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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři 
Tlumačovských novinek, o	 letošních	
prázdninách	se	mi	dostal	do	ruky	II.	díl	kro-
niky	gruntu	č.	32,	kde	mám	i	já	rodové	koře-
ny.	Tento	úryvek	je	součástí	smlouvy	o	pře-
vzetí	gruntu	a	nastavuje	majetkové	vztahy:

„Paní odstupitelka si vymiňuje pro svého 
nynějšího pana manžela Josefa Kytlicu v tom 
pololáně následovní bezplatnou výměnu, 
kterou on má užívati až do své smrti:

obydlí ve světnici na pořadí vedle vjezdu 
do dvora, komůrku nad vjezdem tím, pak 
hůru nad tou výměnkářskou světnicí, pak 
zadní chlév pro dobytek i s hůrkou nad ním; 
plac na dvoře pro krmík pro černý doby-
tek, plac na dvoře pro hnůj, půl přístodůlku 
od strany č. 31 a právo vymlátiti sobě obilí 
na mlatevni, část zahrady v dýlce od zadní 
kůlny až po stodolu a v šířce od plotu zahra-
dy gruntu č. 31 až po cestu do stodoly vedou-
cí; právo bráti si vodu ze studně; právo pří-
chodu, odchodu, průchodu a východu všude, 
kde toho třeba, dále v poli:

a) celý díl U kapličky nad louhy, okolo 5 
měřic

b) celou louku pod tím dílem ležící, oko-
lo 2 měřic a sice i s karlátkami při té pod a) 
jmenované roli a také s vrbami při řečené 
roli i louce se nacházejícími

c) celou loučku u Pokrejníka na jezeře 
„Nohavici“ přes tři čtvrtě měřice

d) z dílu Za jamy celé hony, tak nazvané 
příčky od cesty k Zádubím až po chrášťanské 
hranice, okolo 5 měřic

Nastupitel pan Josef Kojecký a každý 
vlastník tohoto pololánu bude povinen ty vý-
měnkářské pozemky pořádně v pravý čas ob-
dělávati, jmenovitě též hnůj vyvážeti a polní 
užitek svážeti; také tomu výměnkáři všechny 
potřebné fůry konati, jmenovitě pro dříví, 
do mlýna, na trh a jiné a to všechno bezplat-
ně a v pravý čas. Kdyby výměnkářské obydlí 
vyhořelo, bude vlastník toho pololánu povi-
nen na své útraty vystavěti a do pořádného 
stavu uvésti. Vlastník sám musí asekuraci 
z výměnkářských stavení, jakož i daň z vý-
měnkářských pozemků platiti.“ 

(první polovina 19. století)

V	úryvku	mne	zaujala	péče	a	zodpověd-
nost	za	rodiče,	ale	i	definování	jejich	život-
ních	potřeb	včetně	míst,	bez	kterých	by	si	
svůj	 budoucí	 život	 nedokázali	 představit.	
Dnes	bychom	asi	mohli	„plac	na	dvoře	pro	
krmík	 pro	 černý	 dobytek,	 plac	 na	 dvoře	
pro	hnůj“	nahradit	místem	„pro	parkování	
osobního	 auta“	 a	 jistě	 bychom	 se	 vyhnu-
li	 mnohým	 nepříjemnostem.	 Byla	 to	 jiná	

doba,	ale	věci,	soužití	i	zodpovědnost	měla	
jasná	pravidla.

Letošní	 horké	 léto	 bylo	 koncem	 srpna	
horké	i	v	Poslanecké	sněmovně	Parlamen-
tu	České	republiky.	Jasná	pravidla,	rozděle-
ní	pravomocí	i	odpovědností	přestala	platit	
a	výsledkem	jsou	předčasné	volby.

Termín	již	prezident	republiky	oznámil,	
a	tak	25.	a	26.	října	2013	opět	přistoupíme	
k	volebním	urnám,	abychom	určili	složení	
Poslanecké	 sněmovny	 Parlamentu	 České	
republiky	 a	 tím	definovali	 směřování	 naší	
republiky	na	další	čtyři	roky.

Rozhodnutí	 je	 na	 každém	 z	 nás.	 Odpo-
vědnost	za	naši	vlast	má	každý,	kdo	má	prá-
vo	volit.	Nenechme	se	odradit	negací	mezi	
jednotlivými	 politickými	 stranami	 a	 kon-
flikty,	které	 jsou	v	době	předvolební	kam-
paně	 velmi	 časté	 a	 mediálně	 nafouknuté.	
Přistupme	k	volbám	s	optimismem	a	nadějí	
do	budoucna.	Mějme	sebedůvěru	a	začně-
me	překonávat	současnou	politickou	krizi.

Nechci	v	tomto	okamžiku	hodnotit	 jed-
notlivé	politické	 strany	 či	hnutí,	 nebo	pří-
mo	 konkrétní	 kandidáty.	 Při	 současných	
možnostech	 informační	 techniky	 a	 médií	
vůbec,	si	jistě	může	každý	opatřit	dostatek	
informací,	které	považuje	za	důležité.	Skut-
ky	pak	hovoří	za	každého,	ať	již	v	kladném	
či	 záporném	 smyslu.	 Jaké	 myšlenky	 daná	
politická	 strana	 hlásá	 a	 jaké	 uskutečňuje?	
Kdo	ji	reprezentuje?	Na	to	si	musí	odpově-
dět	každý	sám.

	Přeji	vám	dobrou	volbu,	nedbejte	„laci-
ných	 a	 pěkně	 zabalených	 politických	 pro-
duktů“	některých	stran,	hnutí,	ale	i	jednot-
livých	kandidátů.

Volte	 lidi	 a	 strany,	 které	 znáte,	 kterým	
důvěřujete	a	je	za	nimi	vidět	kus	dobře	od-
vedené	práce.	Nebojme	se	nést	zodpověd-
nost,	která	z	voleb	vyplývá.

Přeji	Vám	krásný	slunečný	podzim	s	na-
dějí	do	dalších	dní.

Ing. Antonín Jonášek, starosta
Slavnostní zahájení nového školního roku 2013/2014 v čele s Mgr. Robertem Podlasem, ředitelem školy 
a Ing. Antonínem Jonáškem, starostou obce. Foto KIS Tlumačov 
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Ze života obce Z radnice

Od	15.	 července	2013	vstoupila	v	plat-
nost	 novelizace	 vyhlášky	 o	 zákonných	
podmínkách	 pro	 kácení	 dřevin	 rostoucích	
mimo	 les,	 tato	 vyhláška	 byla	 publikována	
ve	sbírce	zákonů	číslo	189/2013.	

Zásadní	 změnou	 oproti	 doposud	 plat-
ným	zákonným	podmínkám	je	skutečnost,	
že	od	účinnosti	vyhlášky	není	 třeba	povo-
lení	ke	kácení	dřevin	v	zahradách,	přičemž	
se	 zahradou	 rozumí	 pozemek	 u	 bytového	
nebo	rodinného	domu	v	zastavěném	území	
obce,	 který	 je	 stavebně	 oplocen	 a	 nepří-
stupný	veřejnosti.	

Zahradou	 se	 v	 daném	případě	 rozumí	
pozemek	související	se	stavebním	pozem-
kem,	 na	 kterém	 je	 umístěn	 bytový	 nebo	
rodinný	dům	definovaný	podle	 stavební-
ho	zákona.	Tuto	podmínku	tedy	nesplňují	

Jelikož	mne	dlouhotrvající	oprava	mos-
tu	na	silnici	I/55	mezi	Tlumačovem	a	Otro-
kovicemi	 nenechávala	 chladným,	 požádal	
jsem	ŘSD,	pracoviště	Zlín,	které	má	ve	sprá-
vě	 uvedenou	 komunikaci	 a	 je	 investorem	
předmětné	akce	o	podání	vysvětlení.	Od	ře-
ditele	Správy	Zlín	jsem	obdržel	následující	
informace:
•	 na	zmiňované	stavbě	rekonstrukce	mos-

tu	u	Otrokovic	máme	značné	problémy	
s	vodovodním	přivaděčem,	který	je	v	ko-
lizi	s	naší	stavbou.

•	 správce	sítě	nám	avizoval,	že	jeho	vodo-
vodní	potrubí	je	2,5 m	daleko	od	našeho	
mostu,	 ovšem	 po	 započetí	 provádění	
zemních	 prací	 (larsenové	 stěny)	 jsme	
zjistili,	 že	 zhotovitel	 stavby	 poškodil	
svou	 činností	 potrubí,	 jelikož	 to	 bylo	
ve	 vzdálenosti	 pouze	 0,5 m	 od	 opěry	
mostu.

•	 následně	 docházelo	 k	 zaplavování	
stavby	vodovodem	a	deštěm	a	tím	k	ne-
ustálému	 zdržování	 prací.	 Na	 začátku	

Vážení spoluobčané,
v	současné	době	rozmístili	pracov-

níci	Obecního	úřadu	Tlumačov	na	ka-
tastrálním	 území	 obce	 tři	 kontejnery	
na	zpětný	odběr	oděvů,	obuvi	a	textilu.	

Do	těchto	kontejnerů	je	možné	od-
kládat	 čistý a suchý textil	 (veškeré	
oděvy,	 bytový	 textil	 -	 záclony,	 závěsy,	
povlečení,	potahy,	ubrusy)	dále	 je	zde	
možné	 odkládat	 i	 použitou	 (obnoše-
nou)	 obuv.	 Použité	 oděvy	 a	 textil	 je	
nutné	do	sběrných	kontejnerů	vkládat	
zabalené v igelitových pytlích či taš-
kách, obuv je nutno mít spárovanou 
a svázanou.	

Do	 sběrného	 kontejneru	NEPATŘÍ 
-	znečištěný	nebo	mokrý	textil,	matra-
ce,	 molitan,	 koberce,	 tašky,	 netextilní	
materiály,	 komunální	 odpad,	 elektro-
spotřebiče

Umístění kontejnerů na textil 
1.	 náměstí	 Komenského	 -	 stávající	

hnízdo	na	separovaný	odpad	
2.	 ulice	 Švermova	 -	 stávající	 hnízdo	

na	 separovaný	 odpad	 před	 obcho-
dem	potravin

3.	 místní	 část	 Skály	 -	 stávající	hnízdo	
na	separovaný	odpad	

Sebraný	 textil	 je	po	vyjmutí	z	kon-
tejnerů	protříděn	v	několika	fázích.	Za-
chovalé	 oděvy	 a	 textil	 je	 následně	 re-
distribuován	k	dalšímu	použití.	Zbytek	
po	 vytřídění	 je	 zpracováván	na	 čisticí	
tkaniny	nebo	jako	palivo.	

Ing. Jaromír Janský, tajemník obce

Upozornění na novelizaci prováděcí 
vyhlášky o kácení stromů

např.	 pozemky	 v	 zahrádkářských	 osa-
dách,	 přestože	 v	 nich	 trvalý	 pobyt	 osob	
není	 vyloučen.	 Živý	 plot,	 tedy	 rozhrada	
tvořená	 dřevinami,	 za	 stavební	 oplocení	
považována	není.	

Podle	vyhlášky	se	kácení	provádí	zpra-
vidla	v	období	vegetačního	klidu.	To	zna-
mená,	 že	 kácet	 v	 době	 vegetace	 (mimo	
období	 vegetačního	 klidu)	 není	 zakázá-
no.	 Kácením	 stromů	mohou	 být	 dotčeny	
i	 jiné	 zájmy	 chráněné	 tímto	 zákonem.	To	
se	 může	 týkat	 např.	 ochrany	 ptáků	 (zá-
konem	 je	 zakázáno	 úmyslně	 poškozovat	
nebo	ničit	hnízda	ptáků,	vyrušovat	ptáky	
zejména	během	rozmnožování	a	odchovu	
mláďat)	nebo	ochrany	zvláště	chráněných	
druhů,	resp.	jejich	biotopů.

Ing. Jaromír Janský, tajemník obce

Kontejner na oděvy, obuv a textil.  Foto KIS Tlumačov 

Oprava mostu na silnici I/55 mezi Tlumačovem a Otrokovicemi
července	 jsme	 byli	 nuceni	 stavbu	 za-
stavit	a	 řešit	další	postup.	V	současné	
době	 žádáme	 stavební	 úřad	 o	 změnu	
PD	a	tudíž	práce	na	mostě	neprobíhají.

•	 situace	nás	velmi	mrzí	a	víme,	že	půso-
bíme	 problémy	motoristům	 i	 občanům	
okolních	 obcí,	 ale	 usilovně	 pracujeme	
na	vyřešení	této	znepokojivé	situace.	Byl	
jsem	ubezpečen	svými	spolupracovníky	
i	 zhotovitelem	 stavby,	 že	 práce	 ukončí	
nejpozději	do	31.	10.	2013.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce
Tlumačov 1. 8. 2013

Opravovaný most na silnici I/55.  
Foto OÚ Tlumačov 

Termíny řádných zasedání orgánů 
obce Tlumačov v II. pololetí 2013

Rada obce: 24.	 července,	 25.	 září,	
16.	 října,	27.	 listopadu.	Standardní	za-
čátky	v	16.30	hod.	v	kanceláři	starosty	
obce	v	objektu	OÚ,	Nádražní	440.

Zastupitelstvo obce:	4.	září,	6.	listo-
padu,	11.	prosince.	Standardní	začátky	
v	 17.00	 hod.	 v	 objektu	 KIS,	 nám.	 Ko-
menského	170.

Státní	 zemědělský	 intervenční	 fond	
schválil	 Žádost	 o	 dotaci	 v	 rámci	 osm-
náctého	 kola	 příjmu	 žádostí	 Programu	
rozvoje	 venkova	–	 opatření	 III.	 4.	 1	 Zís-
kávání	dovedností,	animace	a	provádění.	
MAS	Jižní	Haná	bude	poskytnuta	dotace	
ve	výši	500.000 Kč.

Finanční	prostředky	budou	čerpány	
na	 získávání	 dovedností	 a	 zkušeností	
za	 účelem	vytvoření	 aktivního	místní-
ho	 partnerství	 zabývajícího	 se	 udrži-

V	neděli	 23.	 6.	 2013	 se	 uskutečnil	 pod	
záštitou	 Místní	 akční	 skupiny	 Jižní	 Haná	
o.p.s.	 fotbalový	 turnaj	 mladších	 žáků.	 Ka-
ždé	 družstvo	 zastupovalo	 jednotlivé	 obce,	
tvořící	území	MAS,	avšak	všechny	obce	se	
nezúčastnily	 (menší	 obce	 nemají	 potřeb-
ný	 počet	 žáků).	 Ve	 vzájemných	 zápasech	
se	utkali	borci	z	Hulína,	Chropyně,	Skaštic,	
Břestu,	 Tlumačova	 a	 z	 Kvasic.	 Fotbalové	
klání	oživilo	vystoupení	hulínských	mažo-
retek	ze	souboru	Kontrasty.	I	přes	krátkou	
průtrž	 mračen,	 která	 přerušila	 předpo-
slední	 utkání,	 se	 celý	 nedělní	 den	 vydařil	
a	po	slavnostním	vyhlášení	výsledků	a	pře-
dání	 cen	 na	 fotbalové	 benjamínky	 čekala	

Místní akční skupina (MAS) obdržela dotaci na „rozjezd“
telným	rozvojem	regionu.	Jedná	se	o	nové	
opatření	Programu	rozvoje	venkova.	Pro-
jekt	se	zaměřuje	na	kvalitní	přípravu	pod-
kladů	 Integrované	 strategie	 území	 (ISÚ)	
a	na	poradenství	a	služby	spojené	s	jejich	
tvorbou.	 Integrovaná	 strategie	 území	 je	
významných	 rozvojovým	 dokumentem	
nezbytným	pro	budoucí	období.	Podklady	
pro	ISÚ	budou	zpracovány	formou	komu-
nitního	 plánování.	 Součástí	 projektu	 je	
také	navázané	partnerství	 s	podpořenou	

Fotbalový turnaj mladších žáků se vydařil

Děkujeme	 za	 podporu.	 A	 poděkování	
patří	také	panu	Marku	Pechovi	(člen	MAS),	
který	nám	pomáhal	organizačně	po	 fotba-
lové	stránce.

Konečné pořadí: 

1.	 FC	Kvasice
2.	 SK	Spartak	Hulín
3. SK Tlumačov
4.	 SK	Břest	
5.	 FK	Chropyně
6.	 TJ	Skaštice

Za MAS Jižní Haná o.p.s. Jana Kouřilová

MAS,	v	našem	případě	Místní	akční	sku-
pinou	Hornolidečska	o.s.	a	MAS	Východ-
ní	Slovácko.	

V	 rámci	 tohoto	 opatření	 bude	 MAS	
získávat	 dovednosti	 pořádáním	 infor-
mačních	 a	 propagačních	 akcí,	 tréninko-
vé	výzvy,	odborné	semináře	a	při	tvorbě	
propagačních	 materiálů	 pro	 prezentaci	
MAS	Jižní	Haná,	o.p.s.

Jana Kouřilová, 
za MAS Jižní Haná

autogramiáda	 s	 panem	 Zdeňkem	 Zláma-
lem,	 rodákem	 a	 odchovancem	 SK	 Spartak	
Hulín,	který	nyní	působí	jako	brankář	v	SK	
Sigma	Olomouc.

Fotbalový turnaj mladších žáků MAS.  Foto MAS 
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Z radniceZ radnice

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

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 22. 5. 2013 přijala 
tato usnesení:

 schválila	 výjimku	 pro	 počet	 dětí	
ve	třídách	MŠ	školní	rok	2013/14	na	56	dětí
 vzala na vědomí	rozhodnutí	ředitel-

ky	MŠ	Tlumačov	o	snížení	úplaty	za	před-
školní	 vzdělávání	 pro	 školní	 rok	 2013/14	
ve	výši	470 Kč	
 schválila	 na	 základě	OZV	 č.	 4/2012	

navýšení	 poplatku	 za	 psa	 o	 100 %	 všem	
poplatníkům,	 kteří	 neuhradí	 poplatky	
do	31. 5.	2013	s	účinností	od	1.	6.	2013.
 schválila	 vyřazení	 z	 evidence	 dlou-

hodobého	 hmotného	 majetku	 ubytovnu	
č.	p.	209,	ul.	Sportovní
 neschválila žádost	paní	Radany	Pis-

kové,	o	výpůjčku	části	pozemku	
 vzala na vědomí	 informace	podané	

starostou	 ve	 věci	 situace	 s	 převodem	 po-
zemků	 a	 vzala na vědomí	 obsah	 dopisu	
MZe	ČR	ze	dne	2.	5.	2013	a	uložila	staros-
tovi	 obce	 vyzvat	 Státní	 pozemkový	 úřad	
k	předložení	nových	smluv	o	bezúplatném	
převodu	pozemků	a	dále	jednat	v	duchu	ob-
sahu	dopisu	MZe	ČR
 schválila	záměr	pronajat	garáž	o	vý-

měře	22	m2	na	pozemku	č.	st.	1238
 schválila	ukončení	nájemní	smlouvy	

s	paní	MUDr.	Hanou	Červenkovu	dohodou	
ke	dni	30.	6.	2013
 schválila	záměr	pronajmout	dětskou	

ordinaci
 revokovala	 usnesení	 č.	 R17/26/	

04/13	ze	dne	10.	4.	2013	o	schválení	Daro-
vací	smlouvy
 schválila Darovací	smlouvu	se	společ-

ností	Continental	Barum	s.	r.	o.	na	6 ks	pneu-
matik	pro	zásahové	vozidlo	JSDH	Tlumačov
 vzala na vědomí	informaci	ředitelky	

mateřské	 školy	 o	 uzavření	 MŠ	 Tlumačov	
v	době	hlavních	prázdnin
 vzala na vědomí	informaci	ředitelky	

MŠ	 o	 čerpání	 finančních	 prostředků	 z	 in-
vestičního	fondu	MŠ	Tlumačov	na	provede-
ní	oprav	dětského	mobiliáře

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne 5. 6. 
2013 přijala tato usnesení:

 schválila a přijala	závěry	hodnotí-
cí	komise	veřejné	zakázky	„Úspora	ener-
gie	 budovy	 DPS	 Tlumačov“	 a	 schválila	
výsledek	 hodnocení	 a	 pořadí	 nejvýhod-

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
 schválilo	 rozpočtovou	 změnu	 č.	

2/2013	rozpočtu	obce	pro	rok	2013
 schválilo	směnu	pozemků	KN	za	po-

zemek	ve	vlastnictví	organizace	ŘSD	ČR
 schválilo	Dohodu	o	ukončení	Smlou-

vy	o	provozování	a	údržbě	STL	plynovodní	
přípojky	pro	objekt	Klubu	obce	Tlumačov	se	
společností	Jihomoravská	plynárenská,	a.s.
 schválilo	odprodej	STL	plynovod-

ní	 přípojky	 pro	 objekt	 Klubu	 obce	 Tlu-
mačov
 schválilo	 smlouvu	 o	 zřízení	 věc-

ného	 břemene	 na	 zřízení	 a	 provozování	
plynárenského	 zařízení	 stavby	 stavbu	
„Obalovna	 asfaltových	 směsí	 Tlumačov	
–	 VTL	 plynovod	DN	 100“	 se	 společností	
JMP	Net,	s.r.o.
 neschválilo	 smlouvu	o	uzavření	bu-

doucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	
na	 zřízení	 a	 provozování	 zařízení	 distri-
buční	soustavy	stavby	„Tlumačov,	Vojtášek,	
kabel	NN“	
 schválilo	 zpracovaný	 Program	 roz-

voje	obce	Tlumačov	na	období	2013–2026
 zrušilo	 dohodu	 dle	 usnesení	 RO	

R8/37/03/10	 ze	 dne	 17.	 3.	 2010	 uzavře-
nou	s	p.	Tobolíkem	o	povolení	k	občasnému	
odstavování	vozidla	na	pozemku	p.	č.	2540	
s	výpovědní	lhůtou	k	31.	12.	201.
 schválilo	 termíny	 zasedání	 orgánů	

obce	na	období	07	–	12/2013
 schválilo	smlouvu	o	zřízení	věcného	

břemene	 na	 zřízení	 a	 provozování	 kanali-

zace	 stavby	 „Odkanalizování	 obce	 Tluma-
čov	–	III.	etapa“	s	organizací	SŽDC,	s.	o.

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne 8. 7. 
2013 přijala tato usnesení:

 projednala	 výsledek	 jednání	 hod-
notící	 komise,	 která	 provedla	 posouzení	
a	hodnocení	nabídek	u	podlimitní	veřejné	
zakázky	 na	 dodávky	 „Zavedení	 separace	
a	svozu	bioodpadů	v	obci	Tlumačov“
 schválila	pořadí	uchazečů	stanovené	

hodnotící	komisí:
1.	místo	TECHNOCAR	s.	 r.	o.,	Kroměříž,	

2.	místo	FORNAL	 trading	 s.	 r.	 o.,	Kotojedy,	
3.	místo	HYDROCONT	CZ,	s.	r.	o.,	Libice	nad	
Cidlinou.

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 4. 9. 
2013 přijalo tato usnesení:

 schválilo	 rozpočtovou	 změnu	 č.	
3/2013	rozpočtu	obce	pro	rok	2013	
 schválilo	uzavření	věcných	břemen	

na	 pozemky	 dotčenými	 stavbou	 „Odka-
nalizování	 obce	 Tlumačov	 –	 III.	 etapa“	
v	 lokalitě	 ul.	 Zábraní	 a	pověřuje	 staros-

tu	 obce	 Ing.	Antonína	 Jonáška	 k	 podpisu	
smluv	o	zřízení	věcných	břemen.
 bere na vědomí	 navržené	 varian-

ty	 řešení	 havarijního	 stavu	 zastřešení	 ZŠ	
Tlumačov	dle	rozvahy	o	statické	únosnosti	
a	zatížitelnosti	nosných	vazeb	střechy	školy	
a	ŽB	stropu	ZŠ	Tlumačov	
 schválilo	 zpracování	 komplexního	

statického	posudku	únosnosti	 střešní	vaz-
by	 ZŠ	 Tlumačov	 včetně	 projektové	 doku-
mentace	 pro	 stavební	 povolení	 a	 realizaci	
stavby	pro	variantu	č.	1	–	Taška	s	odebrá-
ním	záklopu	a	změnou	krytiny	u	Ing.	Zdeň-
ka	 Vejpustka,	 Ph.D.	 ze	 společnosti	 WaVe	
Structural	 Design	 s.	 r.	 o.	 Jablůnka	 461,	
756	23	Jablůnka
 schválilo	 v	 souladu	 s	 §	 55	 odst.	 3	

zák.	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	plánování	
a	stavebním	řádu	(stavební	zákon),	ve	zně-
ní	 pozdějších	 předpisů,	 pořízení	 změny	
Územního	 plánu	 Tlumačov,	 která	 bude	
řešit	 zrušenou	 část	 Územního	 plánu	 Tlu-
mačov	a	ukládá	radě	obce	předložit	návrh	
obsahu	změny	na	nejbližším	jednání	zastu-
pitelstva	obce.
 schválilo	 předložený	 návrh	 Dodat-

ku	 č.	 1	 Smlouvy	 o	 poskytnutí	 finančního	
příspěvku	za	účelem	zajištění	dopravní	ob-
služnosti	dle	zákona	č.111/1994	Sb.,	o	sil-
niční	 dopravě,	 ve	 znění	 pozdějších	 před-
pisů,	 na	 území	 Zlínského	 kraje	 veřejnou	
autobusovou	linkovou	dopravou	mezi	Obcí	
Tlumačov	a	Zlínským	krajem.	 

nější	 nabídky:	 SOFIZO	 s.	 r.	 o.,	 Smržice,	
2.	EKO-UH	s. r.	o.,	Staré	Město,	3.	RAPOS	
spol.	s	r.	o.	
 pověřila	 starostu	 uzavřením	 dodat-

ku	ke	smlouvě	o	dílo	na	akci	„Úspora	ener-
gie	budovy	DPS	Tlumačov“
 schválila výběr	mandatáře	Ing.	 Jana	

Videmana	na	zařízení	technické	pomoci	při	
zajišťování	přípravy	a	odborný	dohled	nad	
prováděním	stavby	„Úspora	energie	budo-
vy	DPS	Tlumačov“
 schválila	poskytnutí	finančního	daru	

ve	výši	20.000 Kč	na	účet	humanitární	or-
ganizace	 ADRA	 jako	 pomoc	 postiženým	
občanům	 na	 zmírnění	 následků	 ničivých	
povodní	z	června	2013

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 12. 6. 2013 přijala 
tato usnesení:

 schválila od	1.	7.	2013	pronájem	dět-
ské	ordinace	na	dobu	neurčitou	MUDr.	Pet-
ře	Gelnarové
 schválila prodloužení	 nájemní	

smlouvy	nájemníkům
 schválila	ukončení	nájemní	smlouvy	

dohodou	s	paní	B.	Kopáčkovou	v	DPS
 schválila	panu	L.	Ocelíkovi,	uzavření	

nájemní	smlouvy	na	pronájem	garáže
 vzala na vědomí a doporučila	 ZO	

Tlumačov	 předložený	 Program	 rozvoje	
obce	Tlumačov	ke	schválení
 schválila	 Smlouvu	 o	 dílo	 mezi	

Ing.	Markétou	Hoškovou	na	zpracování	do-
kumentace	pro	výběr	dodavatele	z	Operač-
ního	programu	Životní	prostředí
 revokovala část	 Usnesení	

R16/18/06/12,	 které	 se	 týká	 smlouvy	
o	dílo	č.	77/2012	mezi	 Ing.	Markétou	Ho-
škovou	a	Obcí	Tlumačov	z	důvodu	nenapl-
něnosti	smlouvy
 vzala na vědomí	 informace	 ve	 věci	

akce	 „Rozšíření	 sběrného	dvora	 obce	Tlu-
mačov“	a	schválila	podání	žádosti	o	dota-
ci	na	akci	 „Rozšíření	sběrného	dvora	obce	
Tlumačov“	
 schválila	smlouvu	o	dílo	č.	155/2013	

mezi	 Ing.	Markétou	Hoškovou	 a	Obcí	 Tlu-
mačov	
 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
 schválila	smlouvu	o	dílo	na	zpraco-

vání	projektové	dokumentace	pro	staveb-
ní	povolení	se	společností	DESACON	Zlín,	
s. r.	o.
 schválila	 bezplatný	 pronájem	 velké	

tělocvičny	v	ZŠ	Tlumačov	dne	13.	září	2013	

pro	 IV.	 ročník	 Her	 seniorů	 Mikroregionu	
Jižní	Haná
 vzala na vědomí	 podané	 cenové	

nabídky	 na	 akci	 „Rekonstrukce	 elektroin-
stalace	v	BD	630,	ul.	Jana	Žižky,	Tlumačov“	
a schválila	 zhotovitele	 společnost	 EMOZ,	
spol	s	r.	o.	jako	nejvýhodnější	nabídku	v	cel-
kové	ceně	316.994 Kč	vč.	DPH
 schválila výběr	 dodavatele	 na	 za-

jištění	 výkonu	 autorského	 dozoru	 na	 akci	
„Úspora	 energie	 budovy	 DPS	 Tlumačov“	
společnost	GARANT
 schválila	 smlouvu	 o	 výpůjčce	 sběr-

ných	 nádob	 mezi	 obcí	 Tlumačov	 a	 EKO-
-KOM,	a.	s.	
 schválila	cenovou	nabídku	Ing.	Zdeň-

ka	Vejpustka,	Ph.D.	na	 zpracování	 statické	
únosnosti	 a	 zatížitelnosti	 nosných	 vazeb	
střechy	školy	a	ŽB	stropu	ZŠ	Tlumačov
 v	návaznosti	na	dosavadní	využití	ob-

jektu	a	nový	ÚP	obce	Tlumačov neshledala 
záměr	stavebníka	za	vhodný,	neboť	z	před-
ložených	materiálů	vyplývá,	že	by	mělo	 jít	
o	 převažující	 výrobní	 činnost	 v	 zastavěné	
části	obce

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání 26. 6. 
2013 přijala tato usnesení:

 vzala na vědomí	 cenové	 nabídky	
jednotlivých	 uchazečů	 na	 akci	 „Výměna	
radiátorů	 na	 BD	 č.	 p.	 630,	 ul.	 Jana	 Žižky,	
Tlumačov“	 a	 schválila zhotovitele	 akce	
společnost	 HARKO	 s.r.o.,	 v	 celkové	 ceně	
135.143	Kč	vč.	DPH
 schválila	 záměr	 pronajmout	 buňky	

č.	1	a	č.	2	v	objektu	domu	služeb	v	Tluma-
čově	nám.	Komenského	č.	p.	799	
 schválila	 čerpání	 prostředků	 urče-

ných	 na	 opravy	 a	 rekonstrukce	 ZŠ	 na	 za-
jištění	 regulace	 topení	ve	staré	budově	ZŠ	
a	ukládá	OÚ	Tlumačov	zajištění	této	inves-
tice
 schválila	 sponzorský	 příspěvek	

ve	výši	5.000	Kč	pro	slečnu	Martinu	Zobá-
čovou

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 26. 6. 
2013 přijalo tato usnesení:

 schválilo	závěrečný	účet	obce	za	rok	
2012	 včetně	 zprávy	 nezávislého	 auditora	
o	výsledku	přezkoumání	hospodaření	obce	
za	rok	2012	bez	výhrad
 vzalo na vědomí	 plnění	 rozpočto-

vého	provizoria	dle	schválených	rozpočto-
vých	pravidel	pro	období	01–03/2013

• v	topidlech	používejte	k	topení	pouze	
palivo	k	tomuto	topidlu	určené,	

• pálit	například	odpad	výrazně	snižu-
je	životnost	topidla	i	komínu,

• při	 topení	 vlhkým	 (čerstvým)	 dře-
vem,	 dochází	 k	 rychlému	 zarůstání	
komínů,	

• topidla	 na	 tuhá	 paliva	 nezapalujte	
za	pomocí	vysoce	hořlavých	kapalin,	
například	 benzínu,	 v	 těchto	 přípa-
dech	dochází	k	závažným	popálením,

• nesušte	oděvy	a	jiné	textilie	nad	topi-
dly	na	tuhá	paliva,	

• pozor	na	popel,	 i	zdánlivě	vychladlý	
popel	 může	 způsobit	 požár,	 popel	
vždy	 skladujte	 v	 nehořlavých	 nádo-
bách,	mimo	ostatní	domovní	odpad,

• správně	vyčištěné	a	seřízené	topidlo	
s	komínem	je	také	výrazně	úsporněj-
ší	při	spotřebě	paliva,

• pokud	 se	 vám	přes	 veškerou	 opatr-
nost	situace	vymkne	kontrole,	volej-
te	hasiče	prostřednictvím	

	 tísňové	linky	150	nebo	112.
Roman Šnajdar 

Nebezpečí v topné sezoně
Blíží	se	zima	a	brzy	začne	topná	sezó-

na.	 Nepodceňte	 přípravu	 a	 zkontrolujte	
si,	 nebo	 si	 nechte	 zkontrolovat,	 bezpeč-
ný	stav	vašeho	topidla	a	komína.	Jednou	
z	nejčastějších	příčin	vzniku	požárů,	při	
kterých	 dojde	 k	 úmrtí	 člověka,	 je	 špat-
ný	 technický	 stav	 topidla	 nebo	 komínu.	
Hasiči	 během	 topné	 sezóny	 vyjíždí	 pra-
videlně	k	velkému	počtu	požárů	komínů	
nebo	 k	 požárům,	 které	 jsou	 způsobené	
nesprávným	provozem	topidla.	

Proto,	 aby	 nedošlo	 ke	 zbytečným	
újmám	na	zdraví	nebo	škodám	na	majet-
ku:

 
Dodržujte tato základní pravidla.

• počínejte	si	tak,	aby	při	provozu	topi-
dla	 a	 komína	 nedocházelo	 ke	 vzniku	
požáru,	

• dodržujte	 lhůty	 kontrol	 a	 čištění	 ko-
mínů	podle	nařízení	vlády	č.	91/2010	
Sb.,	

• dodržujte	bezpečné	vzdálenosti	hořla-
vých	předmětů	od	topidla	a	komína,	

• zkontrolujte	celistvost	a	neporušenost	
komínu,	 aby	 z	něho	neunikaly	 spaliny	
do	místností,	

• zkontrolujte	 prostupy	 komínů	 přes	
hořlavé	 konstrukce	 (stěny,	 stropy,	
střechy),	

• při	instalaci	a	údržbě	topidla	dodržujte	
návod	výrobce,	

• pod	a	kolem	topidla	na	tuhá	paliva	za-
jistěte	 nehořlavou	 podlahu	 nebo	 pod-
ložku,	

• i	 plynová	 topidla	 a	 jejich	 komíny	 se	
musí	minimálně	1x	ročně	nechat	

• zkontrolovat	odborně	způsobilou	oso-
bou	(kominík),

• pro	všechny	 typy	 topidel	 zajistěte	do-
statečný	přívod	vzduchu,	

• při	 přechodu	 z	 jednoho	 typu	 paliva	
na	 jiné	nechte	zkontrolovat	komín	od-
borně	způsobilou	osobou,
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KIS TlumačovZe života obce

Rodina a rytíř

Z TLUMAČOVSKÉ 
MATRIKY
 Naši jubilanti červenec – září: 

Miroslav	 Molák,	 Bohumil	 Gojš,	 Jiřina	
Mozgová,	 Jiří	 Šindelek,	 Vojtěška	 Vondrá-
ková,	 Gertruda	 Kvardová,	 Eva	 Brázdilová,	
Jaroslava	Vojtášková,	 Jana	Buršíková,	Olga	
Stašková,	Alois	Navrátil,	Miroslava	Vejsado-
vá,	 Ivan	Kemmel,	Miloslav	 Stoklásek,	 Zde-
nek	Kokotík,	Marie	Doleželová,	Jana	Václa-
víková,	Miloslav	Fialka,	František	Samohýl,	
Anna	Hapalová.

Zlatou svatbu	 oslavili	 manželé	 Vlasta	
a	Antonín	Molákovi.

Všem blahopřejeme.

 Narozené děti: 

Eliška	Dosoudilová,	Eliška	Dědková,	Da-
vid	Vičánek,	Vojtěch	Vrána.

 Úmrtí: 

Josefka	Šnajdrová,	Věra	Popelová,	Bohu-
mil	 Kristýnek	 -	 tlumačovský	 rodák,	 Dana	
Hrbáčková.

Ladislava Vránová, matrikářka

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

Naší	 největší	 akcí	 v	 tomto	 období	 byla	
výstava	 „Z	 babiččina	 šuplíku“,	 která	 velmi	
úspěšně	proběhla	 v	prostorách	KIS	v Tlu-
mačově,	 alespoň	podle	 zápisů	do	pamětní	
knihy.	O	naší	činnosti	se	už	dovídají	i	okol-
ní	obce.	Snad	 i	proto	byli	 zástupci	našeho	
klubu	a	pan	starosta	pozváni	na	X.	setkání	
klubu	 seniorů	 v	 Otrokovicích.	 Konalo	 se	
v	Otrokovické	Besedě	s	velmi	pěkně	připra-
veným	programem	a	občerstvením.	Šlo	ale	
hlavně	o	setkání	lidí,	kteří	chtějí	i	ve	vyšším	
věku	žít	aktivně.	

Nám	 se	 to	 v	 Tlumačově	 také	 daří.	 Na-
vštívili	 jsme	 společně	 filmové	představení	
ve	Zlíně	Babovřesky	i	film	Šmejdi.	Pobavili	
jsme	 se	 i	 poučili.	 Společně	 jsme	 si	 udělali	
výlet	do	Záhlinic,	kde	jsme	v	muzeu	Fr.	Sko-
palíka	navštívili	výstavu	„Skrytá	krása	aneb	

V tlumačovském Klubu seniorů to žije

Z vernisáže výstavy „Z babiččina šuplíku“.  Foto KIS Tlumačov 

Tlumačovští senioři.  Foto KIS Tlumačov 

Expozice výstavy „Z babiččina šuplíku“. 
Foto KIS Tlumačov 

něco	 z	 historie	 spodního	prádla“.	 Všechny	
nás	zaujala	a	určitě	oceňujeme	práci	všech,	
kteří	se	na	ní	podíleli.	Už	tradičně	mají	mezi	
našimi	seniory	úspěch	akce	i	mimo	prosto-
ry	 KIS.	 Jedna	 proběhla	 na	 pálenici	 –	 opé-
kání	 špekáčků,	 proběhla	 i	 prohlídka	 nově	
upravených	prostorů.	Poprvé	jsme	uspořá-
dali	 i	akci	v	Klubu	obce	Zábraní	nazvanou	
„Kulinářské	výrobky	 z	naší	 kuchyně“.	Tak-
že	na	stole	se	objevilo	hodně	talířků	různé	
zeleniny	 ze	 zahrádky,	 výborný	 zeleninový	
salát,	 pomazánky,	 nakládané	 česnekové	
výhonky	i	domácí	kečup.	Na	stole	se	pěkně	
vyjímala	 dekorace	 z	 melounů	 a	 ovocných	
špízů.	Zavoněl	vynikající	 štrůdl,	meruňko-
vý	koláč,	ořechové	a	makové	koláčky	 i	cu-
ketová	buchta.	Všechny	nás	okouzlil	velmi	
zvláštně	upečený	makový	věnec.	 Naši	 senioři	 se	 zúčastnili	 vernisáže	vý-

stavy	umělců	z	Otrokovic	občanského	sdru-
žení	Rozumění.	Nadchla	nás	úroveň	vysta-
vovaných	prací,	 průvodní	 slovo	vedoucího	
sdružení	Jiřího	Holuba,	celá	atmosféra	akce.

Z	 větších	 akcí	 nás	 čeká	 zájezd	 do	 Vel-
kého	Mederu	a	hlavně	další	ročník	senior-
ských	 her	Mikroregionu	 Jižní	 Haná.	 Už	 se	
všichni	moc	těšíme.

 Ladislava Šoltysová

V	úterý	20.	srpna	2013	byla	v	Kul-
turním	 a	 informačním	 středisku	 Tlu-
mačov	 slavnostně	 zahájena	 výstava	
výtvarných	prací	občanského	sdružení	
Rozumění	z	Otrokovic.	Nejvíce	mne	za-
ujaly	dva	exponáty:	„Rodina“,	která	vy-
jadřuje	těsná	soužití	otce,	matky	a	dětí.	
Potěšilo	mne,	 že	 rodina	má	své	místo	
i	v	uměleckém	ztvárnění.	Rovněž	mne	
oslovil	„rytíř“,	který	je	bytostně	spojen	
s	 mečem.	 I	 když	 je	 rytíř	 spojován	 se	
středověkem,	pro	mne	má	kouzlo	od-
vahy,	 nebojácnosti	 a	 rozhodnosti	 a	 to	
potřebuje	každý	muž	i	v	dnešní	době. 

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Během	letošních	prázdnin,	koncem	čer-
vence	 až	do	poloviny	 srpna,	 byly	 k	 vidění	
v	prostorách	KIS	Tlumačov,	fotografie	pana	
Jiřího	Kohoutka	z	Tlumačova.	Výstava	pod	
názvem	 „Věřte	 nebo	 nevěřte	 v	 zázraky.	
Vždyť	příroda	je	sama	o	sobě	zázrak.	Stačí	
se	 jen	 dívat“	 prezentovala	 fotografie	 pře-
vážně	 zachycující	 přírodu.	 Není	 se	 čemu	
divit,	pan	Kohoutek,	nyní	v	důchodu,	dříve	
pracoval	jako	lesník	a	myslivec.
 Kdy jste začal fotografovat a jaké 

byly vaše první snímky? Věděl jste hned, 
že fotografování bude vaším koníčkem? 

Fotografovat	jsem	začal	asi	ve	svých	13	
letech.	 Že	 bude	 fotografování	mým	 koníč-
kem,	jsem	nevěděl.	Moje	snímky	byly	tehdy	
samozřejmě	černobílé,	nevýrazné,	ale	přes-
to	odrazem	doby	a	jsou	vzpomínkou.
 Co nebo koho nejraději fotíte?
Na	 to	 se	 nedá	 snadno	 odpovědět.	 Pře-

Fotografuji pro potěšení

Zámek Milotice.  Foto Jiří Kohoutek 

Tlumačov za šera.  Foto Jiří Kohoutek 

Krásy zázraky přírody.  Foto Jiří Kohoutek 

devším	jsem	fotografoval	děti,	teď	vnučky,	
rodinu.	To	jsou	fotografie	rodinné	a	ty	ne-
zveřejňuji.	 Dále	 jsem	 pořizoval	 fotografie	
jako	dokumentaci	z	prací	v	lese,	z	cest	pra-
covních	 i	 soukromých.	 Fotografuji	 snímky	
z	 přírody,	 noční	 snímky,	 snímky	 historic-
kých	staveb	apod.	V	přírodě	jsou	to	přede-
vším	 snímky	 nahodilé	 např.	mraky,	 západ	
a	východ	slunce	a	jiné.
 Jakou fotografickou techniku pou-

žíváte?
Používám	 několik	 fotoaparátů:	 Kom-

pact,	 Panasonic,	 DMC-FX150,	 který	 nosím	
stále	 sebou.	 Dále	 digitální	 zrcadlovku	 Ni-
kon	D	5100	se	dvěma	objektivy	a	dále	Pa-
nasonic	DMC	FZ5.	Snímky	minimálně	upra-
vuji,	vyvolávám	si	je	sám.
 Jak jste se učil fotografovat? Jste 

samouk? Studoval jste odbornou litera-
turu nebo navštěvoval kurz?

Jsem	 samouk	 -	 fotografuji	 především	
pro	potěšení	 svoje,	přátel a	dětí.	Pro	svoji	
realizaci,	především	jako	vzpomínku	a	pro	
radost	druhých.	Mám	se	stále	co	učit.

Děkuji za rozhovor. 
Renáta Nelešovská

Dřevořezba Rodina.  Autor Jiří Holub 
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Na	 konci	 školního	 roku	 v	 pátek	 dne	
24.	června	2013	se	sešly	děti	z	první	třídy	
Základní	 školy	Tlumačov	v	místní	knihov-
ně,	kde	byly	slavnostně	pasovány	na	„Malé	
čtenáře“.	

Povídali	jsme	si,	jak	se	půjčují	knihy,	co	
se	s	nimi	nesmí	dělat	a	jak	se	zaregistrovat	
do	knihovny.	Oblíbené	vaření	knihy	pomocí	
obrázků,	které	děti	vkládaly	do	hrnce,	ne-
smělo	chybět	ani	tentokrát.	

Děti	vyplňovaly	test,	kterým	prokáza-
ly	znalost	čtení	a	tak	mohly	být	pasovány	
na	 „Malé	 čtenáře“.	 Byly	 odměněny	 nejen	
šerpou,	omalovánkou,	záložkou,	pexesem,	
ale	 nakonec	 si	 odnesly	 i	 krásnou	 knihu,	
která	se	mezi	různými	aktivitami	„uvařila	
v	hrnci“.

Vše	 jsme	 zakončili	 slavnostním	 přípit-
kem	a	zmrzlinou.	

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov 

Kulturní a informační středisko Tlumačov
připravuje

1. TLUMAČOVSKÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Termín	konání:	neděle 3. listopadu 2013 v sále KIS, nám Komenského 170.
Vyzýváme	hudebně	nadané	občany:	přijďte	předvést	hru	na	hudební	nástroj	nebo	

zazpívat.	Věk	účastníků	není	nijak	omezen.
Vítána	jsou	i	rodinné	skupiny	–	

rodiče	s	dětmi,	děti	s	prarodiči	a	ostatními	příbuznými.
Přihlášky	na	hudební	odpoledne	si	můžete	stáhnout	z	webu	obce	nebo	vyzvednout	

osobně	v	KIS	Tlumačov,	náměstí	Komenského	170.
Přihlášky zašlete nebo přineste nejpozději 20. října 2013.

HLASUJTE
v čtenářské anketě „Osobnost 
Tlumačova za rok 2012“

Vážení	a	milí	čtenáři,	předkládáme	vám	
nominace	 1.	 ročníku	 projektu	 „Osobnost	
Tlumačov	za	rok	2012“.	

Cílem	 je	 přiblížit	 občanům	 osobnos-
ti,	 které	 dávají	 svůj	 um,	 síly	 a	 zkušenosti	
ve	 prospěch	 obce	 Tlumačov.	 Přestože	 žijí	
v	 našem	 blízkém	 okolí,	 veřejnost	 o	 nich	
často	ani	neví.	Je	to	proto,	že	jsou	většinou	
velmi	skromní	a	po	obdivu	a	uznání	netou-
ží.	Nominace	navrhli	čtenáři	Tlumčovských	
novinek.

Nominováni	byli:
 Bc. Hana Hlobilová,	trenérka	tluma-

čovského	aerobiku.	Nominována	byla	za	re-
prezentaci	 obce	Tlumačov	na	mnoha	 sou-
těžích	aerobikových	skupin	po	celé	Moravě	
i	v	Praze.	Hana	je	nejen	dobrá	trenérka,	ale	
také	člověk	s	velkým	srdcem	a	mezi	dětmi	
a	mládeží	je	velmi	oblíbená.	
 Zdenka Gazdová,	 členka	 hudební	

skupiny	Návraty,	kde	hraje	na	klávesy.	No-
minována	 byla	 za	 reprezentaci	 obce	 Tlu-
mačov	 na	 kulturních	 vystoupeních.	 (okol-
ní	 obce,	 domovy	 a	 kluby	 seniorů).	 Je	 také	
dlouholetou	 členkou	 Sboru	 pro	 občanské	
záležitosti,	kde	hrou	na	varhany	doprovází	
vítání	občánků	a	svatby.
 Irena Janišová je	nominována	za	ce-

loživotní	 práci	 s	 dětmi	 (mateřská	 škola).	
V	 několika	 posledních	 letech	 vystupuje	
jako	zpěvačka	s	hudební	skupinou	„Návra-
ty“	 a	 tím	dobře	 reprezentuje	obec	Tluma-
čov.
 Miroslav Jonášek	 je	 nominován	

za	nezištnou	pomoc	všem,	kteří	ji	potřebu-
jí.	 Nikdy	 neváhá	 přiložit	 svou	 ruku	 k	 dílu	
a	 je	 velkým	 příkladem	 člověka	 se	 srdcem	
na	pravém	místě.
 Vladislava Šoltysová, vedoucí	 Klu-

bu	 seniorů	 v	 Tlumačově.	 Je	 nominována	
za	práci	pro	seniory.	Připravuje	pro	ně	výle-
ty,	besedy,	návštěvy	divadel	a	kin.	Podařilo	
se	jí,	díky	své	veselé	a	vstřícné	povaze	a	or-
ganizačním	 schopnostem,	 zapojit	 do	 čin-
nosti	klubu	mnoho	spoluobčanů,	kteří	 tak	
prožívají	i	ve	stáří	pestré	chvilky.	

Hlasovací	lístek	je	umístěn	na	str.	15.	Na	
něj	napište	jméno	svého	favorita	z	nomino-
vaných	 občanů,	 vystřihněte	 a	 odevzdejte	
nejpozději	do 20. října 2013	osobně	v	KIS	
Tlumačov,	 nám.	 Komenského	 170	 nebo	
na	téže	adrese	vhoďte	do	poštovní	schránky.	

Důležité upozornění:	 k	 hlasování	 po-
užijte	 jen	originální	hlasovací	 lístek	z	Tlu-
mačovských	 novinek,	 jinak	 bude	 váš	 hlas	
neplatný.

Vyhlášení	vítěze	se	uskuteční	3.	listopa-
du	 2013	 na	 1.	 Tlumačovském	 hudebním	
odpoledni.	

Pasování prvňáčků na Malé čtenáře

„Vařili jsme knížky“.  Foto KIS Tlumačov 

Malé pohoštění.  Foto KIS Tlumačov 

V parku bylo veselo.  Foto KIS Tlumačov 

Malí čtenáři 2013.  Foto KIS Tlumačov 

Pátý	 ročník	 „Nočního	 pohádkového	
parku“,	 který	 pro	 děti	 připravilo	 Kulturní	
a	informační	středisko	ve	spolupráci	s	Ma-
teřskou	školou	Tlumačov,	se	konal	v	pátek	
6.	září	2013	od	18	hod.	v	parku	na	Sokolské	
ulici.

Pohádkovou	 říši	 navštívilo	 téměř	 160	
dětí	a	150	dospělých.	Na	startu	dostal	kaž-
dý	kartičku,	na	které	bylo	značeno,	kterým	
stanovištěm	musí	projít.	Děti	nejdříve	došly	
k	Lišce	a	Budulínkovi,	kde	přenášely	misku	
s hráškem,	potom	je	cesta	zavedla	k	perní-
kové	 chaloupce,	 kde	 na	 ně	 čekala	 ježiba-
ba,	která	je	poslala	do	své	chýše	s	úkolem,	
donést	mezi	hady	a	pavouky	klubíčko.	Po-
tom	pokračovaly	bažinou	ke	Shrekovi	a	Fi-
oně,	 kteří	 jim	 dali	 za	 úkol	 podle	 obrázků	
k	sobě	přiřadit	pohádkové	dvojice.	Dále	pro	
ně	měl	vodník	připravené	dřevěné	rybičky,	
které	 děti	 chytaly	 na	 háček	 nebo	magnet.	
O	kousek	dál	na	ně	čekali	dva	klauni	s	ba-
zénkem	 plných	 balónků	 a	 děti	 poznávaly	
různé	barvy.	Červená	Karkulka	s	Myslivcem	
zapomněli,	co	vlastně	patří	do	košíčku	pro	

OBEC TLUMAČOV  - KIS TLUMAČOV 
 

VÁS ZVOU NA 
 

MARTINSKÉ HODY 
Program: 

neděle 10. listopadu 2013 
sváteční mše svatá v kostele sv. Martina 

a přátelské setkání na náměstíčku v Tlumačově 
s kulturním programem a malým občerstvením 

 
sobota 16. listopadu 2013 

ochutnávka svatomartinských vín při cimbálové muzice 
DUBINA v Klubu obce Zábraní 

 

Šmoulové a další pohádkové postavičky už popáté v Tlumačově 

U ježibaby.  Foto KIS Tlumačov 

Šmoulové.  Foto KIS Tlumačov 

V pekle.  Foto KIS Tlumačov 

Chytání rybiček.  Foto KIS Tlumačov 

babičku	a	děti	jim	musely	pomoct	za	dohle-
du	 spokojeně	 chrápajícího	 vlka	 v	 posteli.	
Překvapením	 pro	 děti	 bylo	 zcela	 nové	
stanoviště,	kde	si	mohly	společně	s	Taťkou	
Šmoulou	 a	 s	 jedním	 ze	 Šmoulů	 zajezdit	
slalom	na	koloběžce	či	odrážedle.	Malí	ná-
vštěvníci	 se	 nakonec	 vydali	 do	 strašidel-
ného	pekla,	 kde	přikládali	dřevo	do	kotle,	
aby	nevyhasl.	Za	statečnost	a	odvahu	dostal	 
každý	razítko	a	bonbón	od	samotného	Lu-
cifera.	Po	odevzdání	kartičky	dostali	 ti,	 co 
měli	splněné	všechny	úkoly	odměnu	-	opla-
tek.	Po	náročné	stezce	pohádkou	byl	u	hasi-
čů	k	dispozici	bufet	s	občerstvením.	

Velké	díky	patří	všem	účinkujícím,	kte-
ří	dobrovolně	a	ochotně	pomáhali	při	této	
akci	a	věnovali	 tak	dětem	svůj	volný	čas.	
Poděkování	patří	i	všem	sponzorům,	kteří	
přispěli	finančním	darem,	nebo	sladkost-
mi.	 Byli	 to:	 Pohostinství	 na	 křižovatce,	
Klempířství	 Mouka,	 paní	 Chujacová,	 Psí	

Hubík,	 REMO	 CZ	 Tlumačov,	 s.r.o.,	 Tesa-
kryt	 Ladislav	 Pekárek,	 Slunečnice	 paní	
Šivelová,	 Cukrárna	 paní	 Ředinová,	 Řez-
nictví	pan	Novosad,	Hospoda	u	Hřebčince	
a	Area	Trade.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

KIS TlumačovKIS Tlumačov
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ZŠ TlumačovZŠ Tlumačov a MŠ Klubíčko

V	 naší	 školní	 zahradě	 roste	 zvláštní	
strom.	No	strom…,	zatím	je	to	teda	stro-
mek,	ale	až	vyroste,	bude	větší,	než	naše	
škola!	Nazývá	se	Jinan	dvoulaločný,	latin-
sky	to	je	Ginkgo biloba.	

A	 kde	 se	 tento	 strom	 v	 naší	 školní	
zahradě	vzal?	Bylo	 to	 tak:	 jeho	semínko	
našli	Brázdilovi	z	Tlumačova	v	roce	1999	
v	parku	ve	Zlíně.	Semínko	zasadili,	pěsto-
vali	a	malý	stromeček	nám	v	roce	2007	
darovali.	Sami	jej	na	školní	zahradě	zasa-
dili	a	od	té	doby	už	je	náš.	

Jinan	 je	 zvláštní	 úplně	 ve	 všem.	 Je	 to	
strom	prastarý,	patří	k	nejstarším	na	naší	
planetě	a	přežil	už	všechno	možné.	V	ob-
rovských	 lesích	 jinanů	se	honili	už	bron-
tosauři,	 ale	 ti	 nepřežili.	Možná	 proto,	 že	
spolu	 pořád	 bojovali,	 nebo	 se	 přejídali,	
nebo	jim	jinany	nechutnaly,	nebo	nevydr-
želi	jiné	věci	–	kdoví…

V	 osobním	 životě	 člověk	 31.	 12.	 hod-
notí	 a	 bilancuje	 končící	 kalendářní	 rok	
a	 dává	 si	 předsevzetí	 do	 roku	 nového. 
Ve	 škole	 takovéto	 bilancování	 přichází	
většinou	31.	 srpna.	 Je	 to	čas	ohlédnout	se	
za	uplynulým	školním	rokem,	ale	 i	 čas	na	
plánování	roku	nového.

Školní	rok	2012–2013	byl	na	naší	škole	
pro	učitele	rokem	vysoké	pracovní	zátěže.	
Byl	 to	 totiž	 druhý	 rok	 zapojení	 do	 Ope-
račního	 programu	 –	 Vzdělávání	 pro	 kon-
kurenceschopnost,	 v rámci něhož	 učitelé	
v	 něm	 zapojení	 vytvořili	 a	 v	 jednotlivých	
třídách	 ověřili	 660	 výukových	 materiálů.	
Zapojením	do	tohoto	projektu	se	škola	vy-

bavila	 novými	 digitálními	 technologiemi,	
jako	jsou	interaktivní	tabule	a	interaktivní	
dataprojektory,	které	jistě	přispěly	k	atrak-
tivnosti	 výuky	 a	 budou	 využívány	 i	 v	 ná-
sledujících	 letech.	 Díky	 tomuto	 projektu	
mohly	být	v	rámci	inkluzívního	vzdělávání	
zrealizovány	preventivní	programy	směřo-
vané	ke	zlepšení	klimatu	a	vztahů	v	5.	a	8.	
ročníku.

V	průběhu	tohoto	roku	výuka	v	jednot-
livých	ročnících	probíhala	dle	našeho	škol-
ního	vzdělávacího	programu	–	„Škola	zdra-
vého	životního	stylu“.	Téměř	50 %	žáků	se	
na	jeho	konci	podařilo	získat	vyznamenání.	
To,	 že	 se	některým	opravdu	dařilo,	 potvr-

Uplynulý školní rok 2012–2013

Jinan	poroste	velice	pomalu	a	dlouho,	ale	
může	vyrůst	do	výšky	i	více	než	30	metrů.	
Je	to	strom	dlouhověký,	může	se	dožít	i	víc,	
než	tisíce	let.	Je	odolný	proti	mrazu	a	špat-
nému	životnímu	prostředí,	nemá	škůdce.	Je	
opadavý	a	vypadá	jako	listnáč,	ale	listnáč	to	
není.	Je	to	jehličnan.	Jen	namísto	jehličí	má	
svazečky	 zvláštních	 listů.	 O	 jinanu	 se	 také	
říká,	že	je	to	„strom	života“.	Z	jeho	listů	se	vy-
rábí	mnoho	léčiv:	na	léčení	cév,	na	zlepšení	
paměti,	na	proudění	krve	v	těle,	na	dýchací	
potíže,	na	kašel	a	další	zdravotní	potíže.

Nyní	 se	 ve	 školce	 hodně	 věnujeme	 pří-
rodě	 a	 máme	 na	 to	 i	 vzdělávací	 program	
(Školní	vzdělávací	program	„Škola	v	přírodě	
–	příroda	ve	školce“	na	období	2011–2014)	
Moc	věcí	se	učíme	přímo	na	naší	školní	za-
hradě	a	 tak	přišlo	 i	na	náš	 jinan.	Aby	další	
lidé	 (třebas	 až	 za	 tisíc	 let!)	
věděli,	 jak	 to	 s	 ním	bylo,	 dali	

jsme	„rodný	list	stromečku“	od	Brázdilo-
vých	s	naší	zprávou	do	láhve	a	tu	jsme	pak	
u	jinanu	zakopali.	Až	budeme	do	Klubíčka	
vodit	svoje	vnoučátka	a	budeme	prochá-
zet	kolem	vzrostlého	 jinanu,	povíme	 jim,	
jak	to	s	ním	vlastně	bylo.	Kdyby	pochybo-
valy,	mohou	si	to	ověřit	J.	

Bc. Ludmila Stodůlková, ředitelka

Zpráva o stromu v MŠ Klubíčko

Listy stromu.  Foto MŠ Klubíčko 

zují	např.	výsledky	2.	generální	zkoušky	ce-
lostátního	 testovacího	 programu	 NIQUES,	
kde	 mile	 svými	 vcelku	 nadprůměrnými	
výsledky	v	Čj,	Aj	a	M	překvapili	žáci	5.	roč-
níku.	

Letos	 nechyběly	 ani	 výborné	 individu-
ální	 a	 skupinové	 úspěchy.	 Na	 přírodověd-
ném	 poli	 se	 podařilo	 Z.	 Kadlčíkové	 získat	
v	okresním	kole	matematické	olympiády	2.	
místo,	D.	Poláškovi	z	5.	roč.	1.	místo	v	celo-
státním	kole	výtvarné	soutěže.	Pozadu	ne-
zůstali	ani	naši	sportovně	zaměření	žáci.	Ti	
letos	bodovali	v	okresním	kole	ve	vybíjené,	
v	okresní	halové	kopané	i	jako	již	tradičně	
v	Otrokovické	florbalové	lize.

Co	jistě	stojí	za	zmínku,	je	premiéra	dal-
ší	nové	sportovní	aktivity,	a	to	uspořádání	
cyklokurzu	 v	 Lednicko-valtickém	 areálu.	
Kurz	určitě	splnil	očekávání	jak	učitelů,	tak	
žáků	a	mohl	by	se	stát	trvalou	součástí	na-
bídky	vzdělávacích	aktivit	školy.

Za	zdařilé	lze	považovat	určitě	i	mnohé	
ekologické	aktivity,	jakými	např.	byly	sběry	
starého	 papíru,	 či	 sběr,	 odnos	 a	 zajištění	
recyklace	 plastového	 odpadu	 a	 drobného	
elektroodpadu	 občanů	 Tlumačova,	 který	
škola	uspořádala	v	rámci	Dne	Země.	Za	při-
pomenutí	 jistě	 stojí	 uspořádání	 finanční	
sbírky	 na	 pomoc	 Základní	 školy	 v	 Kralu-
pech	nad	Vltavou,	která	byla	zasažena	červ-
novými	 povodněmi.	 Díky	 této	 charitativní	
akci	 odcházelo	 na	 její	 konto	 z	 naší	 školy	
20.000	korun.

Výše	zmíněné	akce	 i	veškeré	další	akti-
vity	 realizované	 v	 tomto	 školním	 roce	 ho	
mohou	určitě	přiřadit	k	těm	lepším	rokům,	
kdy	se	nám	naše	společná	práce	dařila.	Ne-
zbývá	mi,	než	popřát	všem	žákům,	učitelům	
i	správním	zaměstnancům,	aby	se	jim	daři-
lo	i	ve	školním	roce	2013–2014.	

Mgr. L. JiruškováCyklokurz.  Foto ZŠ Tlumačov 

Na	prahu	nového	školního	roku	chceme	
nejen	 bilancovat	 poměrně	 hodně	 zdaři-
lý	 uplynulý	 rok,	 ale	 poskytnout	 čtenářům	
z	řad	rodičů	i	několik	významných	informa-
cí	o	tom,	co	nového	nás	letos	čeká.

kus	 práce,	 trpělivosti	 a	 podpory,	 které se 
nám	od	ní	dostávalo.	Pracovali	jsme	s	ní	moc	
rádi	a	bude	nám	všem	určitě	hodně	chybět.

Na	 její	 místo	 nastoupí	 Mgr.	 Eva	 Opál-
ková,	 která	 současně	 se	 zodpovědností	
za	 výuku	 ve	 3.r.	 převezme	 i	 povinnosti	
výchovného	 poradce	 v	 oblasti	 vzdělávání	
žáků	se	SVP,	kteří	jsou	dnes	koncentrováni	
zejména	na	I.st..

Velmi	prospěšnou	změnou,	která	nasta-
la	od	září,	je	příchod	kolegy	p.	Jakuba	Hři-
ba	na	pozici	asistenta	pedagoga.	Vzhledem	
ke	zkušenostem	z	 jeho	předchozího	půso-
bení	 ve	 škole	 očekáváme	 zkvalitnění	 péče	
o	žáky	se	zdravotním	handicapem	a	rozvoj	
oblasti	pohybových	a	sportovních	aktivit.

Poslední	významnější	změnou	je	doplně-
ní	kolektivu	pedagogů	II.st.	o	kvalifikovanou	
vyučující	 M,	 Fy	 Mgr.	 Marcelu	 Holubcovou,	
která	zastoupí	po	dobu	rodičovské	dovolené	
paní	 učitelku	 Zuzanu	 Blablovou.	 Vzhledem	
k	 její	 odbornosti	 a	 pedagogické	 zkušenos-
ti	 očekáváme	 plnohodnotný	 zástup,	 který	
s	 největší	 pravděpodobností	 přiblíží	 našim	
žákům	jiný	styl	a	způsob	práce.	

Vzhledem	ke	skutečnosti,	že	jsme	společ-
ným	úsilím	ukončili	praktickou	část	projek-
tu	EU	–	peníze	školám,	chystáme	veškerou	

„Do nového školního roku s chutí“ pozornost	 a	 síly	 zaměřit	 na	 dominantní	
a	to	vzdělávací	část	naší	práce,	která	dozná	
v	 tomto	 roce	 některých	 nezanedbatelných	
změn.	 Nejvýznamnější	 změnou	 bude	 zařa-
zení	 výuky	 2.	 cizího	 jazyka	 na	 II.	 st.	 školy.	
V	 duchu	 změn	 RVP	 pro	 ZŠ	 jsme	 zařadili	
výuku	NJ	pro	druhou	skupinu	žáků	8.r.,	kte-
ří	se	doposud	formou	volitelných	předmětů	
zdokonalovali	v	některých	odborných	před-
mětech,	popř.	se	velmi	rádi	„učili	vařit“.	Zařa-
zení	2.	cizího	jazyka	jako	povinného	nepova-
žuji	za	velmi	šťastné	hlavně	proto,	že	někteří	
naši	žáci	inklinují	spíše	k	praktickým	doved-
nostem,	které	 je	motivují	a	dokonce	 i	baví.	
Tito	 budou	 vystaveni	 významnému	 tlaku	
na	naukovou	část	jejich	vzdělávání	a	možná	
ani	perspektiva	dílčí	znalosti	základů	něm-
činy	nevyváží	pohodu,	kterou	měli	v	 rámci	
volitelnosti	některých	předmětů.

Ne	 ve	 všech	 třídách	 bude	 v	 budoucnu	
škola	 schopna	 realizovat	 výuku	 němčiny	
jako	 druhého	 povinného	 jazyka.	 Důvody	
spojené	 se	 vzděláváním	 velkých	 skupin	
žáků	 se	 SVP	 a	 důvody	 personální	 pove-
dou	k	 tomu,	 hodinové	dotace	na	němčinu	
budou	 využity	 k	 posílení	 angličtiny	 jako	
1.	cizího	jazyka.	Osobně	považuji	tuto	vari-
antu	za	přívětivější	k	žákům,	kteří	vykazují	
i	drobné	vzdělávací	potíže.

Další	 změny	 RVP	 byly	 zapracovány	
do	ŠVP	a	představují	pouze	dílčí	obsahové	
korekce	některých	oblastí,	které	byly	dopo-
sud	neprávem	opomíjeny.	Jedná	se	o	oblast	
dopravní	 výchovy,	 finanční	 gramotnosti,	
ochrany	člověka	za	běžných	rizik	a	mimo-
řádných	událostí,	korupce,	rodinné	a	sexu-
ální	výchova	a	dal.

Přes	 nepodceňovaný	 rozsah	 a	 význam	
výše	 citovaných	 změn	 považuji	 za	 domi-
nantní	 v	 následujícím	období	 věnovat	 po-
zornost	 stabilizaci	 vysoké	 kvality	 vzdělá-
vání	 na	 obou	 stupních	 školy	 a	 vytvoření	
prostoru	pro	nadstandardní	aktivity,	které	
budou	odpovídat	 filozofii	 „Školy	 zdravého	
životního	stylu“.

Proto	 škola	 již	 nyní	 plánuje	 rozvoj	 ak-
tivit	 jako	 jsou	 „škola	 v	 přírodě“,	 plavecký	
výcvik,	 kurz	 základního	 lyžování,	 cyklotu-
ristické	 soustředění,	 realizace	 programu	
prevence	a	další.

Pevně	 věřím,	 že	 společným	 úsilím	 se	
nám	 tento	 nelehký	 cíl	 povede	 v	 tomto	
a	v	dalších	školních	letech	splnit.

Mgr. Robert PODLAS, ředitel školyPedagogičtí pracovníci.  Foto ZŠ Tlumačov 

Zaměstnanci školní kuchyně a ekonomka.  
Foto ZŠ Tlumačov 

V září 2013 začal nový školní rok, významný ze-
jména pro prvňáčky.  Foto KIS Tlumačov 

Správní zaměstnanci.  Foto ZŠ Tlumačov 

Během	prázdnin	došlo	k	některým	per-
sonálním	 změnám,	 které	 považuji	 jednak	
za	velmi	prospěšné	a	 jiné	za	změny,	které	
přichází	 a	 nejde	 je	 ovlivnit.	 Mezi	 takové	
patří	i	ukončení	pedagogické	dráhy	učitel-
ky	I.st.,	kolegyně	a	blízké	spolupracovnice	
Mgr.	Jany	Šicové.	Paní	učitelka	Jana	Šicová 
pracovala	 na	 naší	 škole	 od	 roku	 1981.	
Dlouhých	 32	 let	 své	 práce	 věnovala	 nej-
mladším	žákům	I.st..	Jako	zkušená,	obětavá	
a	 mimořádně	 svědomitá	 elementaristka	
dávala	 svým	 žákům	 základy	 čtení,	 psaní	
a	počítání,	které	jim	zpříjemňovala	malbou,	
kresbou,	společným	zpěvem	a	pohybovými	
aktivitami.

Letošní	 první	 školní	 den	 bude	 na	 jejím	
místě	 stát	 nová	 paní	 učitelka,	 která	 bude	
ke	 svým	 žákům	 stejně	 náročná,	 spravedli-
vá	a	lidsky	laskavá	jako	ona.	Jménem	všech	
spolupracovníků	 Janě	 děkuji	 za	 obrovský	
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Věděli	 jste,	 že	 i	 u	 nás	 je	 místo,	 kde	 se	
mohou	 zrodit	 filmové	 hvězdy?	 Tomu-
to	 místu	 se	 říká	 Trnawood	 a	 my	 jsme	 se	
tam	 v	 době	 letních	 prázdnin	 vydali	 s	 39	
dětmi,	abychom	si	vyzkoušeli	práci	herců,	
komparzistů,	 režisérů	 a	 všech,	 co	 pracují	
kolem	 filmu.	 Při	 příjezdu	 nás	 vítali	 herci	
v	mexických	kostýmech,	protože	zde	v	jed-
nom	 z	mnoha	 ateliérů	 probíhalo	 natáčení	
mexické	 telenovely.	 Abychom	 nerušili	 na-
táčení,	 ubytovali	 jsme	 se	 do	 připravených	
pokojů	 a	 pak	 si	 prohlédli	 nejen	 ateliéry,	
ale	 také	 okolí	 Trnawoodu.	 Po	 seznámení	
s	 pravidly	 pobytu	 a	 vydatné	 večeři	 jsme	
dostali	 zprávu	 z	 režie,	 že	 proběhne	 natá-
čení	 scény	 z	 Harryho	 Pottera,	 kterého	 se	
máme	 jako	 komparzisté	 zúčastnit.	 Tajem-
ná	hudba,	dlouhý	stůl,	u	kterého	seděl	celý	
vážený	 učitelský	 sbor	 v	 čele	 s	 ředitelem	
Brumbálem	a	připravený	kouzelný	mluvící	
klobouk.	Pod	tímto	kloboukem	se	vystřída-
ly	všechny	dětské	hlavičky.	Tento	kouzelný	
klobouk	 rozdělil	 přítomné	 do	 filmových	
štábů,	ve	kterých	byli	po	celou	dobu	svého	
pobytu	a	získávali	pro	ně	důležité	 filmové	
hvězdy.	 Další	 den	 probíhal	 také	 v	 kouzel-
nickém	 duchu.	 Účastníci	 měli	 získat	 kou-
zelnické	 karty,	 naučit	 se	 hrát	 „Famfrpál“	
anebo	najít	 „Kámen	mudrců“.	Abychom	se	
ke	kamenu	však	dostali,	čekalo	nás	spoustu	
úkolů	 jako	 například	 „živá	 dáma“,	 hledání	
správného	klíče	nebo	uspání	divokého	psa.	
Další	dny,	další	zprávy	z	režie	s	veškerými	
pokyny	 a	 úkoly.	 V	 úterý	 jsme	 se	 ocitli	 při	
natáčení	filmu	Mafia.	Scéna,	kde	mafiánský	
boss	 Don	 Corleone	 pomůže	 svému	 příteli	
s	vyloupením	trezoru	v	bance.	K	tomu	však	
potřeboval	 právě	 nás,	 abychom	mu	 získa-
li	 číselný	 kód	 trezoru.	 Při	 správné	 číselné	
kombinaci	 se	 trezor	 otevřel	 na	 1	minutu.	
Získání	 číselného	 kódu	 nebylo	 vůbec	 jed-
noduché.	 Čekalo	 na	 nás	 spoustu	 nástrah.	
Další	 scéna	 z	 tohoto	 filmu	 se	 odehrávala	

v	 galerii.	 Don	 Corleone	 hledal	 co	 nejlepší	
padělatele	 obrazů.	 Obrazy	 chtěl	 přemalo-
vat	a	vydávat	za	originály.	I	když	se	našli	ti	
nejlepší	 z	 nejlepších	malířů	 a	 jejich	 kopie	
byly	opravdu	nerozeznatelné	od	originálů,	
nebylo	 jim	 to	 nic	 platné,	 protože	 zasáhla	
policie,	 provedla	 policejní	 razii	 a	 všech-
ny	 padělatele	 zatkla.	 Ve	 středu	 probíhalo	
natáčení	 filmu	Asterix	 a	Obelix.	 Bylo	 nám	

umožněno	nahlédnout	přímo	na	natáčení.	
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 tato	 scéna	 opa-
kovala	 již	 po	 několikáté,	 režisér	 byl	 velmi	
nevrlý	a	rozzloben.	Nebyl	spokojen	s	výko-
nem	 herce,	 který	 ztvárňoval	 roli	 Asterixe.	
Tento	herec	byl	nakonec	vyhozen,	čímž	se	
naskytla	 šance	 obsadit	 hlavní	 roli	 někým	
z nás.	 Několik	 odvážlivců	 si	 na	 to	 trouflo 
a	můžu	říct,	že	 jejich	herecké	výkony	byly 
výborné,	dokonce	až	na	profesionální	úrov-
ni.	Režisér	byl	konečně	spokojen.	Dále	jsme	

Letní pobytový tábor TRNAWOOD

Táborníci.  Foto DDM Sluníčko 

Malý pirát.  Foto DDM Sluníčko 

Asterix a Obelix.  Foto DDM Sluníčko 

tento	 den	 připravovali	 druidův	 kouzelný	
lektvar,	 který	 byl	 důležitou	 součástí	 pro	
skvělé	 výkony	 na	 olympijských	 hrách	 pro	
splnění	 daných	 olympijských	 disciplín.	
Ve	 čtvrtek	 jsme	 se	 přenesli	 do	 pohádky,	
a	to	dokonce	do	pohádky	Tisíc	a	jedna	noc.	
Šahrazáda	vyprávěla	králi	pohádky	a	my	je	
prožívali	s	ním.	Nasbírali	jsme	květiny	pro	
Šahrazádu,	připravili	královi	koupel,	hleda-
li	nápadníky	pro	vezírovu	dceru	a	vydali	se	
po	 stopách	 uprchlé	 nevěsty.	 V	 pátek	 jsme	
se	 ocitli	 na	 natáčení	 filmu	 Indiana	 Jones.	
Tento	dobrodružný	film	nás	všechny	lákal.	
Jako	správní	dobrodruzi	jsme	se	vydali	hle-
dat	Sošku	Xapatan,	která	chrání	nedalekou	
vesnici.	Radu,	kde	sošku	hledat,	jsme	získa-
li	od	místních	poutníků,	kteří	rádi	pomohli,	
ale	nemohli	mluvit.	To	nás	však	vůbec	ne-
odradilo.	Další	scéna	a	další	zpráva	z	režie	
byla	najít	hrobku	mrtvého	rytíře,	kde	byla	
ukryta	cesta	ke	Svatému	grálu.	Legenda	pra-
ví,	že	ten,	kdo	si	z	grálu	svlaží	hrdlo,	stane	
se	nesmrtelným.	Nelehká	to	byla	cesta	plná	
překážek	 a	 nástrah.	 Sobotní	 natáčení	 pak	
probíhalo	s	detektivní	zápletkou,	a	to	díky	
Růžovému	 panterovi.	 Inspektor	 Clouseau	
se	vydal	pochytat	všechny	zločince	v	okolí	
a	také	najít	vzácný	poklad,	což	pro	takové-
ho	 detektiva	 nebylo	 nic	 těžkého.	 Klapka,	
kamera,	poslední	 záběr	natočen.	Na	večer	
byl	 připraven	 velký	 raut,	 natažen	 červený	
koberec	 pro	 očekávané	 celebrity.	 Všichni	
jsme	se	oblékli	do	svátečního	oděvu	a	ne-
trpělivě	 čekali,	 kdo	 na	 předávání	 Oskarů	
dorazí.	 Vše	 bylo	 pod	 dohledem	 paparazzi	
a	kamer.	Na	slavnostní	večer	nakonec	dora-
zila	spousta	osobností.	Vilma	Flinstounová,	
Marylin	 Monroe,	 Zuzana	 Norisová,	 Fanto-
mas,	Zlá	královna	od	Sněhurky,	Don	Corle-
one	a	také	Mrtvá	nevěsta.	Večer	se	vydařil,	
filmy	natočeny,	ceny	předány,	filmoví	kritici	
spokojeni.	Už	se	těšíme	také	my,	jak	s	vámi	
společně	prožijeme	další	letní	prázdniny.	

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Stejně	jako	v	předešlých	letech,	tak	i	le-
tos	připravil	Dům	dětí	a	mládeže	Sluníčko,	
odloučené	 pracoviště	 Tlumačov	 pro	 děti	
mladšího	 školního	 věku	příměstský	 tábor.	
Po	velmi	horkém	létě,	kdy	byl	každý	nejra-
ději	u	vody,	se	nám	naštěstí	trošku	ochladi-
lo,	a	proto	jsme	mohli	podniknout	napláno-
vané	výlety	a	pořádně	si	je	užít.	

V	pondělí	jsme	navštívili	Ranč	v	Tluma-
čově,	kde	děti	jezdily	na	koních	a	pro	zpest-
ření	plnily	vědomostní	i	pohybové	soutěže.	
Správná	odpověď	nebo	rychle	splněný	úkol	
byl	oceněn	sladkostí	od	majitele	ranče.	Zají-
mavé	byly	také	ukázky	chůze,	cvalu	či	klusu	
koně	a	povídání	o	koních	a	jejich	stavbě	těla	
nebo	vlastnostech.	

Protože	byl	další	den	deštivý,	vydali	jsme	
se	 vlakem	 do	 Zlína	 k	 profesionálním	 hasi-
čům.	 Zde	 se	 nám	 velmi	 ochotně	 věnovali	
a	dětem	připravili	pestrý	program.	Zahájení	
proběhlo	 v	 garážích	 ukázkou	 spuštění	 po-
plachové	sirény	pro	svolání	hasičů.	Mnozí	si	
automaticky	zacpali	uši	s	očekáváním	ostré	
hlasité	 sirény,	 ale	 všechny	 překvapila	 me-

Příměstský tábor „Madagaskar“

U hasičů.  Foto DDM Sluníčko 

lodická	 hudba,	 která	 se	 z	 rozhlasu	 ozvala.	
Následovala	 prohlídka	 auta,	 vysílaček,	 ter-
mokamery	a	také	oblečení	a	různých	pomů-
cek,	které	musí	hasič	při	výjezdu	mít	u	sebe.	
Lákavé	bylo	vyzkoušet	si	stříkat	hadicí	nebo	
vylézt	 po	 hasičském	 žebříku.	 Se	 zaujetím	
všichni	sledovali	jízdu	velkého	bagru	bez	ři-
diče	-	pouze	na	dálkové	ovládání.	

Středeční	den	jsme	prožili	v	Zoologické	
zahradě	v	Hodoníně.	Děti	 se	nejvíce	 těšily	
na	žraloky,	velbloudy	a	krmení	ovcí	a	koz.	
Také	 řádění	 v	 dětském	 koutku	 se	 dětem	
moc	líbilo,	a	pokud	bychom	nemuseli	odejít	
na	 vlak,	 tak	 by	 určitě	 vydržely	 na	 průlez-
kách	a	skluzavkách	i	déle.

Čtvrtek	 jsme	zahájili	v	zrcadlovém	blu-
dišti	 v	 Kroměříži.	 Užili	 jsme	 si	 spoustu	
srandy	před	zrcadly,	která	z	nás	dělala	po-
divné	pidilidi	nebo	naopak	dlouhány	a	jiné	
srandovní	 postavičky.	 Zrcadlové	 bludiště,	
které	 je	 umístěno	 ve	 druhé	místnosti	 bu-
dovy,	zamotalo	většině	hlavu.	Naráželi	jsme	
do	zrcadel	i	do	sebe	navzájem	-	nikdo	nevě-
děl,	mluví-li	s	kamarádem	nebo	jeho	odra-

V ZOO Hodonín.  Foto DDM Sluníčko  Na koních.  Foto DDM Sluníčko 

V zrcadlovém bludišti.  Foto DDM Sluníčko 

zem	v	zrcadle.	Některým	dalo	hodně	času,	
než	 se	 z	bludiště	 vymotali	 ven.	Myslím	 si,	
že	to	byl	pro	všechny	zážitek,	a	že	si	návště-
vu	bludiště	zopakují	třeba	se	svými	rodiči.	
Po	 obědě	 jsme	 zamířili	 do	 Podzámecké	
zahrady	 k	 Dlouhému	 rybníku	 na	 lodičky	
a	dokonce	jsme	tento	den	ještě	stihli	jízdu	
vláčkem	 cestičkami	 Podzámecké	 zahrady	
se	 zajímavým	 výkladem	 o	 historii	 budov,	
staveb	nebo	stromů,	které	se	v	Podzámec-
ké	zahradě	nachází.	

Celý	 týden	 děti	 během	 mnoha	 her	
a	soutěží	získávaly	bodíky	do	celotáboro-
vé	 hry	 Madagaskar	 a	 v	 pátek	 odpoledne	
proběhlo	závěrečné	vyhodnocení.	Všichni	
za	svou	snahu	dostali	odměny	a	s	přáním	
úspěchů	v	novém	školním	roce	jsme	tábor	
ukončili.	

Závěrem	 bych	 chtěla	 moc	 poděkovat	
manželům	 Juráňovým	 a	 panu	 Štefanu	 
Hrtúsovi	za	ochotu	a	přípravu	programu	
pro	 děti,	 který	 náš	 příměstský	 tábor	 za-
traktivnil.	

Manželům	 Juráňovým	 patří	 velký	 dík	
za	připravený	program,	a	kdo	se	na	Ranči	
ještě	 podívat	 nebyl,	 má	 možnost	 se	 také	
na	koních	projet.	

Bc. Ludmila Daňková, 
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov
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Ze života obceZahrádkáři
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Dominik	 Polášek	 –	 mladší	 katego-
rie	 a	 Radka	 Zaoralová	 –	 starší	 kategorie,	
se	 probojovali	 v	 okresním	 kole	 soutěže	
Mladý	 zahrádkář,	 kterého	 se	 zúčastnili	
v	Holešově	na	zámku,	do	celostátního	finále	
v	Klatovech.	Letos	se	konal	21.	ročník	této	
celostátní	 soutěže,	 kterou	 pořádá	 Ústředí	
Českého	 zahrádkářského	 svazu.	 V areálu 
klatovské	 Střední	 školy	 zemědělské	 a	 po-
travinářské	 nás	 čekaly	 pečlivě	 připravené	
testy.	 V	 praktické	 části	 poznávání	 rostlin	
měly	letos	děti	určit	správný	název	desítek	

Nastal	čas,	na	který	se	těší	naši	milov-
níci	 kvalitních,	 voňavých	 destilátů,	 vyro-
bených	 z	 ovoce	 typického	 pro	 tento	 kraj	
–	mirabelek,	meruněk,	 špendlíků,	 jablek,	
hrušek	 a	 v	 první	 řadě	 švestek.	Meruňky,	
mirabelky	a	různé	kombinace	letního	ovo-
ce	 již	 prošlo	 výrobním	 procesem,	 někte-
ré	 ještě	čekají	na	 svou	příležitost.	 Jablka,	
špendlíky,	 hrušky	 a	 švestky	 jsou	 postup-
ně	ukládány	do	beček,	 ranější	 odrůdy	 již	
procházejí	kvasným	obdobím.	Zahrádkáři	
z	Tlumačova	připravili	pro	zájemce	o	pá-
lení	 ovocných	 kvasů	 ve	 své	 pěstitelské	
pálenici	 řadu	 úprav	 a	 změn	 tak,	 aby	 se	
podstatně	 zvýšila	 kvalita	 a	 úroveň	 po-
skytovaných	služeb	zákazníkům.	Největší	
změnou	 je	 personální	 obsazení	 pálenice.	
Provoz	 zajišťují	 dva	 pracovníci,	 kteří	 se	
po	 důkladném	 zaškolení	 pravidelně	 stří-
dají	tak,	aby	plně	uspokojili	zákazníky.	Pro	
zvýšení	kvality	technické	obsluhy	jsme	za-
koupili	a	instalovali	odsávací	zařízení	kva-
su	 z	 dovezených	nádob	přímo	nad	 kotel,	
termíny	podle	přání	 zákazníka,	 zakoupili	
jsme	a	instalovali	zřízení	na	úpravu	vody	
na	ředění	pálenky.	Termín	pálení	je	možno	
dohodnout	osobně	přímo	v	pálenici,	nebo	
na	 telefonu	733	521	612.	 Je	 nám	 líto,	 že	
stále	 dochází	 k	 situaci,	 že	 zákazník	 pod-
cení	vyhlášku	o	maximálním	množství	vy-
páleného	alkoholu,	pro	50%	slevu	na	dani	
ve	výši	30 l	etanolu	/100%	alkohol/	za	je-
den	rok	v	pálenici	ČR.	Tato	skutečnost	 je	
velmi	pečlivě	prověřována	celním	úřadem	
a	pak	 jsou	zpětně	vymáhány	doplatky	za	
překročené	množství.	Dále	upozorňujeme	

rostlin.	 A	 neváhaly	 přitom	 použít	 téměř	
všechny	 smysly,	 ti	 zkušenější	 si	 pomáhaly	
i	 hmatem	a	 čichem.	 Zkuste	 zjistit,	 jak	 jste	
na	 tom	 s	 vědomostmi	 i	 vy.	 V	 teoretické	
části	měly	mladší	děti	 (1.	 stupeň	základní	
školy)	odpovědět	mj.	na	otázky:	Hrách	ne-
snáší	hnojení	a)	hnojem,	b)	kompostem,	c)	
ničím,	d)	průmyslovými	hnojivy.	Nebo:	Co	
je	 ikebana?	 a)	 hnojivo,	 b)	 způsob	 úpravy	
květin,	 c)	 pěstování	 rostlin	 v	 živném	 roz-
toku,	 d)	 lázeň	 s	 přidáním	 léčivých	 rostlin.	
Starší	žáci	se	potýkali	mj.	s	otázkami:	Mezi	
zvláště	 jedovaté	květy	patří:	a)	chryzanté-
ma,	b)	řepčík	královský,	c)	ostrožka	stračka,	
d)	oměj	šalamounek,	či	Jak	množíme	deniv-
ku?	a)	řízkováním,	b)	hlízami,	c)	semeny,	d)	
dělením	 trsů.	 Uspěli	 byste	 svými	 znalosti	
mezi	 dětmi?	 Pro	 ty	 zvědavé	 uvádíme,	 že	
hrách	 nesnáší	 hnojení	 hnojem,	 ikebana	 je	
způsob	 úpravy	 květin,	 mezi	 zvláště	 jedo-
vaté	rostliny	patří	oměj	šalamounek	a	de-
nivky	množíme	dělením	trsů.	Co	by	to	bylo	
za	soutěž	bez	doprovodného	programu.	Le-
tos	jsme	se	mohli	rozhlédnout	z	dominanty	
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døevìné postele, zdravotní matrace, 
rošty, skøínì, komody, dìtské pokoje a jiný nábytek... 

Chovatelé	 a	 majitelé	 koní	 v	 letoš-
ním	 osmém	 ročníku,	 který	 se	 konal	
6.	 a	 7.	 července	2013,	 vystavovali	 pes-
trou	přehlídku	plemen.	Velmi	zajímavá	
byla	 kolekce	 plemene	wels	 cob.	 Vysta-
vovali	 se	 hřebci	 koně	 lipického,	 kůň	
kinský,	 český,	 belgický	 a	 holandský	
teplokrevník,	 koně	 holštýnští,	 Shagya-
-Arabové,	 kůň	 starokladrubský,	 fríský	
kůň,	welsh	pony	i	shetladder.	Z	chladno-
krevných	 plemen	 českomoravští	 belgi-

Prodej jarního česneku 
nepaličáku
Česká odrůda: Japo 2 
(omezené	množství)
Cena	200	Kč/kg	+	poštovné	(nad	5 kg	
poštovné	zdarma,	možno	i	osobní	od-
běr)
Kontakt:	Růžena	Stašková,	Nová	765,
Tlumačov	763	62
Mobil	737 951 470, 731 010 225

HLASOVACÍ LÍSTEK 
k čtenářské anketě

„Osobnost Tlumačova za rok 2012“

----------------------------------------------------------
jméno nominovaného

Kroužky DDM Sluníčko 
DDM	Sluníčko	nabízí	pro	tento	škol-

ní	rok	spoustu	zájmových	útvarů,	kde	
můžete	 trávit	 svůj	 volný	 čas.	Nabídka	
je	 určena	 jak	 dětem	 tak	 i	 dospělým.	
Určitě	si	vyberete.	Přihlášky	jsou	k	vy-
zvednutí	 na	 kterékoliv	 pobočce	 DDM	
již	nyní.	Rozvrh	bude	upřesněn	v	polo-
vině	září.	Zahájeni	kroužků	je	od	30.	9.	
2013.	Neváhejte,	některé	kroužky	mají	
omezený	počet	míst.	Těšíme	se	na	Vás.	
Pracovníci	DDM	Sluníčko.	

Výstava koní chovatelů Moravy a SlezkaNaši mladí zahrádkáři v Klatovech

ci,	 slezský	 norik,	 huculský	
kůň.	 Nedělní	 program	 byl	
doslova	 zaplněn	 pestrými	
ukázkami	 využití	 koní	 pod	
sedlem	i	v	zápřahu.

Šampiónem	 výstavy	 byl	
vyhlášen	již	druhým	rokem	
plemenný	hřebec	6062	Scy-
ris.	

Šampiónkou	výstavy	koní	
se	stala	klisna	54/606	Juris-
ta	po	2997	Aristo	Z.	Majite-
lem	klisny	je	MVDr.	Josef	Ly-
sák	z	Ivanovic	na	Hané.

Taťána Havlíčková

Výstava koní v Tlumačově.  T. Havlíčková 

Dominik Polášek a Radka Zaoralová.  
Foto zahrádkáři 

Výstava koní v Tlumačově.  T. Havlíčková 

Výstava koní v Tlumačově.  Foto T. Havlíčková 

Sací nádrž.  Foto zahrádkáři  Vývěva.  Foto zahrádkáři 

Spokojení tlumačovští zahrádkáři.  Foto zahrádkáři 





Klatov	–	Černé	věže	a	navštívit	barokní	lé-
kárnu	U	Bílého	jednorožce.	V	sobotu	odpo-
ledne	po	soutěži	jsme	navštívili	hrad	a	zá-
mek	Velhartice.	Po	prohlídce	na	nás	čekaly	
bramboráky,	 chipsy	 a	 zajímavá	přednáška	
o	 bramborách	 v	 bramborářské	 šlechtitel-
ské	 stanici,	 sídlící	 ve	 Velharticích.	 Večer	
proběhlo	 slavnostní	 vyhlášení	 soutěže.	
Každý	 soutěžící	 dostal	 dárkové	 předměty	
od	ČZS	a	štědrých	sponzorů.	Ti	nejlepší	zís-
kali	další	hodnotné	ceny	věnované	mj.	vel-
kým	podporovatelem	–	Plzeňským	krajem	
či	 místním	 zahradnictvím	 Papež.	 Všichni	
účastníci	soutěže	včetně	doprovodu	si	kro-
mě	bohatých	zážitků	odnášeli	i	sazenici	ori-
ginálního	 klatovského	 karafiátu	 a	 kaktus.	
Velkou	radost	nám	udělal	Dominik,	který	se	
ze	třiceti	sedmi	soutěžících	umístil	na	pěk-
ném	dvacátém	místě.	Oba	soutěžící	pěkně	
reprezentovali	naši	obec,	organizaci	 i	 ško-
lu	a	patří	jim	poděkování.	V	neděli	jsme	se	
všichni	 rozjeli	 domů.	 Příští	 rok	 se	 finále	
bude	konat	v	Rakovníku.	Věříme,	že	se	naši	
opět	do	finále	probojují.	

Za	tlumačovské	zahrádkáře	
Mgr. Jiřina Vrtalová

Je čas na pálení destilátů
z	 výrobních	 důvodů	 na	 minimální	 možné	
dodané	množství	kvasu	k	vypálení	ve	výši	
100 l.	Cena	za	vypálení	je	stanovena	pro	le-
tošní	rok	na	243	Kč	za	1 l	etanolu,	z	toho	je	
143 Kč	spotřební	daň	z	lihu.	Za	1 l	upravené	

vody	k	ředění	pálenky	je	účtována	částka	
4 Kč.	Přijďte	se	osobně	přesvědčit	o	 tom,	
že	 zahrádkáři	 z	Tlumačova	 se	 snaží	 plně	
uspokojovat	požadavky	zájemců	o	pálení	
v	požadované	kvalitě	a	zveme	nové	členy	
do	našich	řad.	Jste	vítáni.

Miroslav Šoltys, 
předseda tlumačovských zahrádkářů
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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