	k	31.	12.	2012 2.535 2.531
Trvale	hlášených	osob	k	poplatku 2391 1,063.775 2348 1.052.600
Cizinci 20 9.000 19 8.550
Rekreace 27 12.150 26 11.700
Zaplacený	platební	výměr	 9.400 800
Vrácení	poplatku	na	základě	rozhodnutí 3.784 2.774
Osvobození	od	poplatku	za	KO 94
Celkem vybráno za KO 1.094.141 1.071.776

Rok 2011 Rok 2012
Příjmy	za	komunální	odpad	 1	282	367 Kč 1	286	850 Kč
Výdaje	za	komunální	odpad	 1	463	429 Kč 1	341	780 Kč

Poplatek za psa
Rok 2012 Rok 2011

Počet	psů	 Částka Počet	psů Částka
Sazba	200 Kč	+	100 Kč 471 75.063,- 479 75.736,-
Známky na psy 59 1.180

Tabulka č. 2
Finanční objem dotace účel 
68	400,00 Kč volby	do	senátu	ČR	a	krajských	zastupitelstev
868	800,00 Kč dotace	pro	výkon	státní	správy	a	školství
317	938,00 Kč dotace	na	VPP
451	666,80 Kč průtokový	transfer	pro	ZŠ
1	972	430,50 Kč zvýšení	kapacity	komunitní	kompostárny	obce

Tabulka č. 3
Náklady	na	mzdy	celkem: 443	042 Kč	
příspěvek	ÚP 317	969 Kč 72 %	
náklady	obce 125	073 Kč 28 %	

se	historicky	uzavírá	na	dobu	10	let.	Tlecí	
doba	 je	 rozhodnutím	 krajského	 hygienika	
stanovena	na	13	let.	

 CzechPOINT 
Počet vydaných ověřených výstupů

Katastr	nemovitost: 77

Rejstřík	trestů 65

Registr	řidičů 6

Obchodní	rejstřík 14

Modul	autovraků	ISOH 0

Živnostenský	rejstřík 0

Seznam	kvalifikovaných	dodavatelů 0

Insolvenční	rejstřík 0

 Kulturní a informační středisko 
Je	 organizační	 složkou	 zřízenou	 obcí	

Tlumačov,	 která	 zajišťuje	 kulturní	 a	 vzdě-
lávací	 aktivity	 v	 obci.	 Informační	 středis-
ko	nabízí	širokou	škálu	služeb	pro	občany	
Tlumačova	 –	 veřejný	 internet,	 kopírování,	
tisk,	 fax,	kroužkovou	vazbu,	prodej	propa-
gačních	materiálů,	laminování	dokumentů,	

pronájmy.	Organizačně	zajišťuje	pronájem	
sálu	 a	 drobného	 hmotného	 majetku.	 KIS	
má	na	starost	i	tlumačovské	hanácké	kroje.	
V	roce	2012	byly	kroje	velmi	často	půjčová-
ny	občanům	Tlumačova	k	prezentaci	obce.	
Dále	organizuje	a	materiálně	zajišťuje	řadu	
vzdělávacích	akcí	konaných	v	rámci	knihov-
ny.	V	roce	2012	proběhly	pod	organizačním	
zajištěním	 střediska	 všechny	 již	 tradiční	
akce	 jako	 je	např.	Tlumačovský	košt	pále-
nek,	Martinské	hody,	slavnostní	rozsvěcení	
vánočního	stromu,	stavění	a	následně	i	ká-
cení	máje	a	řada	dalších	společenských	ak-
tivit.	V	prostorách	střediska	také	pokračuje	
ZUŠ	 Otrokovice	 s	 výukou	 hry	 na	 hudební	
nástroje	a	zpěv.	

Kulturní	 a	 informační	 středisko	 je	 také	
garantem	obsahové	a	grafické	kvality	Tlu-
mačovských	 novinek,	 které	 v	 uplynulém	
roce	vyšly	4	x	v	jednotlivém	nákladu	550 ks.	

• • •
Ke	zpracování	článku	byly	použity	úda-

je	z	Výroční	zprávy	obce	Tlumačov	za	rok	
2012.	 Plné	 znění	 tohoto	 dokumentu	 je	
umístněné	na	webových	stránkách	obce.	

Ing. Jaromír Janský, tajemník obce 

Pan Karel Strýc, 
bytem	Machovská	537,	Tlumačov	
obdržel	od	ČČK	Zlatou	medaili	
prof.	MUDr.	J.	Jánského	
za 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve.

Děkujeme
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Ze života obceZ radnice

Obec	Tlumačov	 v	 současné	době	nemá	
žádnou	 komplexní	 rozvojovou	 koncepci,	
která	 je	 pro	 řízení	 obce	 při	 rozhodování	
o	klíčových	otázkách	jeho	rozvoje	zcela	ne-
zbytná.	Z	tohoto	důvodu	využívá	možnosti,	
že	 byla	 zařazena	 do	 pilotního	 programu	
zpracování	metodiky	tvorby	Programu	roz-
voje	obce.	Nositelem	tohoto	grantu	je	mini-
sterstvo	pro	místní	rozvoj.	Pilotní	program	
je	financován	z	prostředků	Evropské	unie.	

Zpracování	strategického	plánu,	jako	zá-
kladního	 plánovacího	 dokumentu	 obce,	 je	
zakotveného	v	zákoně	č.	128/2000	Sb.,	o	ob-
cích,	ve	znění	později	vydaných	předpisů	a	je	
důležitý	 zejména	 z	 důvodů	 potřeby	 prak-
tického	 podkladu	 pro	 aktivizaci	 vnitřních	
zdrojů	obce	a	efektivní	realizaci	rozvojových	
aktivit,	pro	úspěšné	čerpání	finančních	pro-

středků	 z	domácích	 zdrojů	 a	 ze	 zdrojů	Ev-
ropské	unie	a	dále	z	důvodu	potřeby	získá-
ní	 relevantních	 podkladů	 pro	 rozhodování	
zastupitelstva	 obce	 v	 základních	 otázkách	
rozvoje	obce	ve	všech	jejích	oblastech.

Proces	jeho	tvorby	je	rozdělen	do	něko-
lika	 fází.	Nejdříve	bude	 zpracována	 analy-
tická	část,	zahrnující	charakteristiku,	popis	
a	 rozbor	 stavu	 jednotlivých	 oblastí	 života	
obce,	přičemž	bude	kladen	důraz	na	zachy-
cení	 hlavních	 současných	 problémů	 obce	
s	vyhodnocením	jejich	příčin.

Následně	 budou	 formulovány	 závěry	
z	analytické	části	a	v	návrhové	části	stano-
veny	skutečnosti,	jichž	má	být	dosaženo	re-
alizací	programu,	a	určena	opatření,	která	
povedou	 k	 naplnění	 cílů	 včetně	 časového	
harmonogramu	a	financí.

Odpadové hospodářství 
obce za rok 2012

V	minulém	roce	2012	občané	Tluma-
čova	 vyprodukovali	 celkem	1 315,132 
tun	odpadu
•	Plastové	obaly	PET-lahve:	8,046 t
•	Sklo	barevné:	18,040 t
•	Sklo	bílé:	9,4 t
•	Beton:	55,134 t
•	Cihly:	12,626 t
•	N	–	odpad:	4,850 t
•	Papír	a	lepenka:	31,879 t
•	Biologicky	rozlož.	odpad:	380 tis t
•	Směsný	kom.	odpad	(svoz):	391,639 t
•	Objemný	kom.	odpad	(dvůr):	219,251 t
•	Kovy:	224,388 t
•	Nápojový	karton:	0,333 t

ELEKTROWIN:	 zpětný	 odběr	 (chla-
dící	 zařízení)	 4,07 t,	 velké	 spotřebiče	
(sporáky,	 pračky,	myčky)	2,647 t,	malé	
spotřebiče	 (vysavače,	 žehličky,	 brusky	
atd.)	1,054 t

ASEKOL:	 zpětný	 odběr	 televizorů	
a	 počítačových	 monitorů	 271 ks,	 malé	
elektrospotřebiče	(radia,	videa,	PC,	atd.)	
1,43 t 

EKOLAMP:	 zpětný	 odběr	 (zářivky	
a	výbojky)	93 ks

EKOBAT:	zpětný	odběr	malých	bate-
rií	75 ks

Zpětný	odběr	pneu	–	likvidace	530 ks
Milan Žák, 

vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb 

Od	 nového	 roku	 má	 Tlumačov	 nový	
územní	 plán.	 Jeho	 realizace	 trvala	 tři	
roky.

Zastupitelstvo	 obce	 Tlumačov	 schváli-
lo	 zadání	 Územního	 plánu	 Tlumačov	 pod	
usnesením	 č.	 Z8/24/12/09,	 jako	 závazný	
podklad	 pro	 zpracování	 územního	 plánu	
již	 16.	 12.	 2009.	 Návrh	 Územního	 plánu	
Tlumačov	 byl	 zpracováván	 v	 souladu	 se	
schváleným	zadáním	a	přílohou	č.	7	vyhláš-
ky	č.	500/2006	Sb.,	o	územně	analytických	
podkladech,	 územně	 plánovací	 dokumen-
taci	a	způsobu	evidence	územně	plánovací	
činnosti.

Územní	plán	Tlumačov	byl	schválen	níže	
uvedeným	 usnesením	 na	 jednání	 zastu-
pitelstva	obce	dne	12.	12.	2012	a	vstoupil	
v	platnost	28.	12.	2012

Usnesení	Z8/16/12/12
 Zastupitelstvo	 obce	 Tlumačov	 po-

dle	§	6	odst.	5	písm.	c)	ve	spojení	s	§	54	
odst.	2	zákona	č.	183/2006	Sb.,	o	územ-
ním	plánování	a	stavebním	řádu	(staveb-
ní	 zákon),	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	
(dále	 jen	 „stavební	 zákon“)	 konstatuje	
ověření,	 že	 Územní	 plán	 Tlumačov	 není	
v	rozporu	s:
•	 politikou	 územního	 rozvoje	 ČR	 2008	

schválenou	usnesením	vlády	č.	929	dne	
20.	7.	2009	zveřejněné	ve	Sbírce	zákonů	
č.	270/2009,

•	 zásadami	 územního	 rozvoje	 Zlínského	
kraje	platnými	ke	dni	05.	10.	2012,

•	 stanovisky	dotčených	orgánů,
•	 stanoviskem	Krajského	úřadu	Zlínského	

kraje.
 Zastupitelstvo	 obce	 Tlumačov	 roz-

hodlo	v	souladu	s	ust.	§	172	odst.	5	zákona	
č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	ve	znění	poz-
dějších	 předpisů	 (dále	 jen	 „správní	 řád“),	
o	námitkách	tak,	jak	je	uvedeno	v	odůvod-
nění	opatření	obecné	povahy,	v	bodu	5.	

Zamyslet	 se	 nad	 sebou,	 udělat	 dobrý	
skutek,	otevřít	svá	srdce	a	nezištně	podpo-
řit	 ty,	 kteří	 potřebují	 naší	 pomoc.	 K	 tomu	
vybízí	 všechny	 lidi	 dobré	 vůle	 Tříkrálová	
sbírka,	kterou	naše	charita	pořádala	již	čtr-
náctým	rokem.	

V	sobotu	5.	ledna	vyrazili	koledníci	(Tři	
králové)	 se	 zapečetěnými	 pokladničkami	
opatřenými	 logem	 Charity,	 aby	 popřáli	 li-
dem	 šťastný	 nový	 rok,	 podarovali	 je	 zpě-
vem	 i	 drobným	dárkem	 a	 poprosili	 o	 pří-
spěvek	do	zapečetěné	pokladničky.	

„Když	jde	člověk	poněkolikáté	stejný	ob-
vod,	už	to	není	obyčejné	koledování,	ale	se-
tkání	se	starými	známými.	Už	na	nás	čekají.	
Jedna	paní	se	v	sobotu	ráno	vrátila	z	noční,	
a	 když	 si	 uvědomila,	 že	 přijdou	 koledníci,	
utíkala	hned	do	obchodu	koupit	ořechový	
likér,	 aby	 nám	ho	mohla	 nalít,	 tak	 jako	 to	
dělá	 každý	 rok“,	 konstatovala	 jedna	 z	 ve-
doucích	skupinky.	

Celá	 Tříkrálová	 sbírka	 v	 sobě	 nese	
zvláštní	 kouzlo,	 které	 je	 umocněno	 sku-
tečností,	 že	 koledníci	 vše	 dělají	 bezplatně	
a	dobrovolně,	navíc	ve	svém	volném	čase.	

 Zastupitelstvo	 obce	 Tlumačov	 dle	
ustanovení	§	6	odst.	5	písm.	c)	stavebního	
zákona,	 ve	 spojení	 s	 částí	 šestou	 –	 §	 171	
a	násl.	 správního	 řádu,	podle	§	54	odst.	2	
stavebního	zákona,	za	použití	ustanovení	§	
43	odst.	4	stavebního	zákona	a	§	13	a	přílo-
hy	č.	7	vyhlášky	č.	500/2006	Sb.,	o	územně	
analytických	podkladech,	územně	plánova-
cí	dokumentaci	a	způsobu	evidence	územ-
ně	 plánovací	 činnosti,	 vydává	 opatřením	
obecné	povahy	Územní	plán	Tlumačov.	
 Zastupitelstvo	 obce	 Tlumačov	 bere	

na	 vědomí,	 že	 nabytím	účinnosti	 opatření	
obecné	 povahy	 č.	 1/2012	 se	 ruší	 Územní	
plán	sídelního	útvaru	Tlumačov	schválený	
obecním	 zastupitelstvem	 Tlumačov	 dne	
21.	09.	1998	včetně	všech	jeho	pozdějších	
změn	a	regulačního	plánu.

Obec	 Tlumačov	 tak	 naplňuje	 ustano-
vení	§	188	odst.	1	zákona	č.183/2006	Sb.,	
o	 územním	 plánování	 a	 stavebním	 řádu	
(stavební	 zákon)	 s	 tím,	 že	 platná	 územně	
plánovací	 dokumentace	 obce	 Tlumačov	
musí	 být	 nahrazena	novým	územním	plá-
nem	v	termínu	do	31.	12.	2015,	jinak	územ-
ní	plán	schválený	před	1.	lednem	2007	po-
zbývá	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	plánem	
je	15,52	km2.

Celkové	výdaje	projektu	včetně	DPH	činí	
924.000 Kč,	 z	 toho	 způsobilé	 výdaje	 činí	
684.000 Kč.	

Financování	 probíhalo	 z	 prostředků	
státního	rozpočtu	v	částce	102.600 Kč,	pro-
středků	 EU	 v	 částce	 581.400 Kč	 a	 zbylou	
část	prostředků	uhradila	obec.	

Obec Tlumačov zpracovává rozvojový dokument
Pro	 zpracování	 tohoto	 dokumentu	 bu-

dou	 vytvořeny	 pracovní	 skupiny,	 jejímiž	
členy	 jsou	 pracovníci	 obecního	 úřadu	
a	také	členové	zastupitelstva	obce.	S	koneč-
nou	 podobou	 dokumentu	 bude	 veřejnost	
seznámena	 při	 veřejném	 projednání	 ještě	
před	 jeho	 zařazením	na	program	Zastupi-
telstva	obce	Tlumačov.

V	 průběhu	 pořizování	 strategického	
plánu	bude	provedeno	dotazníkové	šetření	
názorů,	poznatků	a	návrhů,	setkání	s	veřej-
ností	a	další	terénní	šetření	v	rámci	jednot-
livých	 pracovních	 skupin.	 Občané	 budou	
seznamováni	 o	 průběhu	 jeho	 pořizování	
prostřednictvím	 Tlumačovských	 novinek	
a	 také	 průběžně	 na	 webových	 stránkách	
obce	Tlumačova.	

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Územní plán Tlumačov Údaje	o	Územním	plánu	Tlumačov	jsou	
zveřejněny	 na	 adrese.	 www.otrokovice.cz 
v	sekci	dokumenty	města-územní	plán.

Údaje	 o	 Územním	 plánu	 Tlumačov	 na-
jdete	rovněž	na	stránkách	obce

www.tlumacov.cz/ou/uzemni-plan-ob-
ce-tlumacov.php

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Z tlumačovské 
matriky 1.– 3. 2013
 Naši jubilanti
Miloslav	Jan,	František	Kadlčík,	Vojtěch	
Kopeček,	 Milada	 Jadrníčková,	 Zde-
něk	 Skopal,	 Helena	 Vybíralová,	 Josef	 
Jurák,	 Marie	 Kolomazníková,	 Jan	 De-
mele	a	Zdeněk	Ředina

 Narozené děti: 
Filip	 Nevělík,	 Samuel	 Batoušek,	 
Michael	Jiří	Bielik,	František	Řezníček,	
Dominik	 Potůček,	 Patrik	 Suchánek,	 
Eliáš	Tichý,	Petr	Králík	a	Eliška	Horá-
ková

 Úmrtí
Stanislav	 Skopalík,	Marie	 Sukaná,	 Bo-
humil	Fryštacký	a	Jaroslav	Zapletal.	

Ladislava Vránová, matrikářka

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

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2013
Přestože	počasí	koledníkům	zrovna	ne-

přálo,	statečně	koledovali.	Ať	už	jde	o	něco	
k	snědku,	kousek	cukroví	či	jiné	laskominy,	
v	 chladnějším	 počasí	 pak	 hrnek	 horkého	
čaje,	 či	 něco	 ostřejšího	 –	 vše	 je	 nabíze-
no	 s	 dobrým	 úmyslem	 a	 velkou	 dávkou	
upřímnosti.	 Děkujeme	 všem	 koordináto-
rům,	koledníkům	za	jejich	pomoc	a	dárcům	
za	štědrý	příspěvek.

Otrokovice	251.153 Kč	34	skupinek
Napajedla	141.543 Kč	36	skupinek
Spytihněv	42.181 Kč	11	skupinek
Tlumačov	43.349 Kč	12	skupinek
Komárov	10.724 Kč	2	skupinky
Halenkovice	44.612 Kč	11	skupinek
Žlutava	22.797 Kč	7	skupinek
Oldřichovice	9.	978 Kč	2skupinky
Pohořelice	22.025 Kč	4	skupinky
Celkem 588.362 Kč 119 skupinek

převzato ze stránek: 
http://www.otrokovice.caritas.cz/

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Zpráva pro novinky za rok 2012 z matriky a evidence obyvatel
Počet	občanů	přihlášených	k	trvalému	pobytu	k	31. 12. 2012 2.531
Z	toho	počet	cizinců	přihláš.	k	trvalému	pobytu	k	31. 12. 2012 26

Z	celkového	počtu	obyvatel
počet	mužů 1.271
počet	žen 1.260

Z	tohoto	počtu
420	–	do	15	let
1523	–	do	60	let
588	nad	60	let

Průměrný	věk	obyvatelstva 41	let
Průměrný	věk	mužů 40	let
Průměrný	věk	žen 42	let
Počet	narozených	dětí	 32	(15	děvčat,	17	chlapců)
Počet	zemřelých	občanů 16
V	roce	2012	se	přihlásilo	k	trvalému	pobytu 31	občanů
V	roce	2012	se	odhlásilo	z	trvalého	pobytu 50	občanů
V	rámci	obce	se	přehlásilo	 45	občanů

V	roce	2012	bylo	v	Tlumačově	uzavřeno	
5	 sňatků,	 4	 z	 nich	 občanské,	 (3	 sňatky	 se	
konaly	v	obřadní	síni,	1	mimo	obřadní	síň),	
1	sňatek	byl	církevní.

 Významná životní jubilea – 90 let 
a více v roce 2012 oslavili:
90	let Miloslav	Jan
90	let Milada	Jadrníčková
90	let Alois	Navrátil
91	let Anna	Zavadilová
93	let Olga	Stašková
94	let Zdeněk	Ředina
97	let Marie Sukaná

 Zlatou svatbu oslavili: 

• manželé	Jarmila	a	Václav	Šimkovi
• manželé	Marie	a	Jan	Melichárkovi
• manželé	Marie	a	Jaromír	Novákovi
• manželé	Libuše	a	Antonín	Dlapovi

 Diamantovou svatbu oslavili:

• manželé	 Gertrůda	 a	 Hubert	 Kvardovi,	
Dolní	ul.

• manželé	Marie	 a	Adolf	Haitzovi,	Máne-
sova ul.

• manželé	 Vlasta	 a	 Miloslav	 Batouškovi,	
náměstí	Komenského

Ladislava Vránová, matrikářka

  Blahopřání
28.	března	1918	se	v	Tlumačově	narodil	Zdeněk Ředina,	který	

letos	v	březnu	oslaví	své	devadesáté	páté	narozeniny.	V	roce	1964	
spoluzakládal	Základní organizaci	Českého	zahrádkářského	svazu	
v	Tlumačově.	Patřil	společně	s Vratislavem	Skopalíkem,	Luďkem	
Jeklem,	Boženou	Ryškovou	a	mnoha	dalšími	mezi	první	členy.	Od	
roku	1978	do	roku	1993	zastával	funkci	předsedy.	Aktivně	se	po-

dílel	na	stavbě	nové	pálenice;	14	 let	dělal	 „páleničáře“.	 I	nyní	se	aktivně	zúčastňuje	
činnosti	naší	organizace	-	brigád,	výstav,	chodí	na	schůze,	vánoční	posezení.	Milý	pří-
teli	Zdeňku,	přejeme	Vám	ještě	hodně	zdraví	a	radosti	z	práce	na	zahrádce	a	těšíme	se	
na	další	spolupráci	s	Vámi.	

Zahrádkáři z Tlumačova

http://www.otrokovice.cz/
http://www.tlumacov.cz/ou/uzemni-plan-obce-tlumacov.php
http://www.tlumacov.cz/ou/uzemni-plan-obce-tlumacov.php
http://www.otrokovice.caritas.cz/
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Z radniceZ radnice

munální	odpad,	poplatků	a	známek	za	psy	
a	příjem	z	nájmu	zahrádek
 schválila	cenu	za	půjčovné	1 ks	kos-

týmu	a	dataprojektoru	s	plátnem	a	schváli-
la	zálohu	na	zapůjčení
 schválila	přidělení	vyhrazeného	par-

kovacího	 místa	 pro	 parkování	 osobního	
automobilu	v	lokalitě	„u	mlýna“	za	stanove-
ných	podmínek
 schválila	Mandátní	smlouvu	na	zastu-

pování	mandanta,	 provedení	 a	 organizační	
zajištění	 zadávacího	 řízení	na	akci	 „Úspora	
energie	budovy	DPS	Tlumačov“	a	Smlouvu	
o	 poskytnutí	 profilu	 zadavatele	 mezi	 Obcí	
Tlumačov	a	společností	Violette,	s.	r.	o.	
 schválila aktualizaci	„Směrnice	o	po-

skytování	 informací	 podle	 zákona	 č.	 106/	
1999	Sb.,	o	svobodném	přístupu	k	informa-
cím“
 schválila	aktualizaci	směrnice	„Trau-

matologický	plán	a	evidence	úrazů“
 schválila	 aktualizaci	 směrnice	 „Plán	

vzdělávání	úředníků“
 schválila	 aktualizaci	 směrnice	 „Pro-

vozní	 řád	 komunitní	 kompostárny	 obce	
Tlumačov“
 schválila	 Zásady	 pro	 použití	 pro-

středků	sociálního	fondu	obce	Tlumačov	
 vzala na vědomí	 Výroční	 zprá-

vu	 o	 činnosti	 ZŠ	 Tlumačov	 za	 školní	 rok	
2011/2012
 vzala na vědomí	dopis	místostaros-

ty	 města	 Otrokovice	 Ing.	 Milana	 Plesara	
o	maximální	podpoře	při	jednání	s	dotče-
nými	orgány	a	příslušnými	správci	silnice	
I/55	 ve	 věci	 regulace	 nákladní	 automo-
bilové	 dopravy	 formou	 umístění	 mýtné	
brány	na	předmětné	komunikaci	v	lokalitě	
„Skály“	 a	 schválila	 zpětvzetí	 námitky	 po-
dané	k	územnímu	řízení	na	umístění	stav-
by	 „Otrokovice	 –	 vjezd	 do	 průmyslového	
areálu	 a.s.	 TOMA	 křížením	 se	 železniční	
tratí“
 schválila	 předloženou	 Darovací	

smlouvu	mezi	Obcí	a	DURA-Line	CT,	s.	r.	o.	
 schválila	 předloženou	 Rámcovou	

kupní	smlouvu	mezi	Obcí	Tlumačov	a	spo-
lečností	Metalšrot	Tlumačov	a.	s.	
 schválila	 předloženou	 Smlouvu	

o	dílo	o	dodávce	projektových	prací	mezi	
Obcí	Tlumačov	a	sdružením	inženýrských	
služeb	GARANT	Otrokovice	

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 6. 2. 2013 přijala 
tato usnesení:

 vzala na vědomí a doporučuje ZO 
ke	 schválení	 záměr	 zpracovat	 Plán	 rozvo-
je	obce	Tlumačov	(PRO)	a	jeho	zpracování	

vlastními	silami	pod	metodickým	vedením	
externího	zpracovatele	MPR	a	doporučila 
ZO	ke	schválení	metodický	postup	zpraco-
vání	PRO
 vzala na vědomí a doporučila ZO 

ke	schválení	zřízení	pracovních	skupin	pro	
zpracování	PRO	dle	důvodové	zprávy,	včet-
ně	navrženého	personálního	složení	a	do-
poručila	ZO	uložit	starostovi	obce	uvedené	
úkoly
 vzala na vědomí	 Žádost	 o	 zruše-

ní	 části	 Územního	 plánu	 obce	 Tlumačov	
a	 o	 nařízení	 nového	 projednání	 zrušené	
části,	kterou	podal	p.	Karel	Skopal
 vzala na vědomí	 informace	podané	

panem	Pavlem	Kührem
 projednala	 návrh	 rozpočtu	 obce	

na	 rok	 2013	 po	 jednotlivých	 paragrafech	
a	 položkách	 a	 doporučila zastupitelstvu 
obce	 schválit	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2013	
a uložila	 tajemníkovi	OÚ	zveřejnění	návr-
hu	rozpočtu
 schválila	 Smlouvu	 s	 LM	 Enginee-

ring	 s.r.o.	 na	 provedení	 výběrového	 řízení	
na	akci	„Zavedení	separace	a	svozu	biood-
padů	v	obci	Tlumačov“
 vzala na vědomí	 výroční	 zprávu	

obce	Tlumačov	za	rok	2012	o	poskytování	
informací	podle	zákona	číslo	106/1999Sb.,	
o	svobodném	přístupu	k	informacím	
 vzala na vědomí	 výsledek	 hospo-

daření	 příspěvkové	 organizace	 Základní	
škola	a	schválila	zaúčtování	hospodářské-
ho	výsledku	do	rezervního	fondu	organi-
zace
 vzala na vědomí	výsledek	hospoda-

ření	příspěvkové	organizace	Mateřská	ško-
la	 a	 schvaluje	 zaúčtování	 hospodářského	
do	rezervního	fondu	organizace
 vzala na vědomí	 zprávu	 o	 činnos-

ti	 redakční	 rady	 Tlumačovských	 novinek	
za	rok	2012	a	schválila	roční	odměnu	paní	
Mgr.	Jiřině	Vrtalové
 schválila	 aktualizaci	 Směrnice	o	 za-

jištění	pracovnělékařských	služeb
 schválila aktualizaci	 Směrnice	 pro	

přidělování	OOPP	a	mycích	prostředků
 schválila	 v	 rámci	 aktivní	 politiky	

zaměstnanosti	 pro	 rok	 2013	 vytvoření	
max.12	 pracovních	 míst	 pro	 veřejně	 pro-
spěšné	práce	dle	potřeby	obce,	na	období	
duben	až	listopad
 neschválila	provedení	přezkoumání	

hospodaření	 auditorem	u	příspěvkové	 or-
ganizace	ZŠ	Tlumačov	a	MŠ	Tlumačov
 projednala návrh smlouvy o smlou-

vě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
na	kabelovou	přípojku	pro	stanici	GSM	T-
-Mobile	a	doporučila	ZO	schválení	smlou-
vy
 vzala na vědomí	 předloženou	

Smlouvu	o	běžném	účtu	mezi	Obcí	Tluma-
čov	a	Českou	národní	bankou

 schválila	 bezplatný	 pronájem	 velké	
tělocvičny	v	ZŠ	Tlumačov	pro	1.	ročník	tur-
naje	ve	stolním	tenise	
 schválila	 Servisní	 a	 materiálovou	

smlouvu	mezi	Obcí	Tlumačov	a	NWT	a.s.
 schválila	 prodloužení	 nájemních	

smluv	nájemníkům	obecních	bytů
 neschválila	 prodloužení	 nájemní	

smlouvy	 pí.	 Degraeve-Huráňové	 na	 dobu	
neurčitou	a	schválila	prodloužení	nájemní	
smlouvy	 pí.	 Degraeve-Huráňové	 na	 dobu	
určitou	za	stanovených	podmínek
 schválila	 prodloužení	 nájemní	

smlouvy	na	buňku	č.	7	za	účelem	provozo-
vání	kadeřnictví
 schválila	prodloužení	nájemní	smlou-

vy	na	buňku	č.	6	za	účelem	provozování	pe-
dikúry	a	manikúry	az	ároveň	schvaluje	slevu	
na	nájemném	o1/3	z	ročního	nájemného
 schválila	 prodloužení	 nájem-

ní	 smlouvy	 na	 užívání	 buňky	 č.	 4	 a	 5	
do	31.12.2013	za	stanovených	podmínek
 udělila	Mgr.	Robertu	Podlasovi,	ředi-

teli	ZŠ,	mimořádnou	finanční	odměnu
 schválila zapůjčení	6 ks	stolů	a	12 ks	

laviček	paní	Janě	Skopalové	za	stanovených	
podmínek

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 12. 12. 
2012 přijalo tato usnesení:

 schválilo	 rozpočtovou	 změnu	 č.	
4/2012	 rozpočtu	 obce	 pro	 rok	 2012	
v	 předloženém	 rozsahu,	 a	 uložilo	 ukládá	
OÚ	rozpracovat	změnu
 schválilo	Pravidla	rozpočtového	pro-

vizoria	pro	rok	2013	pro	obec	Tlumačov
 schválilo	 nabídku	 Komerční	 banky,	

na	krátkodobý	revolvingový	úvěr	ve	výši	3	
mil.	Kč
 konstatovalo	 ověření,	 že	 Územní	

plán	Tlumačov	není	v	rozporu	s	uvedenou	
legislativou	a	rozhodlo	o	námitkách
 vydalo	 opatřením	 obecné	 povahy	

Územní	plán	Tlumačov	a	vzalo	na	vědomí,	
že	nabytím	účinnosti	 opatření	obecné	po-
vahy	č.	1/2012	se	ruší	Územní	plán	sídelní-
ho	útvaru	Tlumačov	schválený	obecním	za-
stupitelstvem	Tlumačov	dne	21.	09.	1998
 zrušilo	usnesení	číslo	Z9/15/11/12	

a schválilo	s	platností	od	1.1.2013	obecně	
závaznou	 vyhlášku	 č.	 4/2012,	 o	 místním	
poplatku	za	provoz	systému	shromažďová-
ní,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	od-
straňování	komunálního	odpadů
 zrušilo	usnesení	číslo	Z8/15/11/12	

a schválilo	s	platností	od	1.1.2013	Obecně	
závaznou	 vyhlášku	 č.	 5/2012,	 o	 místních	
poplatcích

 jako	 zakladatel	 zrušilo	 KOLEX	 Tlu-
mačov	s.p.	a	jmenovalo	likvidátora	tohoto	
státního	podniku	
 delegovalo	 RO	 Tlumačov	 pravomoc	

stanovení	maximální	 výše	 licitace	 pro	 na-
bytí	 majetku	 ve	 veřejné	 dražbě	 k	 získání	
vlastnického	podílu	k	pozemku	p.	č.	1552	
 schválilo zpracování	podkladů	a	po-

dání	žádosti	o	dotaci	na	zabezpečení	péče	
o	pietní	místo	Pomník	padlým	v	1.	světové	
válce
 vzalo na vědomí	 informace	 o	 neú-

spěšném	záměru	odprodeje	celého	objektu	
provizorního	ubytování	č.	p.	209	a	pověři-
lo	 odpovědné	 zaměstnance	 OÚ	 Tlumačov	
k	zajištění	všech	náležitostí	pro	vydání	roz-
hodnutí	na	odstranění	stavby
 pověřilo starostu,	příp.	místostaros-

tu,	 jednáním	s	případnými	zájemci	o	ceně	
za	 jednotlivou	 buňku	 z	 provizorního	 uby-
tování	 č.	 p.	 209	 a	 delegovalo	 rozhodnutí	
o	 prodeji	 movitých	 věcí	 z	 nemovitosti	 č.	
p.	209	na	RO	Tlumačov
 schválilo	 výplatu	 měsíční	 odměny	

p.	Svatoplukovi	Otevřelovi	za	výkon	funkce	
neuvolněného	člena	ZO	Tlumačov
 schválilo	 termíny	 řádných	 zasedání	

orgánu	obce	pro	období	01-06/2013
 schválilo	 souhlas	 se	 zahrnutím	

správního	území	obce	Tlumačov	do	územní	
působnosti	Místní	akční	skupiny	Jižní	Haná	
a	s	přípravou	Integrované	strategie	území

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne 12. 
12. 2012 přijala toto usnesení:

 schválila podmínky	 pronájmu	
za	umístění	reklamního	zařízení	v	rozsahu	
do	0,6	m2	na	majetku	obce	Tlumačov	a	po-
věřila	 starostu,	 aby	 schvaloval	 a	 uzavíral	
tyto	smlouvy	o	nájmu

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 16. 1. 2013 přijala 
tato usnesení:

 schválila	 Smlouvy	 o	 dlouhodobém	
pronájmu	lahví	a	dalších	distribučních	pro-
středků	na	technické	plyny	s	Linde	Gas	a.	s.	
Otrokovice	-	Kvítkovice	
 vzala na vědomí	 seznam	 dlužníků	

za	nájemné	a	služby	spojené	s	nájmem	bytů	
k	31.	12.	2012
 vzala na vědomí	 stav	 výběru	 po-

platků	dle	OZV	č.	5/2004,	1/2009,	2/2011	
a	OZV	č.	4/2004,	2/2009	a	1/2011	za	ko-

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

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 28. 11. 2012 přija-
la tato usnesení:

 vzala na vědomí	zánik	mandátu	čle-
na	 Zastupitelstva	 obce	 Tlumačov	 a	 vznik	
nového	mandátu	člena	Zastupitelstva	obce	
Tlumačov	
 schválila	 pronájem	 části	 pozemku	

p.	č.2453/3	za	podmínek	stanovených	v	zá-
měru	viz.	usnesení	č.	R9/21/10/12	ze	dne	
17. 10. 2012.
 vzala na vědomí	 návrh	 zadání	

Územního	plánu	Otrokovice	s	tím,	že	uplat-
ňuje	uvedený	požadavek.
 schválila	 Smlouvu	 o	 vykonání	 pře-

zkoumání	 hospodaření	 obce	 za	 rok	 2012	
mezi	Obcí	Tlumačov	a	Ing.	Ludmilou	Pospí-
šilovou.
 schválila	přijetí	peněžního	daru	pro	

MŠ	Tlumačov	a	jeho	užití	dle	zvážení	ředi-
telky školy.
 udělila	p.	Haně	Janoštíkové,	ředitelce	

MŠ,	mimořádnou	finanční	odměnu
 vzala na vědomí	 hodnotící	 zprá-

vu	 o	 činnosti	 MŠ	 Tlumačov	 za	 školní	 rok	
2011/12.
 schválila	 dohodu	 o	 poskytnutí	 pří-

spěvku	mezi	 Obcí	 Tlumačov	 a	 Ing.	 Janem	
Rýdlem	 a	 dohodu	 o	 poskytnutí	 příspěvku	
mezi	 Obcí	 Tlumačov	 a	 p.	 Janem	Holubem	
v	předloženém	znění.
 vzala na vědomí	zprávu	o	provede-

né	 revizi	 elektrické	 instalace	 v	 bytovém	
domě	na	ul.	 Jana	Žižky	č.	p.	630	a	uložila	
OÚ	 rezervovat	 prostředky	 v	 rozpočtu	
na	rok	2013	na	rekonstrukci	elektroinsta-
lace
 schválila	využití	nabídky	společnos-

ti	 RWE	 –	 Jihomoravská	 plynárenská	 a.s.	
na	odběr	zemního	plynu	na	 rok	2013	pro	
Obec	Tlumačov	
 schválila	 využití	 předložené	 na-

bídky	 společnosti	 E.ON	 Energie,	 a.s.	
na	odběr	silové	elektrické	energie	na	ob-
dobí	2013–2015	pro	Obec	Tlumačov	a	do-
poručila	ZŠ	Tlumačov	využití	předložené	
nabídky	společnosti	E.ON	Energie	na	od-
běr	 silové	 elektrické	 energie	 na	 období	
2013–2015
 schválila	sponzorský	dar	Domu	soci-

álních	služeb	Návojná
 schválila	 zpracování	 a	 podání	 žá-

dosti	o	dotaci	a	souvisejících	podkladů	pro	
realizaci	 stavby	 dětského	 hřiště	 v	 lokalitě	
U	Trojice
 schválila	prodejní	ceny	za	nové	pro-

pagační	předměty	Obce	Tlumačov

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
 vzala na vědomí	 zprávu	 o	 činnosti	

Sboru	pro	občanské	záležitosti	za	rok	2012

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 20. 2. 
2013 přijalo tato usnesení:

 vzalo na vědomí	 zprávu	 Policie	 ČR	
o	 činnosti	 za	 rok	 2012	 vztaženou	 k	 obci	
Tlumačov
 schválilo	 odkoupení	 pozemku	

KN	 p.	 č.1398/42	 od	 spol.	 České	 dráhy,	
a.s.,	 a pověřilo	 starostu	 obce	 podpisem	
smlouvy
 schválilo	 investiční	 záměr	 na	 „Re-

konstrukci	 pomníku	 padlým	 v	 1.	 světové	
válce	v	Tlumačově“
 schválilo	 smlouvu	 o	 zřízení	 věcné-

ho	břemene	stavby	 „Prodloužení	plynovo-
du	 a	 přípojka	 plynu“	 a	 pověřilo starostu 
k	podpisu	smlouvy
 schválilo	smlouvu	o	smlouvě	budou-

cí	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 pro	 společ-
nost	T-Mobile	Czech	Republic	a.	s.,	a pově-
řilo	starostu	k	podpisu.	
 schválilo	 uzavření	 věcných	 bře-

men	 na	 pozemky	 dotčenými	 stavbou	
„Odkanalizování	 obce	 Tlumačov	 –	 III.	
etapa“	 v	 lokalitě	 ul.	 Masarykova	 s	 uve-
denými	občany	a	pověřilo starostu obce 
k	podpisu	smluv
 schválilo záměr	zpracovat	Plán	roz-

voje	obce	Tlumačov	a	způsob	jeho	zpraco-
vání	vlastními	silami	pod	metodickým	ve-
dením	externího	zpracovatele	ministerstva	
pro	místní	rozvoj
 schválilo	metodický	 postup	 zpraco-

vání	 PRO	 a	 zřízení	 pracovních	 skupin	pro	
zpracování	PRO
 uložilo starostovi obce realizovat 

zpracovaný	 PRO,	 projednávat	 průběžně	
výstupy	 s	 realizační	 skupinou,	 informovat	
veřejnost	a	projednat	postup	prací	s	orgány	
obce	dle	schváleného	harmonogramu
 vzalo na vědomí	 zprávy	 o	 činnos-

ti	 finančního	 výboru,	 kontrolního	 výboru	
a	školské	rady	za	rok	2012	a	schválilo	vy-
platit	finanční	odměny
 schválilo vyplatit	 z	 rozpočtu	 obce	

finanční	 odměnu	 členům	 JSDH	 Tlumačov	
za	jejich	činnost	související	s	účastí	na	zá-
sazích	 a	 aktivitami	 v	 oblasti	 požární	 pre-
vence	v	průběhu	roku	2012
 odvolalo	 paní	 Růženu	 Vaňharovou	

z	 funkce	 člena	Rady	 svazku	Mikroregionu	
Jižní	Haná	a	navrhlo	Ing.	Jaromíra	Janského
 uložilo OÚ	zapracování	 schválených	

změn	v	souladu	se	stanovami	svazku	Mik-
roregionu	Jižní	Haná
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Ze života obceZe života obce

do	 zastupitelstva	 a	 chtěl	 bych	 vás	 touto	
cestou	 požádat	 o	 vzájemnou	 spolupráci	
a	podporu	při	 realizaci	hlavně	 těch	úkolů,	
které	 pomohou	 nám	 všem	 pro	 zkrášlení	
naší	obce.	Přeji	 všem	hodně	zdraví	 a	 spo-
kojenosti.	

Ing. Pavla 
Hlaváčová

Narodila	 jsem	
se	ve	Zlíně	a	v	Tlu-
mačově	 bydlím	
od	 roku	 1993.	 Vy-
studovala	 jsem	
na	 VŠB	 v	 Ostravě	
ekonomiku	 prů-

myslu,	jsem	vdaná	a	mám	dvě	děti.	
Pracuji	v	soukromé	firmě	jako	hlavní	

účetní.

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista

covala	v	zemědělství,	z	toho	20	let	v	cukro-
varu.	 Říká:	 „To,	 co	 umím,	 jsem	 se	 naučila	
sama.	Život	mi	byl	velkým	učitelem.“	Chtěla	
jít	studovat	do	Ostravy	na	sociální	pracov-
nici,	ale	rodina	odmítla	mladou	dívku	pustit	
tak	daleko	na	školu.	Nezískala	tedy	žádnou	
odbornost,	proto	si	vždy	považovala	každé	
práce,	kterou	mohla	dělat.	

Pan	 Miloslav	 (84)	 je	 rodák	 z	 Pravčic.	
V	rodině	se	13	dětmi	se	narodil	jako	dva-
náctý	v	pořadí.	I	přes	tak	početnou	rodinu	
zůstal	jako	poslední	ze	sourozenců.	„Celý	
život,	 42	 let,	 jsem	 pracoval	 „na	 dráze“.	
Tam	jsem	se	i	vyučil.	Učení	probíhalo	tak,	
že	 jsme	 chodili,	 jako	mladí	 kluci,	 po	 vla-
kových	 stanicích	 od	 Hulína	 až	 po	 Valaš-
ské	Meziříčí	a	učili	se	řemeslu	od	starších	
pracovníků.	Napřed	u	krumpáče,	později	
u	složitějších	a	zodpovědnějších	pracech,“	
vzpomíná	 pan	 Batoušek.	 20	 let	 strávil	
na	trati	Hulín	-	Valašské	Meziříčí.	Během	
jízdy	 posunoval	 vagóny	 na	 nákladním	
vlaku.	Další	20	let	jezdil	s	vlakem	nalože-
ným	např.	uhlí	z	Přerova	až	na	Slovensko.	
Je	rád,	že	snacha	Vlasta	pokračuje	v	práci	
u	„modré	armády“.	

Paní	Vlasta	a	pan	Miloslav	se	seznámili	
na	Chvalčově,	na	taneční	zábavě.	Slovo	dalo	
slovo	 a	 pan	Miloslav	 přijel	 hned	 za	 týden	
do	 Tlumačova	 na	 ples.	 V	 té	 době	 sloužil	
na	vojně	a	tak	se	stalo,	že	po	plese	s	dívkou	
svého	 srdce	dlouho	vyspával	 a	nevrátil	 se	
včas	 do	 kasáren.	 Hlavně	 do	 skladu,	 který	

měl	na	starosti.	Vojáci	měli	za	to,	že	zběhl	
přes	 hranice.	 Bylo	 z	 toho	 velké	 pozdviže-
ní.	Pan	Batoušek	dnes	s	úsměvem	dodává:	
„Všechno	vojsko	v	pohotovosti	kvůli	jedno-
mu	vojákovi,	co	šel	za	holkou.“

Manželé	 spolu	 vychovali	 3	 děti:	 dceru	
Vlastu	 (60)	 -	 Otrokovice,	 syny	 Miloslava	
(56)	 –	Tlumačov	 a	Václava	 (51)	 -	 Traplice.	
Dnes	 se	mohou	 těšit	 ze	7	vnoučat	 a	už	 i	5	
pravnoučat.

Celý	 svůj	 manželský	 život	 bydlí	 v	 naší	
obci.	 Společně	si	postavili	dům	na	náměstí	
Komenského.	 „Bydlíme	 v	 domě	mých	 pra-
rodičů,“	říká	paní	Batoušková.	„Napřed	jsme	
si	postavili	kuchyň,	ložnici	a	chodbu.	Nic	víc.	
Při	domě	bylo	ještě	malé	hospodářství.	Byli	
jsme	mladí	a	rádi,	že	jsme	sami.“	Velkou	opo-
rou	 je	 jim	 dnes	 syn	Miloslav,	 kterému	 po-
mohli	postavit	dům	v	těsné	blízkosti.	

Oba	 manžele	 odjakživa	 bavila	 práce.	
Podle	jejich	slov,	bylo	dřiny	až	po	krk.	Mají	
velkou	 zahradu,	 takže	 je	 pořád,	 co	 dělat.	
Jako	 zajímavost	 pan	 Batoušek	 prozradil,	
že	se	už	30	let	stará	o	hrdličku.	Paní	Vlas-
ta	občas	plete	a	moc	ji	baví	nákupy.	Na	ně	
vyráží	hlavně	se	svojí	sestrou.	Obě	dvě	mají	
rády	květiny,	ať	už	ty	venkovní	nebo	poko-
jové,	 takže	 žádná	 zahrádkářská	 výstava	 či	
veletrh	se	neobejde	bez	jejich	účasti.	Pana	
Batouška,	 jako	 chlapa,	 zase	 zajímá	 zeleni-
na,	ovocné	stromy,	zemědělské	stroje,	atd.	
„Kdyby	nás	už	přestalo	i	tohle	bavit,	tak	to	
už	by	ani	nebyl	život“,	dodává	na	závěr	paní	
Vlasta. 

Za rozhovor děkuje a k výročí blahopřeje 
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Noví zastupitelé
Vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
v	 současném	 volebním	 období	 do-
šlo	 ke	 třem	 změnám	 ve	 složení	 Zastu-
pitelstva	 obce	 Tlumačov.	 Odstoupil	
Ing.	 Jaroslav	 Ševela,	 Ing.	 Jaromír	 Janský	
a	 JUDr.	Radek	Dvořák.	Na	 jejich	uvolně-
ná	místa	nastoupili	zastupitelé	noví	a	to:	
Pavel	Baďura,	Ing.	Pavla	Hlaváčová	a	Sva-
topluk	Otevřel.	

Pavel 
Baďura

Jako	 podnikatel	
se	 zabývám	 návrhy	
a realizacemi kach-
lových	kamen	a	krbů.	
1. V zastupitelstvu 
obce	jsem	byl	zvolen	
do	kontrolní	komise.	

Při	vzniku	MAS	Jižní	Haná	pracuji	jako	člen	
této	skupiny	a	zastupuji	podnikatelskou	sfé-
ru	za	naši	obec.	Zde	se	naskýtá	možnost,	po-
dílet	se	na	rozvoji	naší	obce	s	možností	vy-
užití	evropských	dotačních	fondů.	Jako	člen	
kontrolní	 komise	 budu	 s	 ostatními	 členy	
kontrolovat	 dodržování	 schválených	 usne-
sení	a	jejich	uvedení	do	praxe.

2.	 Vážení	 spoluobčané,	 velmi	 si	 vážím	
vaší	důvěry,	kterou	jste	mi	dali	při	volbách	

Redakce	 Tlumačovských	 novinek	 je	
požádala	o	krátké	představení	jejich	oso-
by	a	o	odpovědi	na	2	otázky.	

1. V roce 2012 jste nastoupil jako 
nový člen do zastupitelstva obce 
Tlumačov. Které záležitosti a úkoly 
budou pro vás, pro toto volební ob-
dobí, prvořadé? Jak se budete podí-
let na jejich vyřešení či realizaci?

2. Máte vzkaz pro občany Tlumačova?

1.	Vzhledem	ke	své	profesi	i	dnešní	slo-
žité	 situaci	 v	 celé	 společnosti	 považuji	
za	 prvořadý	 úkol	 udržení	 vyrovnaného	
rozpočtu	a	ekonomického	zdraví	naší	obce.	
Preferuji	 rozumný	 přístup	 k	 investicím	
a	 stanovení	 priorit	 při	 rozvoji	 obce.	 Sa-
mozřejmě	 i	 ke	 všem	 ostatním	 aktuálním	
problémům	budu	přistupovat	zodpovědně	
a	svědomitě.

2.	 Všem	 občanům	 Tlumačova	 přeji	
hodně	 úspěchů	 v	 osobním	 i	 pracovním	
životě,	 ať	 se	 jim	 v	 naší	 obci	 dobře	 žije	
a	 problémy,	 které	 občas	 trápí	 každého	
z	nás,	ať	překonávají	s	nadhledem	a	op-
timismem.

Svatopluk 
Otevřel 

Jsem	 ženatý,	
s	 manželkou	 vy-
chovávám	dva	syny.	
V	obci	Tlumačov	žiji	
od	 svého	 narození,	
tedy	46	let.

1.	 Jako	 člen	 Za-
stupitelstva	 obce	 Tlumačov	 chci	 navázat	
na	 činnost	 předchozích	 zastupitelů,	 hájit	
zájmy	 spoluobčanů,	 podporovat	 a	 podílet	
se	na	realizaci	již	rozpracovaných	projektů,	
které	pomohou	k	rozvoji	obce	a	tím	zvýšení	
životní	úrovně	nás	všech	občanů.

2.	Občanům	naší	obce	přeji,	 aby	v	naší	
obci	žili	šťastný,	spokojený	a	klidný	život.	

Zpráva za rok 2012 v katastru Tlumačov
Obec	Tlumačov	patří	do	teritoria	Ob-

vodního	oddělení	Policie	České	 republi-
ky	v	Otrokovicích.	Mimo	Tlumačov	a	Ot-
rokovice	 dále	 do	 působnosti	 obvodního	
oddělení	spadají	další	obce	a	to	Hostišo-
vá,	Sazovice,	Mysločovice,	Machová.	Nově	
od	1.	10.	2012	obec	Bělov.	K	1.	1.	2013	se	
podařilo	 navýšit	 počet	 policistů	 Obvod-
ního	oddělení	z	24	policistů	na	stávající	
stav	28	policistů.

V	 roce	 2012	 se	 policisté	 Obvodního	
oddělení	 Otrokovice	 v	 Tlumačově	 opě-
tovně	 zaměřili	 na	 preventivní	 činnost,	
kdy	jedna	z	priorit	Krajského	ředitelství	
policie	Zlínského	kraje	„Bezpečně do ško-
ly i ze školy“. Tato priorita trvá i v roce 
2013.	 Spočívá	 v	 zajištění	 přechodů	
na	 ulici	 Dolní	 a	 Masarykova,	 kde	 hrozí	
největší	 riziko	 dopravních	 nehod	 mezi	
chodci	 a	 projíždějícími	 vozidly.	 V	minu-
losti	byly	s	vedením	ZŠ	Tlumačov	vytýče-
ny	časy	příchodu	a	odchodu	dětí	ze	školy	
a	policie	se	snaží	přechody	v	rámci	svých	
personálních	kapacit	policisty	obsazovat.	
Nově	požaduje	nicméně	kontrolu	na	pře-
chodech	ze	strany	policie	i	obec	Sazovice.

Jako	předešlý	rok,	 tak	 i	v	 roce	2012	
během	 prázdninových	měsíců	 se	 obje-

vily	problémy	s	mladistvými,	kteří	přede-
vším	v	parku	na	ulici	Sokolská	a	blízkém	
hřišti	a	nově	v	prostorách	nádraží	ČD,	kde	
konzumují	 na	 veřejnosti	 alkoholické	 ná-
poje,	případně	užívají	omamné	a	psycho-
tropní	 látky.	 Při	 tomto	 dochází	 k	 rušení	
nočního	 klidu	 a	 poškozování	 obecního	
i	soukromého	majetku.	Proto	se	na	tomto	
úseku	 snažíme	 o	 zvýšený	 dohled	 přede-
vším	v	nočních	hodinách,	kdy	provádíme	
u	 těchto	 osob	 taktéž	 namátkové	 kontro-
ly	 se	 zaměřením	 na	 porušování	 zákona	
č.	 379/2005	 Sb.	 o	 opatřeních	 k	 ochraně	
před	 škodami	 působenými	 tabákovými	
výrobky,	 alkoholem	 a	 jinými	 návykový-
mi	 látkami	 alkoholu	 a	 drog.	 Reagujeme	
na	přeposlaná	oznámení	o	konaných	kul-
turních	akcích	od	pana	starosty,	s	tím,	že	
se	snažíme	do	Tlumačova	v	inkriminova-
ný	čas	vyslat	hlídku	policie.

Statistika	 přestupků	 a	 trestných	 činů	
spáchaných	 na	 území	 katastru	 Tlumačov	
v	roce	2012	v	porovnání	s	rokem	2011

Pro zajímavost:
-	 objasněna	 původně	 fingovaná	 krádež	

palivových	 briket	 oznámená	 na	 přelomu	
roku	2011/2012,	 kdy	později	 bylo	 zjištěno,	
že	 se	 jednalo	 o	 zpronevěru	 těchto	 briket	
v	celkové	výši	cca.	1,6 milionu korun

-	celkem	byly	realizovány	3	případy	nedo-
volené	výroby	a	jiné	nakládání	s	omamnými	
a	psychotropními	 látkami	a	 jedy,	z	 toho	1	x	
pervitin,	2	x	marihuana

-	objasněn	případ	smrtelné	dopravní	ne-
hody	na	silnici	I/55.

Následně je v tabulce uveden přehled 
přestupků (porovnání roku 2011/2012)

Poznámka	 k	 položce	 ostatní:	 Jedná	 se	
o	 drobné	 internetové	 podvody,	 porušení	
obecně	 závazných	 vyhlášek,	 přechovávání	
drog	 v	 malém	 množství,	 porušení	 zákona	
379/2005	Sb.	ve	vztahu	k	nalévání	alkoholu	
mladistvému,	apod.

Za	rok	2011	jsme	evidovali	255	čísel	jed-
nacích.	 Naproti	 tomu	 v	 roce	 2012	 to	 bylo	
„pouze“	 38	 čísel	 jednacích,	 kdy	 pod	 tímto	
pojmem	si	lze	představit	prověrky	oznámení	
od	 občanů,	 přítomnost	 u	 požárů,	 asistence	
RZS	Zlínského	kraje	při	převozu	agresivního	
pacienta,	 asistence	 u	 provádění	 mobiliární	
exekuce,	 doručenky	 od	 soudů,	 vypracování	
zpráv	pro	soudy,	apod.	Uvedené,	značně	po-
nížené	číslo	není	dáno	úbytkem	prověřování	
oznámení	od	občanů,	firem,	ale	jinou	formou	
evidování.	Mohu	konstatovat,	 že	 počet	 pro-
věrek	 (čísel	 jednacích)	 je	 přibližně	 stejný	
jako	v	roce	2011.

Tak jak je uve-
deno na interne-
tových stránkách 
Tlumačova, bude 
i v roce 2013 pří-

tomna pro občany Policie ČR každé pon-
dělí v době od 16 do 17 hod. ve služební 
místnosti, která se nachází v Tlumačově 
na náměstí Komenského (obecní budova 
naproti KIS), vyjma možných mimořád-
ných případů, kdy bude zapotřebí policis-
tů jinde. Přítomnému policistovi, policis-
tům, můžou občané podávat oznámení, 
náměty, informace, připomínky atd.

S	pozdravem	
npor. Mgr. Milan TRPÍK, v.r., ved. oddělení

Diamantová svatba se slaví po šedesáti 
letech společného života. Po tolika letech 
manželství dobře víte, že život je občas stej-
ně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný bá-
ječných okamžiků. Aby dva lidé mohli tak 
dlouhou dobu kráčet životem spolu, je nutná 
tolerance, úcta, vzájemný respekt, ale i pev-
né zdraví. Manželé	 Batouškovi	 dodávají:	
„Pořád	jsme	měli	co	dělat,	neustále	byla	ně-
jaká	práce,	takže	nezbyl	čas	na	hádky“.

Trestné činy Evidováno celkem trestných činů Z toho objasněno

2011 44 28

2012 44 31

Přestupky Celkem přestupků Občanské soužití Majetek Doprava Ostatní

2011 69 10 12 17 30

2012 83 26 21 23 13

Diamantová svatba manželů Batouškových

Své	„ano“	si	řekli	paní	Vlasta	Batoušková	
(rozená	Gazdošová)	a	pan	Miloslav	Batou-
šek	 20.	 prosince	 1952.	 Svatební	 obřad	 se	
konal	v	tlumačovském	kostele	i	na	místním	
obecním	úřadě.

Paní	Vlasta	(79)	se	narodila	v	Tlumačo-
vě,	v	Nádražní	ulici.	Má	 jednu	sestru,	paní	
Marii	 Pečeňovou,	 která	 bydlí	 v	 jejich	 rod-
ném	domě.	Paní	Vlasta	téměř	celý	život	pra-

Milí přátelé,
v	 neděli	 24.	 března	 2013	 vstoupíme	

do	 tzv.	 Svatého	 týdne	 Květnou	 nedělí.	
Květnou	 podle	 květů	 kočiček,	 které	 nám	
připomínají	 mávání	 zástupů	 jeruzalém-
ského	 lidu,	 který	 vítá	 Ježíše	přicházející-
ho	na	 svátky	do	 tohoto	 „svatého“	města.	
Protože	u	nás	palmy	běžně	nerostou,	uží-
váme	větviček	vrby	jívy	s	rozvitými	pupe-
ny	–	 květy.	Tento	 týden	nazýváme	Svatý,	
protože	 si	 v	 něm	připomínáme	poslední	
dny	a	hodiny	života	Ježíše	Krista.	Zvláště	
na	Zelený	 čtvrtek,	Velký	Pátek,	Bílou	 so-
botu	a	neděli	Zmrtvýchvstání	Páně.	Smrt	

a	zmrtvýchvstání	Krista	jsou	pro	křesťany	
zdrojem	naděje,	 že	 smrt	není	posledním	
slovem	v	životě	člověka.	Ale	těm,	kdo	v	něj	
věří,	dává	Pán	příslib	nového	života.

Obřady	 Zeleného	 čtvrtku	 a	 Velkého	
pátku	budou	v	Tlumačově	v	16.30	hodin.

Slavné	 zmrtvýchvstání	 Páně	 oslaví-
me	 v	 předvečer	 svátku	 velikonoční	 vigi-
lií	na	Bílou	sobotu	v	19.00	hodin	a	v	den	
hlavní	 slavnosti	 o	neděli	 Zmrtvýchvstání	
Páně	v	9	hodin.

Přeji	Vám	všem	požehnané	Velikonoce.
P. Michal Šálek, 

duchovní správce farnosti Tlumačov

Vzpomínka
V	pátek	1.	února	2013	jsme	se	naposledy	rozloučili	s	příte-
lem	a	výborným	kamarádem

Jaroslavem Zapletalem, 
členem	výboru	ČZS	Tlumačov.	Jara	se	velmi	aktivně	podílel	
na	práci	naší	organizace,	byl	ochotný	vždy	pomoci,	 když	
bylo	potřeba.	Děkujeme	Ti	za	všechnu	práci,	kterou	jsi	pro 
nás zahrádkáře	udělal.	Čest	Tvojí	památce.	

Tlumačovští zahrádkáři
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Ze života obce Ze života obce

Mladý, nadějný sportovec Martin Stašek 
(22) dosáhl letos v únoru na 39. ročníku re-
publikového šampionátu mužů a žen v praž-
ské hale Otakara Jandery vynikajícího vý-
sledku ve vrhu koulí. Svým hodem dlouhým 
20,73 m vytvořil nový rekord šampionátu, 
jenž jej řadí na čtvrté místo na světě a na dru-
hé místo halových dlouhodobých tabulek ČR. 

Martin v současné době studuje na VUT 
v Brně - obor strojírenská technologie. 
Doma, v Tlumačově, ho tedy moc často ne-
uvidíme. Proto jsem moc ráda, že si našel 
čas a odpověděl mi na několik otázek, které 
budou čtenáře novinek a občany Tlumačova 
informovat o tom, co je u něj nového. 

 Jak ses ke sportu na profesionální 
úrovni dostal? Sportoval jsi už jako žák 
základní školy?

Sportovat	jsem	začal	už	na	základní	ško-
le.	Začal	jsem	asi	jako	každý	kluk	fotbalem,	
pak	 se	 přidal	 Sokol	 a	 nakonec	 vzpírání.	
Moje	první	zkušenost	s	atletikou	byla	v	16	
letech	v	Otrokovicích,	za	které	jsem	několik	
let	závodil.	K	profesionálnímu	sportu	jsem	
se	dostal,	když	mi	byl	po	ME	do	22	let	v	Ost-
ravě	(4.	místo)	nabídnut	od	ASC	Dukla	Pra-
ha	úvazek.	Tady	začala	spolupráce	s	býva-
lým	vynikajícím	koulařem	a	 teď	 trenérem	
Petrem	Stehlíkem.
 V čem je vrh koulí specifický? Proč 

sis vybral zrovna tuto disciplínu?
Dobrá	otázka	(smích).	Dalo	by	se	říct,	že	

vrh	koulí	na	mě	zbyl.	Oštěp	jsem	zavrhnul	
hned,	 protože	 se	 u	 něho	musí	moc	 běhat,	
a	to	se	mi	nechtělo.	Na	disk	jsem	se	zaměřil,	
ale	nezlepšoval	 jsem	se.	Kladivo	mě	neba-
vilo	a	 jediné	co	zbylo,	byl	právě	vrh	koulí.	
Je	 specifický	 tím,	že	koulař	musí	 relativně	
po	krátké	dráze,	vyvinout	největší	sílu	v	co	
nejkratším	čase.
 Jak často trénuješ? Z čeho se sklá-

dá tvůj trénink? Chodíš i do posilovny?
Trénuji	dvakrát	denně.	Pokud	jsem	v	ob-

jemové	přípravě,	 tak	nemám	volný	ani	 je-
den	den	v	týdnu.	Pokud	je	závodní	období,	
tak	 toho	volna	už	 je	 víc.	 Člověk	by	potom	
nestihl	 zregenerovat	 na	 závody.	 Skládá	 se	
hlavně	z	posilovny,	odrazů	a	odhodů	koulí.	
Samozřejmě	že	musím	i	běhat	(smích).	Tré-
nink	se	během	roku	trochu	liší.

 Kdo je tvůj trenér?
Jak	 už	 jsem	 řekl	 v	 úvodu.	 Trénuje	 mě	

Petr	Stehlík	z	Dukly	Praha.	Byl	to	vynikající	
český	koulař,	 který	bohužel	musel	 skončit	
kvůli	svalovým	zraněním.	Závodím	za	Ma-
sarykovu	univerzitu	Brno.
 Jaký je tvůj největší úspěch? Které 

medaile si nejvíce ceníš?
Největší	úspěch	zatím	považuji	4.	místo	

na	ME	do	22	 let	 v	Ostravě.	Medaile	 zatím	
žádné.	Budu	si	vážit	až	té	z	velké	soutěže.
 Máš nějaký svůj sportovní nebo ži-

votní vzor?
Dřív	 jsem	 nějaké	 měl,	 ale	 teď	 nemám	

žádné.	Mám	ale	oblíbené	koulaře.	Mezi	jed-
ním	z	nich	je	např.	Reese	Hoffa	z	USA.	Bo-
hužel	jsem	se	s	ním	osobně	ještě	nepotkal.	
Snad	to	letos	vyjde.
 Čeho bys chtěl ještě ve svém spor-

tovním životě dosáhnout? Co je tvůj cíl 
a co je tvůj sen?

Sen	každého	 sportovce	 je	 vyhrát	olym-
pijské	 hry.	 Já	 nejsem	výjimka.	 Cíl	 je	 jasný,	
konkurovat	 nejlépe	 na	 předních	 příčkách	
světovým	koulařům.	
 Postava atleta – koulaře – je hned 

na pohled jiná než postava např. běžce 
nebo skokana do dálky. Má tvoje strava 
nějaké zvláštnosti? Držíš nějakou dietu?

Jak	už	to	slovo	napovídá,	koulaři	bývají	
z	vrhačů	asi	největší,	nejtěžší	a	nejsilnější.	
Je	 to	dané	 těžkým	načiním,	na	které	musí	
vynaložit	 obrovské	 množství	 síly.	 Proto	
žádné	diety	nedržím.	Akorát	si	hlídám	stra-

1.–2.	 září	 2012	 proběhlo	 v	 Horce	 nad	
Moravou	pod	záštitou	Western	Riding	Clu-
bu	České	republiky	Mistrovství ČR mláde-
že do 18 let ve westernovém ježdění.

	 Tohoto	 vrcholu	 sezóny	 se	 po	 dvouleté	
odmlce	opět	účastnila	v	sedle	 talentovaná	
16-ti	 letá	 jezdkyně	z	Tlumačova	 -	Martina	
Zobáčová,	která	změnila	stáj	a	nyní	dochází	
do	rodinné	stáje	ve	Věžkách	u	Přerova,	kde	
se	jí	začala	věnovat	naše	kamarádka	Alena	
Dlouhá,	která	jí	i	umožnila	jezdit	a	závodit	
na	svém	koni.	

Martina tentokrát reprezentovala se 
svojí	 klisnou	 Nirou	 v	 disciplíně	 Show-
manship	 at	 Halter	 a	 s	 valachem	 Darcon	
Dunnit	Power	v	disciplínách	Western	Hor-
semanship	 a	 Trail.	 Mistrovství	 je	 organi-
zováno	do	dvou	dní,	kdy	v	sobotu	se	jedou	
rozjížďky	a	10	nejlepších	jezdců	postupuje	
do	 finálové	skupiny	A,	kdy	pak	druhý	den	
se	jedou	další	závody	o	tituly.	

V	sobotních	rozjížďkách	Martina	hodně	
zabojovala	a	díky	svému	talentu	a	šikovnos-
ti	získala	s	Nirou	7.	místo	v	showmanshipu	
a	 s	 „Darkem“	 si	 vyjeli	 nádherné	 3.	 místo	
v	horsemanshipu.	V	prvním	kole	disciplíny	
trail	byli	1.	 a	nechali	 za	 sebou	 i	 ty	nejzku-

Kulturní	a	informační	středisko	Tlumačov
a	Mateřské	centrum	Housata	v	Tlumačově	
informuje	všechny	maminky	na	MD

Provoz mateřského centra 
úterý a čtvrtek 
dopoledne 
od 8.00 – 11.00 hod. 

pod	vedením	Hany	Šumberové
v	budově	na	náměstí	Komenského	č.	170,
I. patro.

Více informací na www.tlumacov.cz 

Po	pětileté	odmlce	pořádala	Obce	Tlu-
mačov	Reprezentační	ples.	Ten	se	konal	
26.	ledna	2013	v	Otrokovické	besedě.	Pro	
obec	jej	zajišťovaly	pracovnice	Kulturní-
ho	a	informačního	střediska	Tlumačov.	

Ples	 byl	 zahájen	 starostou	 obce	
Ing.	Antonínem	Jonáškem	a	Renátou	Ne-
lešovskou,	vedoucí	KIS	Tlumačov.	O	před-
tančení	 se	 postarala	 mládež	 z	 kroužku	
aerobiku	 při	 DDM	 Sluníčko,	 pracoviště	
Tlumačov	pod	vedením	p.	Hany	Hlobilo-
vé.	Skladba	pod	názvem	„Klavírní	etuda“	
měla	velký	úspěch.	

K	tanci	hrála	skupina	„Tydliboys	band“	
s	výbornou	zpěvačkou	Janou	Mrazíkovou.	
Repertoár	 hudby	 byl	 rozmanitý,	 takže	 si	
každý	přišel	na	své	a	taneční	parket	byl	ne-
ustále	plný.	Po	celou	dobu	bylo	k	dispozici	
bohaté	občerstvení,	připravené	na	profesi-
onální	úrovni	chropyňskou	firmou.

Poděkování	 patří	 všem	 firmám,	 živ-
nostníkům,	 organizacím	 i	 jednotlivcům	
za	věcné	dary	do	tomboly.	Všem,	kteří	vy-
hráli	jakoukoliv	cenu,	blahopřejeme.	

Letos	se	ples	obce	poprvé	uskutečnil	
mimo	Tlumačov.	Velký	sál	v	Otrokovické	

Chtěl bych vyhrát olympiádu

Martin Stašek při vrhu koulí. 
Foto: archiv Martin Stašek. 

Martinu westernové ježdění moc baví. 
Foto: archiv Zobáčová. 

Košt pálenek. Foto archiv KIS Tlumačov. 

vu.	Musí	být	pestrá,	takže	jím	skoro	všech-
no.	Taky	se	snažím	vyhýbat	tukům,	hlavně	
doma	(smích).	
 Studuješ vysokou školu. Je možné 

skloubit dohromady studium a sport? 
Doma se asi moc nezdržuješ.

Možné	to	je.	Znám	kluky	co	zvládají	ško-
lu	i	sport.	Mně	osobně	to	moc	nevyhovuje,	
ale	musím	(smích).	Moc	se	doma	nezdržu-
ju.	Jednou	za	14	dní	dojedu	na	víkend,	aby	
rodičům	nebylo	smutno.
 Co tě v nejbližší době čeká za sou-

těž? 
Čeká	mě	halové	mistrovství	ME	v	Gote-

borgu,	které	 se	koná	1.–3.	3.	 a	možná	mí-
tink	v	Otrokovicích	7.	3.	Pak	si	dám	týden	
volno	 a	 začnu	 s	 přípravou	 na	 léto	 na	 MS	
v	Moskvě	a	možná	na	Univerziádu.
 Jsi mladý člověk. Zbývá ti čas třeba 

i na jiné sporty nebo zábavu? 
Když	chce	člověk	dělat	jeden	sport	pro-

fesionálně,	 tak	na	ostatní	 sporty	není	 čas.	
Občas	 si	 zahrajeme	 třeba	 nohejbal	 nebo	
basketbal,	 ale	 to	 jen	 tak	 na	 rozcvičku.	
Na	zábavu	si	čas	najdu,	nejen	prací	 je	člo-
věk	živ	(smích).

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho další 
spoustu sportovních, studijních i osobních 
úspěchů. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
Pozn.: O Martinovi jsme už v Tluma-

čovských novinkách psali, a to v září 2006 
a v březnu 2007. Zalistujte a porovnejte 
sportovní život Martina tehdy a nyní. 

besedě	je	velmi	kulturním	a	reprezentač-
ním	prostorem	ke	konání	společenských	
akcí,	 ke	 kterým	 se	 řadí	 i	 plesy.	 Ti,	 kteří	
na	 Reprezentační	 ples	 Obce	 Tlumačov	
přišli	či	přijeli	(byla	zajištěna	zdarma	au-
tobusová	doprava),	jistě	nelitovali.	Jejich	
spokojenost	nás	těšila.

Přípravě	 plesu,	 jeho	 „hladkému“	
průběhu,	 se	 organizátorky	 věnovaly	
na	 100 %.	 Proto	 trošku	 zamrzí	 malá	
účast	–	nezájem	občanů	o	kvalitní	kultur-
ní	akci.	

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Reprezentační ples Obce Tlumačov

Foto archiv KIS Tlumačov 

Titul dvojnásobného vicemistra ČR je v Tlumačově
šenější	 jezdce.	 Radost	 byla	 veliká,	 takový	
úspěch	opravdu	nikdo	nečekal.	O	to	větší	už	
byla	zodpovědnost	a	nervozita	z	finále,	kte-
ré	nás	čekalo	v	neděli,	 jelikož	jsme	vlastně	
ani	 nevěděli,	 co	 nás	 přesně	 čeká,	 protože	
patterny	 (plánky),	 které	 určují	 jaké	 úko-
ly	 a	 překážky	 budou	 muset	 jezdci	 zdolat,	
nám	předložili	 až	 v	neděli	 ráno	před	 star-
tem.	 V	 neděli	 se	 Martina	 plně	 soustředila	
a	 v	 showmanshipu	 zůstala	 na	 krásném	 7.	
místě.	 V	 disciplíně	Western	 horsemanship	
se	jí	dařilo	a	zajela	velmi	pěknou	jízdu,	kte-
rá	 jí	vynesla	tentokrát	2.	místo	a	tedy	titul	
vicemistra	ČR.	Martinu	však	čekala	ještě	po-
slední	disciplína	a	to	druhé	kolo	trailu,	kde	
si	nakonec	vyjela	rovněž	2.	místo	a	součtem	
bodů	získala	druhý	titul	vicemistra	ČR.	Mis-
trovský	titul	jí	utekl	jen	o	půl	bodu.	

Konečně	mohla	obrovská	radost	celého	
týmu	propuknout	naplno.	A	byla	o	 to	vět-
ší,	 že	 se	 nám	 takového	 úspěchu	 podařilo	
dosáhnout	 přesto,	 že	 máme	 k	 tréninku	
jen	 naši	 travnatou	 ohradu	 u	 stáje	 ve	 Věž-
kách	a	nechali	jsme	za	sebou	ty,	kteří	trénu-
jí	na	různých	rančích	pod	dohledem	profe-
sionálních	trenérů.

Alena Dlouhá, Věžky u Přerova

Děkujeme především Aleně s Darečkem 
za čas, zkušenosti, trpělivost a lásku, které 
do všeho vložila. A velikánský dík patří panu 
Janu Hanákovi, majiteli společnosti Ráj Vína 
s.r.o, za sponzorský příspěvek.

Alena Zobáčová 

Košt pálenek letos s ochutnávkou škvarkových pagáčků
V	 sobotu	 2.	 února	 2013	 se	 uskutečnil	

v	Klubu	obce	Zábraní	11.	ročník	Tlumačov-
ského	 koštu	 pálenek	 a	 košt	 škvarkových	
pagáčků.	

Na	 koštu	 se	 sešlo	 30	 vzorků	 pálenek	
a	 9	 vzorků	 škvarkových	 pagáčků.	 Na	 vel-
mi	špatný	minulý	rok,	kdy	na	jaře	pomrzly	
některé	ovocné	stromy,	to	byl	slušný	počet	
vzorků.	I	kuchařky	nás	mile	překvapily	po-
čtem	soutěžních	pagáčků.	

Degustátorů	 z	 řad	 veřejnosti	 se	 sešlo	
méně,	než	jsme	byli	zvyklí	z	minulých	roč-
níků,	ale	nebylo	to	vůbec	znát	na	přátelské	
náladě	nesoucí	se	klubem.

Košt	 pálenek	 a	 pagáčků	 byl	 ukončen	
v	17	hodin	a	o	hodinu	později	byly	známy	
výsledky.	

První	 místo	 za	 škvarkové	 pagáčky	 si	
odnesla	 paní	 Helena	 Němcová,	 druhé	
paní	Marie	Nováková	a	na	 třetím	místě	se	

umístila	slečna	Nela	Kasálková.	Cenu	za	ni	
převzala	 její	babička	paní	Šoltysová.	Všem	
třem	kuchařkám	blahopřejeme.	

Vzorky	 pálenek	 se	 hodnotily	 stupnicí	
od	jedné	do	pěti,	kdy	pětka	znamenala	nej-
vyšší	 počet	 bodů.	 Vzorek,	 který	 hodnotitel	
nestihl	okoštovat,	byl	ohodnocen	známkou	
2,5.	 Košt	 aktivně	 podpořil	 i	 starosta	 obce	
Ing.	Antonín	Jonášek.	Přinesl	vzorek	své	pá-
lenky	(skončila	na	11.	místě)	i	poctivě	ochut-
nal	všechny	vzorky	pálenek	i	pagáčků.

Letošním	vítězem	Tlumačovského	koštu	
pálenek	 2013	 se	 stal	 pan	Antonín	Kunčar	
s	102	body.	V	těsném	závěsu	za	ním	skon-

čili	se	svým	vzorkem	místní	zahrádkáři	se	
100	body	a	90	bodů	za	svou	pálenku	dostal	
třetí	v	pořadí	pan	Petr	Hübel.	Gratulujeme.

Další	 cenu	 získali	 pan	 Alexandr	 Novák	
a	 paní	Marta	 Němcová	 za	 rozpoznání	 své	
pálenky	mezi	30	vzorky.	Na	závěr	byly	vy-
losovány	i	tzv.	ceny	útěchy.

Pro	dobrou	náladu	všem	zahrál	na	har-
moniku	pan	Musil.	I	na	zpěv	došlo.	

Organizátoři,	 MO	 ČZS	 Tlumačov	 a	 KIS	
Tlumačov,	 pevně	 věří,	 že	 rok	 2013	 bude	
na	 ovoce	 úrodnější,	 aby	mohl	 za	 rok	 pro-
běhnout	12.	ročník	koštu.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Místnost pro setkání matek na MD. 
Foto archiv KIS Tlumačov.. 
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ZŠ TlumačovMŠ a KIS Tlumačov

Zápis	dětí	do	mateřské	školy	v	Tlumačo-
vě	se	uskuteční	ve	dnech:	17. a 18. dubna 
2013 v ředitelně MŠ v době od 8.00–
10.00 hod. a od 12.00–13.30 hod.

Při	 podávání	 žádosti	 o	 přijetí	 dítěte	
k	předškolnímu	vzdělávání,	které	se	usku-
teční	 v	 mateřské	 škole,	 předloží	 zákonný	
zástupce	rodný	list	dítěte	a	potvrzení	regis-
trujícího	praktického	lékaře	o	tom,	že	dítě	
absolvovalo všechna zákonem stanovená 
očkování.	

Děti	 registrované	 u	 MUDr.	 Petry	 Gel-
narové	 –	 tiskopisy	 jsou	 k	 dispozici	 pří-
mo	 na	 zdravotním	 středisku	 v	 Tluma-

Paní	 zima	 stále	 kraluje	 pevnou	 rukou,	
i	 když	 v	 kalendáři	 už	 vyhlížíme	 blížící	 se	
jaro.	 Stále	 je	 však	 kolem	 nás	 plno	 sněhu	
a	 zvířátka	 žijící	 ve	 volné	 přírodě	 hledají	
každý	den	něco	dobrého	k	 snědku.	 Ze	 za-
hrady	 naší	 mateřské	 školy	 vidíme	 přes	
Morávku	 lesík,	 ze	 kterého	 nás	 pravidelně	
navštěvují	srnky	a	zajíci.	Jejich	přítomnost	
nám	 prozradil	 pohled	 na	 okousané	 túje,	
které	stojí	v	 rohu	zahrady	a	stopy	ve	sně-
hu.	Po	tomto	zjištění	jsme	našim	návštěvní-
kům	přichystali	na	sníh	seno,	tvrdé	pečivo,	
granule,	mrkev	aj.	dobroty.	Každý	den	jsme	
kontrolovali,	 jestli	 jim	naše	pochutiny	při-
šly	vhod	a	vždy	jsme	zjistili,	že	je	vše	sně-
deno	 do	 posledního	 drobečku.	 V	 té	 chvíli	
se	 zrodil	 výborný	 nápad.	 Co	 kdybychom	
si	 přímo	 na	 naši	 zahradu	 pořídili	 krme-
lec	 a	 mohli	 tak	 pravidelně	 krmit	 zvířátka	
v	zimě?	Díky	panu	Chujacovi,	který	ochot-
ně	 zrealizoval	 naše	 přání,	 stál	 do	 týdne	
krmelec	 na	 plánovaném	místě.	 Do	 našich	
aktivit	 jsme	 zapojili	 všechny	děti	 i	 s	 rodi-

Knihovna v roce 2012
Do	 knihovny,	 která	 je	 umístěna	

v	I.		patře	budovy,	byly	v	roce	2012	za-
koupeny	knihy	a	časopisy	za	23.553 Kč.	
Stav	 knihovního	 fondu	 k	 31.12.2012	
byl	5.474 ks	knih.	Nejvíce	je	zastoupe-
na	krásná	literatura.	V	roce	2012	bylo	
152	 registrovaných	 čtenářů,	 z	 toho	
47	 dětí.	 Celkem	navštívilo	 v	minulém	
roce	 knihovnu	 1.798	 občanů,	 z	 toho	
129	 využilo	 veřejný	 internet,	 50	 ná-
vštěvníků	nahlédlo	do	 elektronického	
katalogu	z	prostoru	knihovny,	web	KIS	
–	knihovny	navštívilo	506	jednotlivců.	
Celkem	bylo	zapůjčeno	2	601	knih	pro	
dospělé	včetně	naučné	literatury.	Dět-
ských	 knih	 včetně	 naučné	 literatury	
jsme	půjčili	celkem	497.	Výpůjčky	pe-
riodik	se	ustálily	na	čísle	290.	Celkem	
tedy	3	388	titulů	z	naší	knihovny.	Tři-
krát	 ročně	 je	 knižní	 fond	obohacován	
o	výměnný	soubor	z	Krajské	knihovny	
Františka	Bartoše	ze	Zlína.	Během	roku	
došlo	k	vyřazení	poškozených	a	nepo-
užívaných	knih.	V	roce	2012	jsme	pro	
čtenáře	připravili	celoroční	soutěž	zva-
nou	„Čteme	rádi“.	Čtenář	napsal	na	lís-
tek	název	knihy	a	stručný	obsah.	Poté	
vhodil	 svůj	 lístek	 do	 připravené	 kra-
bičky.	Vítězové	z	řad	dospělých	a	dět-
ských	čtenářů	byli	odměněni	knihami.	
Každý	 rok	 se	 zapojujeme	do	projektu	
„Celé	Česko	čte	dětem“,	kde	svými	vý-
kresy	přispívají	děti	ze	školní	družiny.	
V	 únoru	 knihovna	 uspořádala	 před-
nášku	Jiřího	Máry	„Šli	jsme	ve	stopách	
Vikingů“	 a	 v	 listopadu	 opět	 Jiří	 Mára	
přednášel	 o	 „Tajuplné	Africe“.	V	břez-
nu	se	základní	škola	spolu	s	knihovnou	
zapojila	 do	 projektu	 „Čtení	 pomáhá“.	
Pro	školní	družinu	 jsme	připravili	 zá-
bavné	 odpoledne,	 kde	 děti	 malovaly	
a	hádaly	pohádkové	dvojice.	V	březnu	
nesměla	chybět	již	tradiční	„Noc	s	An-
dersenem“.	V	červnu	byli	pasováni	prv-
ňáčci	na	nové	čtenáře.	V	říjnu	v	rámci	
týdne	 knihoven	 jsme	 pro	 děti	 připra-
vili	 „	Světýlkový	průvod	 „	 s	opékáním	
špekáčků	a	promítáním	pohádek.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Já a oni nebo my
Formou	 přednášky,	 promítání	 a	 her	 se	

žáci	 třetího	 a	 pátého	 ročníku	 seznamo-
vali	 s	 problematikou	 lidských	 vztahů.	 Vy-
právěli	 si	 o	 tom,	 jaká	mohou	mít	 trápení,	
sdělovali	své	zkušenosti	ze	setkání	s	 lidmi	
jiných	národností	 či	barvy	pleti.	Zamýšleli	
se	nad	tím,	jak	se	lidé	k	sobě	chovají,	které	
významné	 osobnosti	 jiných	 etnik	 dosáhly	
v	životě	úspěchu,	jak	jsou	propojeny	kultu-
ry	a	tradice	ve	světě.	Byl	to	další	z	progra-
mů,	který	měl	našim	dětem	pomoci	k	větší	
toleranci,	úctě	a	 slušnému	chování	k	 sobě	
navzájem.

Mgr. Irena Desenská

5.	února	2013	proběhl	zápis	budoucích	
prvňáčků.	K	zápisu	se	dostavilo	26	dětí.

Vše	probíhalo	v	klidné	a	přátelské	atmo-
sféře.	Předškoláci	brali	svou	roli	nesmírně	
vážně.	Paní	učitelky	ve	školkách	i	maminky	

Na	 samotném	 počátku	 nového	 roku	
vyjelo	 za	 doprovodu	 dvou	 instruktorů	 –	
Mgr.	R.	Podlase	a	Mgr.	L.	Jiruškové	–	19	zá-
jemců	ze	7.,	8.	a	9.	ročníku	do	Velkých	Kar-
lovic	na	horský	hotel	Lúka,	aby	zde	získali	
základy	sjezdového	 lyžování	či	 své	doved-
nosti v tomto sportu prohloubili.

Byť	v	den	příjezdu	bylo	v	celém	okolí	pří-
rodního	sněhu	poskromnu,	díky	umělému	
zasněžování	jsme	mohli	ihned	po	příjezdu	
i	následující	dny	lyžovat	na	svahu	v	bezpro-
střední	blízkosti	hotelu.	Žáci	byli	rozděleni	
do	dvou	družstev	a	i	ti,	kteří	na	lyžích	nikdy	
nestáli,	postupně	překonávali	boj	s	vlekem,	
příkrostí	 svahu,	 terénními	 nerovnostmi,	
či	 dennodenně	 se	 měnící	 kvalitou	 sněhu.	
Potvrdilo	 se,	 že	počasí	na	horách	 je	nevy-
zpytatelné	 a	 mění	 se	 velmi	 rychle,	 neboť	
sníh	střídal	déšť	či	sluneční	paprsky.	Po	ná-
ročném	dopoledním	a	odpoledním	výcviku	
přicházel	pro	všechny	volný	čas	na	regene-
raci	fyzických	sil,	čas	na	sledování	televize	
či	 sdělování	 svých	 zážitků	 přes	 Facebook	
těm,	kteří	zůstali	ve	škole.	Nechyběla	však	
ani	večerní	teoretická	průprava,	jak	se	cho-
vat	na	 sjezdovkách,	 jak	 si	připravit	 správ-
nou	výzbroj	a	výstroj,	či	výukový	film	o	no-
vodobých	 lyžařských	 technikách.	 Že	 byl	
celodenní	 program	 náročný,	 dokazovalo	
to,	 že	 většina	 frekventantů	 kurzu	 usínala	
k	 radosti	 instruktorů	 v	 přijatelném	 čase.	
V	závěru	kurzu	samozřejmě	nechyběly	ani	
dvoukolové	 závody	 v	 kombinaci	 –	 slalom	
a	obří	slalom,	které	měly	v	každé	kategorii	
své	vítěze	a	poražené.	Říká	se:	„To	nejlepší	

Staráme se o zvířátka

Krmíme zvířátka.  Foto archiv MŠ Tlumačov. 

Na lyžáku bylo fajn.  Foto archiv ZŠ. 

Myslivec pan Vlček mezi dětmi. Foto archiv MŠ 

Žáci ZŠ Tlumačov v knihovně. 
Foto archiv KIS Tlumačov. 

či,	 kteří	pravidelně	nosí	pro	naše	 zvířátka	
něco	dobrého	k	snědku	a	jak	je	vidět,	stále	
jim	u	nás	chutná.	Tento	měsíc	jsme	pozvali	
do	naší	mateřské	školy	myslivce	-	pana	Vla-
dimíra	Vlčka,	od	kterého	 jsme	se	dověděli	
spoustu	zajímavých	věcí.

Mezi	 naše	 kamarády	 na	 školní	 zahra-
dě	 patří	 také	 sýkorky,	 strakapoudi,	 vrabci	
a	další	známí	i	neznámí	ptáčci,	kteří	se	slé-
távají	na	školní	zahradu	ke	krmítkům	z	ko-
kosového	ořechu	a	z	PET	láhví,	které	jsme	
pro	ně	připravili.	 I	 luxusní	budka,	která	 je	
denně	 zve	 na	 chutná	 zrníčka,	 není	 nikdy	
opuštěna	 a	 stále	 se	 u	 ní	 něco	 děje.	 Spolu	
s	dětmi	pozorujeme	přes	okno	dalekohle-
dem	ptačí	hemžení	a	objevujeme	mezi	nimi	
nové	druhy	ptactva,	které	jsme	takhle	zblíz-
ka	ještě	neviděli.

Těmito	 aktivitami	 a	 činnostmi	 učíme	
děti	poznávat	živou	přírodu,	starat	se	o	zví-
řata	 i	ptáky,	kteří	naši	pomoc	zvláště	přes	
zimu	potřebují	a	současně	tak	plníme	i	cíle	
školního	 vzdělávacího	 programu,	 kde	 jed-
ním	z	hlavních	úkolů	je	právě	environmen-
tální	výchova.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy v Tlumačově
čově,	 ostatní	 si	 je	 mohou	 před	 zápisem	
vyzvednout	 u	 ředitelky	 MŠ	 nebo	 vytisk-
nout	z	webových	stránek	obce	Tlumačov.

Upozorňujeme	rodiče,	že	tento	zápis	 je	
vyhlášen	pro	celý	školní	rok	2013/14,	tedy	
na	dobu	od	1.	9.	2013	–	31.	8.	2014.

Zápisu	se	musí	zúčastnit	znovu	i	rodiče	
s	dětmi,	kteří	u	něj	byli	už	minulý	rok	a	je-
jichž	žádosti	nebyly	vyřízeny	kladně.

Bližší	informace	včetně	kritérií	pro	při-
jímání	dětí	k	předškolnímu	vzdělávání	pro	
příští	 školní	 rok	 jsou	 dostupné	 v	MŠ	Tlu-
mačov	a	na	webu	Obce	Tlumačov.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Lyžařský výcvikový kurz - Soláň 2013
na	konec“.	Závěrečné	dopoledne	si	všichni	
účastníci	 kurzu	mohli	 v	 plném	 zdraví	 vy-
chutnat	 skoro	 „alpské“	 podmínky	 –	 volné	
jízdy	na	upraveném	nově	napadlém	sněhu,	
adrenalinové	 skoky	 a	 pády	 do	 čerstvého	
prašanu,	či	posedávání	na	sjezdovce	zalité	
sluncem,	která	v	 ten	den	patřila	pouze	21	
spokojeným	lyžařům	z	Tlumačovské	školy.	

Mgr. Leona Jirušková 

Zápis do prvního ročníku
je	velmi	svědomitě	připravily	na	tento	důle-
žitý	okamžik.	Ještě	pár	měsíců	a	zazní	těm-
to	malým	 školákům	 první	 školní	 zvonění.	
Tak	tedy,	hodně	štěstí…	

Mgr. Jana Šicová

Zápis dětí do ZŠ Tlumačov. Foto archiv ZŠ.

Zápis dětí do ZŠ Tlumačov. Foto archiv ZŠ 

Učíme se chovat lidsky.  Foto archiv ZŠ 
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DDM Sluníčko a KIS TlumačovZŠ Tlumačov

V	 rámci	Operačního	 programu	Vzdě-
lávání	pro	konkurenceschopnost	se	žáci	
páté	a	osmé	třídy	zúčastnili	projektu	vě-
novanému	 stmelování	 kolektivu	 a	 zlep-
šení	klimatu	ve	třídách.

Půldenní	 program	navazoval	 na	 říj-
nový	půlden	 strávený	na	KIS,	 kde	pro-
bíhal	 preventivní	 program	 upevňující	
spolupráci	 všech	 členů	 třídy.	 Nyní	 se	
však	 třídy	vypravily	do	T-klubu	ve	Zlí-
ně,	 nízkoprahového	 zařízení	 pro	 děti	
a	 mládež,	 které	 je	 provozováno	 Unií	
Kompas.	 Žáci	 se	 seznámili	 s	 činností	
klubu	a	s	možností	poskytnutí	psychic-
ké,	 fyzické,	 právní	 a	 sociální	 ochrany	
komukoliv	 z	 nich	 při	 obtížných	 život-
ních	 situací,	 které	 je	 mohou	 v	 životě	
potkat.	 Program	 byl	 bohatý	 na	 hry	
upevňující	vztahy	v	kolektivu,	na	roze-
brání	běžných	situací	ze	školy,	na	sděle-
ní	pozitivních,	ale	i	negativních	postojů	
ke	 spolužákům.	 V	 „horkém	 křesle“	 si	
každý	 mohl	 vyslechnout,	 co	 se	 komu	
na	něm	líbí	a	naopak	nelíbí.	V	přestáv-

V	sobotu	16.	2.	2013	se	v	místní	 soko-
lovně	uskutečnil	ples	pořádaný	sdružením	
SRPDŠ	a	ZŠ	Tlumačov.	Protože	 i	 tento	rok	
bylo	vybráno	datum	blízké	svátku	Svatého	
Valentýna,	konal	se	ples	již	druhým	rokem	
v	tomto	duchu.

Krásná	výzdoba,	za	kterou	děkuji	všem	
pracovníkům	 a	 také	 žákům	 školy,	 dodala	
nevzhlednému	sálu	sokolovny	velmi	milou	
a	příjemnou	atmosféru.	Zazněla	zde	hudba	
v	 podání	 kapely	 CHILLI	 BEAT	 a	 vystoupil	
i	 ZIGGY	 HORVÁT,	 který	 je	 naší	 škole	 dob-

Dům	 dětí	 a	 mládeže	 Sluníčko	 a	 obec	
Tlumačov,	 zve	všechny	příznivce	aerobiku	
v	 sobotu	6.	4.	2013	do	Sportovní	haly	Ot-
rokovice	 Štěrkoviště	 na	 9.	 ročník	 soutěže	
skupinových	choreografií	„O	pohár	staros-
ty	 obce	 Tlumačov“.	 Zahájení	 soutěže	 pro	
veřejnost	je	v	12.30	hodin.	Přijďte	podpořit	
všechna	soutěžící	družstva,	která	se	sjedou	
se	svými	nápaditými	sestavami	z	širokého	
okolí.	 Hodnotit	 soutěžící	 bude	 pětičlenná	
porota	+	hlavní	porotce,	kterou	 je	HANKA	
KYNYCHOVÁ	cvičitelka	aerobiku	a	autorka	
charitativního	 projektu	 Hejbejte	 se	 a	 zpí-
vejte	s	Hankou	a	Novou.	Dále	v	porotě	za-
sedne	trojnásobný	MS	ve	sportovním	aero-
biku	Mgr.	DAVID	HOLZER.	V	doprovodném	
programu	 proběhne	 exhibiční	 vystoupení	
Hanky	Kynychové	a	Igora	Šustra,	TS	„Trick“	
a	 TS	 „Reborn	 squad“.	 Vstupné	 činí	 děti	
do	2	let	zdarma,	děti	do	15	let	30 Kč,	dospě-
lí	70 Kč.	Občerstvení	zajištěno.	Bude	to	stát	
za	to	a	vy	u	toho	nemůžete	přece	chybět!!!

Těší se na Vás pořadatelé akce

V	 sobotu	 5.	 ledna	 2013	 odpoledne	 to	
vypadlo	ve	velké	tělocvičně	v	ZŠ	Tlumačov	
jako	 při	 vrcholové	 soutěži	 stolního	 tenisu.	
Sešlo	se	zde	38	hráčů	a	4	hráčky,	kteří	sehrá-
li	celkem	104	zápasů	na	4	herních	stolech.	

Turnaje	 se	 zúčastnili	 nejen	místní	 bor-
ci,	ale	i	hráči	z	okolních	obcí	a	měst.	Dá	se	
říct,	 že	 místní	 a	 přespolní	 byli	 v	 poměru	
1:1.	Většinou	byly	odehrány	výborné	zápa-
sy,	nikdo	nikomu	nic	„zadarmo	nedaroval“.	
O	zajímavé	a	dobré	výměny	nebyla	nouze.

Ženy	 se	 letos	 sešly	 v	 počtu	 4.	 Každá	
sehrála	 kvalitní	 zápasy	 a	 z	 jejich	 výsled-
ků	 nakonec	 vzešlo	 toto	 pořadí:	 1.	 Zuzana	
Šustrová	(Otrokovice),	2.	Renata	Vitásková	
(Tlumačov),	 3.	 Petra	 Manclová	 (Otrokovi-

kách	programu	bylo	možné	využít	skrom-
né	zařízení	klubu	-	zahrát	si	stolní	fotbal,	
kulečník	 či	 se	 vybít	 na	 boxovacím	 pytli	
a	koupit	si	nějakou	dobrotu.	

Při	hrách	bylo	velmi	dobře	patrné,	jakou	
funkci	 v	 kolektivu	 hraje	 ten	 který	 žák,	 je	
poznat	 organizátora,	 pozitivně	 smýšlející	
holky	a	kluky,	samostatně	se	rozhodující	je-
dince	a	naopak	také	pa-
sivní	 účastníky	 všech	
aktivit	nebo	až	saboté-
ry	úplně	všeho.	Zvláště	
v	 osmém	 ročníku	 se	
ukázalo,	že	o	stmelová-
ní	 kolektivu	 některým	
jedincům	 vůbec	 ne-
jde.	 Navíc	 po	 odchodu	
z	 klubu,	 kde	 tráví	 svůj	
volný	 čas	 děti	 a	 mla-
diství	 například	 bez	
dobrého	 rodinného	
zázemí,	 se	 nenávratně	
„ztratila“	 černá	 koule	
z	 kulečníku.	 Nevyužití	
dobré	 příležitosti	 pro	
prožití	 fajn	 dopoledne	

Školní Valentýnský ples

 Žáci ve zlínském T-klubu. Foto archiv ZŠ. 

Inkluzivní vzdělávání a	krádež	nás	ve	škole	mrzí.	Pátá	třída	si	
nicméně	 pobyt	 v	 T-klubu	 parádně	 uži-
la	a	doufáme,	že	se	 již	 těší	na	celodenní	
pobyt	s	celou	řadou	aktivit,	který	je	 ješ-
tě	čeká.	I	podle	atmosféry	ve	třídě	tento	
týden	 byla	 poznat	 podle	 třídní	 učitelky	
pozitivní	změna.	

RNDr. Martina Železná

Ples školy.  Foto archiv ZŠ. 

I ženy bojovaly do poslední chvíle.  Foto archiv KIS Tlumačov. 

Nejlepší tlumačák Jiří Krčma. 
Foto archiv KIS Tlumačov. 

Zahájení plesu školy.  Foto archiv ZŠ. 

ře	 znám.	Také	 jsme	mohli	 zhlédnout	další	
vystoupení	taneční	skupiny	ze	Žlutav	s	ná-
zvem	ABBA.	Pobavit	se	a	užít	si	večer	přišlo	
opět	velké	množství	hostů.	Již	tradičně	nám	
zatančili	žáci	ze	7.,	8.	a	9.	třídy	v	polonéze	
Baletka	na	klíček	a	musím	říct,	že	tento	rok	
se	 jim	 vystoupení	 velmi	 povedlo.	 Tímto	
bych	ráda	poděkovala	Ivance	Kolomazníko-
vé	a	Petru	Zlámalovi,	že	se	pustili	do	nároč-
ného	nácviku	s	našimi	dětmi	a	zajistili	i	vše	
ostatní,	 potřebné	 k	 tomuto	 vystoupení.	
Celý	výtěžek	plesu	bude	použit	na	akce	pro	

děti	pořádané	školou.	Velký	dík	patří	všem,	
kteří	se	na	pořádání	plesu	podíleli,	a	děku-
jeme	i	těm,	kteří	se	našeho	plesu	zúčastnili.	

Předseda SRPDŠ Lenka Hricová 

Ples školy.  Foto archiv ZŠ. 

Soutěž v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“

I. ročník Turnaje ve stolním tenise
ce)	a	4.	Hana	Kyselá	(Kvasice).	Ženám	pře-
dával	 ocenění	 starosta	 obce	 Ing.	 Antonín	
Jonášek.

Muži	 byli	 rozděleni	 do	 7	 skupin	 po	 4	
hráčích	a	do	2	skupin	po	5.	Z	 této	základ-
ní	 skupiny	 postoupilo	 32	 hráčů,	 kteří	 byli	
rozepsáni	do	tzv.	pavouka.	Boje	v	základní	
skupině	trvaly	poměrně	dlouho,	ale	pak	už	
šlo	všechno	rychle;	„v	pavoukovi“	z	každé-
ho	zápasu	postupoval	dopředu	jen	vítěz.

Na	závěr	se	utkali	ti	nejlepší:	mladí	muži	
Josef	Chlud	a	Václav	Randůšek	svedli	5seto-
vý	boj	o	třetí	místo	–	vítězem	se	stal	V.	Ran-
důšek.	Náš	tlumačovský	borec	pan	Jiří	Krč-
ma	ml.	si	opět	„střihl“	zápas	o	první	místo.	
Letos	byl	 jeho	 soupeřem	pan	Pavel	Mancl	

z	 Otrokovic.	 Oba	 borci	 předvedli	 krásnou	
hru,	ze	které	vyšel	jako	vítěz	pan	Mancl.	

Poděkování	 pracovnic	 KIS	 Tlumačov	
patří	všem,	kteří	nám	pomohli	s	přípravou	
této	 sportovní	 akce.	 Děkujeme	 všem	 hrá-
čům	za	fair-play	chování	a	předvedené	vý-
kony.	Obci	Tlumačov	a	místní	ZŠ	děkujeme	
za	bezplatné	poskytnutí	prostor	tělocvičny	
a	panu	Aleši	Judasovi	za	technickou	podpo-
ru.	Troufám	si	 tvrdit,	 že	 se	všichni	 -	hráči	
i	diváci	-	dobře	bavili.	A	o	to	šlo	především.	

I.	 ročník	 turnaje	 skončil,	 už	 se	 těšíme	
na	druhý.	Ten	se	sice	bude	konat	až	za	rok,	
ale	všichni	víme,	že	„čas	letí	jako	bláznivý“,	
takže	trénujte!!!!	

Výsledky muži:
1.	místo:	Pavel	Mancl
2.	místo:	Jiří	Krčma	ml.
3.	místo:	Václav	Randůšek
4.	místo:	Josef	Chlud

Pozn.: Pan Jiří Krčma ml. zvítězil v sobotu 
12. 1. 2013 v turnaji ve stolním tenise v Kva-
sicích. Byl nejlepší z 46 přihlášených mužů. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

http://www.zs.tlumacov.cz/cz/inkluzivni-vzdelavani-156.htm#footnote
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Kulturní	a	informační	středisko,	ná-
městí	Komenského	170,	Tlumačov	 

a	Místní	knihovna
zve	děti	do	11	LET	na

NOC S ANDERSENEM
z pátku 5. 4. na sobotu 6. 4. 2013 
Sraz	přihlášených	v	17.00	hod.	

v	knihovně,	nám.	Komenského	170

Čeká vás	noc	plná	překvapení
Bližší informace a přihlášky 

v knihovně nebo KIS

Kulturní a informační středisko 
Tlumačov vyhlašuje 

Fotosoutěž na téma 
„domácí mazlíček” 
Od	 25.	 března	 2013	 do	 30.	 dubna	

2013	můžete	 posílat	 fotografie	 svých	
domácích	 mazlíčků	 (kočka,	 pes,	 kře-
ček,	 morče,	 atd.).	 Tři	 nejlepší	 autoři	
obdrží	věcné	ceny.

Své	fotky	můžete	posílat	na	emailo-
vou	 adresu:	 vedoucikis@tlumacov.cz 
nebo Renata.Nelesovska@seznam.cz. 
Do	 předmětu	 uveďte	 “Fotosoutěž	
2013”,	 v	 emailu	 vyplňte	 také	 své	 celé	
jméno,	 příjmení	 a	 kontakt.	 Uzávěrka	
soutěže	je	30. dubna 2013.

Odborná	porota	 (nejméně	2	profe-
sionální	 fotografové)	vyhodnotí	zasla-
né	fotografie	a	rozhodne	o	vítězi.	Záro-
veň	budou	všechny	zaslané	 fotografie	
vystaveny	v	Kulturním	a	informačním	
středisku	 Tlumačov	 a	 také	 na	 webu	
Tlumačova.	

Více	 informací	včetně	pravidel fo-
tosoutěže	 naleznete	 na	 www.tluma-
cov.cz.

KIS Tlumačov

V	sobotu	13.	dubna	2013	se	koná

Jarní vycházka 
aneb 

Cesta za prvním puchýřem 
Sraz v 8 hod.	na	nádraží	Tlumačov

(8.24	hod.	jede	vlak)
Předpokládaný	návrat	cca	18	hod.

Trasa výletu: 
Malenovice	(Zlín)	–	Napajedla	

cca	15 km

V	Napajedlích	můžete	navštívit	
na	zámku	výstavu	pohádkových	kostý-
mů	nebo	rekreační	areál	Pahrbek.
Sportovní	obuv	a	oblečení,	pití,	jídlo	
a dobrou náladu si nezapomeňte 

vzít s sebou.
Zúčastnit	se	může	každý,	pouze	děti	
mladší	15	let	musí	mít	s	sebou	osobu	

starší	18	let.

V případě velmi nepříznivého počasí  
se vycházka nekoná a odloží  

se na jiný termín.

Pravidelné cvičení 
v Kurovicích

	Pilates	-	kažký	pátek	v	18.00	hod.
	 na	Obecním	úřadě

	Info.:	Jitka	Svobodová	-	Jasmina

Tel.: 776 00 90 97
www.jasminatanec.cz
info@jasminatanec.cz
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