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Odpoledne pro celou rodinu.                                                                         Foto: Marian Vaňáč. 

Často si kladu otázku: „Jaký má být úvodní 
článek?“ Stručná odpověď zní „aktuální a nad-
časový“. Obyčejně vycházím ze současného sta-
vu, někdy se ohlédnu do minulosti, abych na-
čerpal ponaučení, ale svým rozhodnutím smě-
řuji do budoucnosti.

Zastavím se u některých investic, které jsou 
svým významem nadčasové. V květnu letošní-
ho roku byla podepsána smlouva o dílo se zho-
tovitelem na výsadbu regionálního biokorido-
ru ve výši cca 3,8 mil. Kč. Vytyčování pozem-
ku o velikosti cca 9,5 ha začne v létě, samotná 
výsadba pak na podzim a dokončení je naplá-
nováno na příští rok. Pak bude toto území po-
třebovat údržbu a čas, aby zde vyrostl nový les. 
V současné době také probíhá výběr zhotovitele 
díla „Úspora energie budovy zdravotního stře-
diska Tlumačov“. Připravuje se zadání na rea-
lizaci díla „Rozšíření sběrného dvora obce Tlu-
mačov“ tato akce vyvolá dočasnou změnu pro-
vozu stávajícího sběrného dvora, ale doufám, 
že vše bude během října letošního roku dokon-
čeno a ukládání a třídění odpadu se ještě zkva-
litní. Všechny tyto tři projekty se realizují za fi-
nanční podpory Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci evropských fondů a Operač-
ního programu Životní prostředí. Nyní také vr-
cholí administrativní činnosti při výběru zho-
tovitele na opravu střechy ZŠ Tlumačov, která 
je naplánována na hlavní prázdniny. Je nutné 
také říci, že rekonstrukce chodníků podél sil-
nice I/55 se neuskuteční, neboť jsme na tuto 
akci ze Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry neobdrželi dotaci, a tak nám nezbývá, než 
to v příštím roce zkusit znovu. Tolik ke stručné-
mu přehledu investičních akcí, které nyní pro-
bíhají a mají snahu zvýšit kvalitu života v obci 
i v budoucích letech. 

Nyní k událostem uplynulých měsíců. Kon-
cem dubna letošního roku proběhlo v Římě 
svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Oba 
tito papežové překročili staré představy o hla-
vě katolické církve a svými skutky a životními 
postoji oslovili širokou veřejnost, různé sociální 
skupiny i mnoho nevěřících. S papežem Janem 
Pavlem II. jsem měl možnost se setkat při sva-
tořečení Anežky České v listopadu 1989. Mám 
ještě v živé paměti náročnost vyřizování všech 
povolení, které musel člověk tehdy mít, aby 
mohl vycestovat „na západ“, jak se tehdy říka-
lo státům, kde nebyl socialistický režim.  Trva-
lo nám to tehdy asi půl roku, ale výsledek stál 
za to. Dnes si takové „martyrium“ člověk ne-
dokáže ani představit, ale naštěstí je to již mi-
nulé století, které nám zůstává jen v paměti. 

Aktuální 
a nadčasový

Dovolím si jedno srovnání. Letošní svatořeče-
ní Jana Pavla II. a Jana XXIII. byla velké akce. 
Více než milion návštěvníků Říma, vládní dele-
gace mnoha států, televizní štáby ze všech světa-
dílů a přímý přenos v televizi svědčil o velikos-
ti a významu této události. Svatořečení Anežky 
České 12. listopadu 1989 ve vatikánské bazili-
ce sv. Petra, byla ve srovnání s letošním svato-
řečením téměř „privátní“ akce Čechů, Slováků 
a také českých a slovenských emigrantů. Pama-
tuji si také na audienci československých pout-
níků, kterých bylo asi 10 tisíc, u tehdejšího pa-
peže Jana Pavla II. v aule Pavla VI.. Zpěv sva-
továclavského chorálu a následně státní hym-
ny (tehdy československé) byl zážitek, na kte-
rý se nezapomíná. Týden po této události jsem 
zpíval státní hymnu v Brně na náměstí Svobo-
dy a pocity byly velmi podobné. Naděje na bu-
doucnost se začínala pomalu rodit a věci, kte-
ré se nám ještě před listopadem 1989 zdály 
jako nemožné, se začínaly postupně naplňovat.

Za čtvrt století se mnohé změnilo, není se 
čemu divit, vždyť je to celá generace. Událost 
posledního květnového víkendu, volby do Ev-
ropského parlamentu s volební účastí 12,39 % 
v Tlumačově vypovídají o tom, že spousta lidí 
si myslí, že je EU hodně daleko a od Sametové 
revoluce v roce 1989, kdy jsme všichni chtěli do 
Evropy uplynulo hodně času. Možnosti a věcí, 
které máme a mnohdy i díky EU, bereme jako 
samozřejmost. Hodnoty jako je svoboda, de-
mokracie, láska, ale i zodpovědnost, mají stá-
le význam pro jedince, rodinu, obec i celý stát. 

Červen uteče jako voda a jsou tu hlavní 
prázdniny, na které se všichni těšíme. Školá-
kům, učitelům, ale i nám všem přeji čas k na-
čerpání nových sil pro tělo i pro duši.

Ing. Antonín Jonášek, starosta Odpoledne pro celou rodinu.          Foto: Marian Vaňáč. 
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Vážení spoluobčané, 
v druhé polovině března 2014 probíha-

la v naší obci „Petice za navýšení počtu míst 
v Mateřské škole Tlumačov“. Jsem mile potě-
šen zájmem občanů o život v naší obci. Před-
pokládám, že si všichni podepsaní občané peč-
livě přečetli i první stranu petice (viz. příloha 
č. 1). K těmto požadavkům sděluji, že zastupi-
telstvo obce se touto problematikou zabývá již 
od podzimu roku 2013. 

Na prosincovém jednání zastupitelstva obce 
pracovní skupina ve složení Mgr. Aleš Kouřil, 
Mgr. Michal Kuňák a Pavel Baďura předložila 
šest návrhů řešení: 1. Vytvoření jedné třídy v bu-
dově KIS Tlumačov (v místě dosavadní knihov-
ny), 2. Vytvoření třídy místo družiny ve škole, 
3. Dětská skupina, 4. Miniškolka, 5. Mateřská 
školka nová z kontejnerů, 6. Jedna třída pro-
pojením skladu učebnic a šatny. Pracovní sku-
pina poté oznámila, že se nezabývala finanč-
ní rozvahou jednotlivých variant, neboť se do-
mnívá, že jí to nepřísluší a závěrem oznámila 
ukončení činnosti.

Na únorovém jednání zastupitelstva obce 
byly předloženy návrhy, které byly projedná-
ny na pracovní schůzce zastupitelů dne 29. 1. 
2014. Na tomto jednání, stejně tak jako na jed-
nání zastupitelstva byly předloženy informace 
o demografickém vývoji v obci Tlumačov od 
roku 2000 s výhledem do roku 2020. Rovněž 
byly prezentovány výhody či nevýhody jednot-
livých řešení. Jako ekonomicky nejvýhodnější 
pro naši obec a velmi operativní byl předložen 
návrh na finanční příspěvek na dopravu pro ro-
diče, jejichž dítě má trvalé bydliště v Tlumačo-
vě a nebylo přijato do MŠ Tlumačov z kapacit-
ních důvodů a bylo přijato do jiné MŠ. Tento 
návrh se opíral o ověřené informace z MŠ Kva-
sice, která má volnou kapacitu a ještě dnes de-
klaruje 10 volných míst. Jako druhá varianta 
se jeví podpora provozu „mikroškolek“ a „mi-
niškolek“, které by podle médií měly získat le-
gislativní podporu do září 2014. Obě tyto vari-
anty jsou velmi operativní, flexibilní a finanč-
ně výhodné pro obce, pro rodiče dětí a podpo-
ru zaměstnanosti v místě realizace. Jako nej-
zazší možnost s nejhoršími důsledky pro obec-
ní rozpočet a vytváření dalších snad nezamýšle-
ných problémů byl předložen návrh přestavby 
tělocvičny ve staré škole. K první variantě byl 
předložen protinávrh ve znění „Zastupitelstvo 
obce schvaluje umístění jedné třídy MŠ do bu-
dovy KIS Tlumačov“. Předložení takového ná-
vrhu je sice demokratické, lze jej však označit 
za nekoncepční, neboť řeší problém tím, že vy-
tváří problém nový, respektive neřeší umístění 
knihovny a nemá žádnou ekonomickou rozva-
hu. Pro dokreslení časových souvislostí uvá-
dím, že o umístění Mateřské školy Tlumačov 
do budovy Základní školy Tlumačov rozhod-
lo zastupitelstvo již v roce 2001 a 2002, v roce 
2004 rozhodlo zastupitelstvo o zřízení Kultur-
ního a informačního střediska, včetně umístě-
ní knihovny v této budově.

Tato problematika je jistě široká a má své 
historické i aktuální souvislosti. Vždy, když 

Umísťování dětí do Mateřské školy v Tlumačově 
- pohled starosty v širších souvislostech

křivka a zůstane nám v lepším případě z polo-
viny zaplněná nová třída, v horším případě tří-
da prázdná a pak je nutné se zcela otevřeně ba-
vit o zmařené investici.

Zákon ukládá obci v oblasti přenesené pů-
sobnosti dle §179 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb. povinnost zajistit podmínky pro předškol-
ní vzdělávání v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky pro děti s místem tr-
valého pobytu na jejím území. Tuto povinnost 
plníme. Děti, které nebyly přijaty, jsou zpravi-
dla tříleté (počet těchto dětí od školního roku 
2005/2006 zobrazuje přiložená tabulka).

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov je 
jednou z priorit, na kterých obecní úřad dlou-
hodobě pracuje. Informace k tomuto téma-
tu jsou zveřejňovány s maximální serióznos-
tí, neboť protipovodňová ochrana obce je vel-
mi citlivé téma. 

V sobotních Událostech dne 30. 3. 2014 na 
programu ČT1 a ČT24 byla v hlavním vysíla-
cím čase odvysílána zpráva, že realizaci ochran-
né hráze v Tlumačově brání: „Dohoda s majite-
li pozemků“. Chci zdůraznit, že tato informace 
se nezakládá na pravdě. Sděluji, že již v prosin-
ci 2013 podalo Povodí Moravy s.p. ve spoluprá-
ci s obcí Tlumačov na MěÚ Otrokovice, odbor 
stavební úřad žádost o vydání územního roz-
hodnutí. Vzhledem k rozsahu této liniové stav-
by a dotčení cca 152 pozemků lze očekávat vy-
dání rozhodnutí přibližně v červnu 2014. Násle-
dovat bude zpracování projektu pro stavební po-
volení a samotné vydání stavebního povolení. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem 
spoluobčanům za trpělivost a vlastníkům po-
zemků za nalezení vzájemné dohody pro spo-
lečnou věc. I když jsem původně tyto informa-
ce chtěl zveřejnit až po vydání územního roz-
hodnutí, činím tak v předstihu, abych věc uve-
dl na pravou míru a ujistil vás, že je tato pro-
blematika řešena a že jsme opět učinili krůček 
k realizaci tak významného díla, jakým stavba 
„370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, 
bezesporu pro Tlumačov je.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Protipovodňová 
ochrana 
obce Tlumačov, 
stavba „370 341 
Morava, Tlumačov 
– ochranná hráz“

Okrsky   2
Voliči v seznamu  2.034
Vydané obálky  256
Volební účast v %  12,59
Odevzdané obálky 256
Platné hlasy  254
       Platné hlasy
Česká str. sociálně demokrat.    47
ANO 2011      42
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.    40
Komunistická str. Čech a Moravy    26
Koalice TOP 09 a STAN     18
Úsvit přímé demokr. T. Okamury    15
Česká pirátská strana     15
Občanská demokratická strana    10
Strana svobodných občanů     8
Koruna Česká (monarch. strana)    6  
Str. zdrav. rozumu – NECHCEME EURO   5
Ne Bruselu - Národní demokracie    4
Moravané      4
Koalice PS a NO!      3
LEV 21 – Národní socialisté    3
Strana zelených      2
Česká Suverenita      2

Po 1 hlase získaly tyto strany: Komunistická str. Českosloven.; HNUTÍ SOCIÁLNĚ 
SLABÝCH; Aktiv nezávislých občanů; Věci veřejné. Ostatní strany nezískaly žádný hlas.

Výsledky voleb do EU parlamentu
ve dnech 23. - 24. 5. 2014 v naší obci

Obecní úřad Tlumačov obdržel nabídku vol-
ných míst v předškolních zařízeních soused-
ních obcích Machová a Kvasice. 

Mateřská škola Machová má v současné 
době možnost přijmout 7 dětí s podmínkou 
přihlášení do 23. 5. 2014. 

Mateřská škola Kvasice má po provedeném 
zápisu MŠ k dispozici ještě 5 volných míst 
pro přijetí.

V případě zájmu je možné bližší podmínky 
projednat přímo s ředitelkami mateřských škol. 

Mateřská škola Machová paní Helena Hla-
váčová, tel: 775 500 330

Mateřská škola Kvasice paní Miluše Ráko-
ci, tel 573 358 045                         14. 5. 2014, 

Ing. Janský Jaromír, tajemník obce

Informace o volných 
místech v mateřských 
školách okolních obcí

nejdůležitějším rozvojovým dokumentem. Na 
jeho tvorbě se podíleli mnozí zastupitelé a tento 
program byl schválen zastupitelstvem v červnu 
2013 a nevyplynula z něj priorita, která by za-
jišťovala rozšíření mateřské školy. Z krátkodo-
bého, respektive ročního plánování je jedním 
z nejdůležitějších dokumentů rozpočet obce na 
rok 2014, ale ani v něm není definována částka 
na investici tohoto rozsahu.

Obecní úřad naplňoval rozhodnutí zastu-
pitelstva a rady a jako priority byly stanove-
ny akce, na které je možno získat dotační pro-
středky a generální oprava střechy ZŠ Tluma-
čov. Ke každé dotaci je nutné počítat se spo-
lufinancováním, tedy s finančními prostředky 
obce. Považuji za velmi nehospodárné, že by-
chom odmítli realizovat akceptované projekty 
a tím ve skutečnosti odmítli i předpokládanou 
dotaci. Takový krok bych považoval za maře-
ní úsilí zastupitelstva i rady, znehodnocování 
již vložených peněz, které byly vynaloženy na 
projektovou přípravu, a ve svých důsledcích za 
ochuzení všech občanů. V dlouhodobé perspek-
tivě usiluje obec Tlumačov také o vybudování 
protipovodňové ochrany obce, ta je nezbytná 
především pro občany, kteří mají osobní zku-
šenost s povodní. Nelze nic předjímat, ale při 
současném principu poskytování dotací lze oče-
kávat, že se obec Tlumačov bude alespoň čás-
tečně spolupodílet na finančním krytí této in-
vestice. Vzhledem k tomu, že se jedná o inves-
tici v rozsahu cca 100 mil. Kč, je zřejmé, že po-
kud by byla spoluúčast jen jedno procento, vy-
jádřeno penězi je to 1 mil. Kč. Realizace tako-
vého díla by byla přínosem pro všechny obča-
ny a jejich nemovitosti, pro další rozvoj obce 
a zvyšování hodnoty a kvality života. Protipo-
vodňová hráz představuje nepřímé zhodnoce-

ní majetku, ale především dodává klid při mi-
mořádných povodňových situacích.

Měli bychom k řešení problémů přistupovat 
s péčí řádného hospodáře, moudrostí a prozí-
ravostí. Dovedu si představit příspěvek na do-
pravu pro rodiče, který by kryl skutečné nákla-
dy (cca 900,-Kč/měsíc/dítě) s tím, že od nástu-
pu by byla poskytnuta záloha na první kvartál 
a následně by již probíhala výplata příspěvku 
po uskutečněném kvartálu. Rovněž si dovedu 
představit finanční podporu při startu nové mi-
kroškolky či miniškolky a příspěvek na dítě ve 
stejné míře jaký je příspěvek na dítě, které je 
umístěné v MŠ. Pokud se najde nějaká kompe-
tentní maminka či skupinka maminek, může to 
být nové řešení této problematiky třeba se za-
měřením na výuku angličtiny, hudební a taneč-
ní výchovu, nebo s výtvarným či enviromentál-
ním zaměřením. Věřím, že by se našel i obou-
stranně přijatelný způsob stravování či vyu-
žívání dětských hřišť. Zároveň bych rád zno-
vu požádal rodiče a ostatní občany, kteří za-
tím nemají trvalé bydliště na území naší obce, 
ale bydlí v ní nebo plánují bydlení, a tedy po-
čítají i se školním vzděláním svých dětí či vnu-
ků, aby tímto krokem, že se přihlásí k trvalé-
mu bydlení v Tlumačově, vyjádřili podporu ži-
vota v naší obci. Tímto krokem přímo pomo-
hou obecnímu rozpočtu, pro který jsou sdíle-
né daně fyzických osob významným zdrojem 
příjmu do obecního rozpočtu. 

Svoboda a demokracie nám nabízí široké 
možnosti a záleží jen na nás, jak s nimi naloží-
me a jak je využijeme. Ke svobodě a demokracii 
neodmyslitelně patří také zodpovědnost, která 
předchází každému rozhodnutí při nakládání 
se svěřeným majetkem i finančními prostředky.

14. 4. 2014, Ing. Antonín Jonášek, starosta

je předkládán materiál investičního charakte-
ru na jednání zastupitelstva či rady, musí z něj 
být jasné, co chceme, kdy to chceme a za ko-
lik to chceme. Nemůžeme přece rozhodovat 
„ať to stojí, co to stojí“. Domnívám se, že pro-
blémem není počet míst v mateřské škole, ale 
v umísťování dětí. Řešením nemusí být nutně 
investiční akce, která bude splňovat přísné hy-
gienické požadavky, bude časově náročná, ne-
boť je nutná projektová příprava, řešení sta-
vebního povolení a v neposlední řadě je nutné 
počítat i se stavební činností. Podle hrubých 
odhadů lze očekávat investici v rozsahu mini-

málně okolo 1,2 mil. Kč a pravidelné roční ná-
klady cca 200 tis. Kč. Mohlo by se stát, že než 
bude dílo realizováno, poklesne demografická 

 Z dlouhodobého pohledu obec Tluma-
čov v roce 2013 zpracovávala program rozvo-
je obce, který je po územním plánu druhým 



4

Č e r v e n  2 0 1 3

5

w w w . t l u m a c o v . c z

Z radnice Z radnice

 schválila bezplatný pronájem Klubu obce 
na Zábraní pro Klub seniorů Tlumačov každé 
druhé pondělí v měsíci 

 schválila pronájem Klubu obce na Zábra-
ní v pátek 21. 3. 2014 pro ZO ČZS Tlumačov 
za snížené nájemné 

 schválila bezplatný převodu majetku obce 
– 4 ks stolů pod PC do majetku ZŠ Tlumačov.

 schválila Inventarizační zprávu za rok 2013 
a schválila soupis vyřazeného majetku

 schválila záměr propachtovat části pozem-
ku p. č. 1436/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 
o výměře cca 2377 m2 za stanovených podmí-
nek a pověřila starostu k podepisování smlouvy 

 schválila ukončení nájemní smlouvy doho-
dou ke dni 31. 3. 2014 na dočasné užívání po-
zemku za účelem parkování osobního vozidla

 vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Dodávka užitkového skříňového vozu 
Volkswagen Caddy 1,6 TDI pro obec Tluma-
čov“ a schválila jako dodavatele vozidla spo-
lečnost EURO CAR Zlín s. r. o a pověřila sta-
rostu obce k podpisu kupní smlouvy

 vzala na vědomí podané cenové nabíd-
ky jednotlivých uchazečů na akci malého roz-
sahu „Hlasové služby – výběr operátora (pev-
ná linka, VoIP) pro obec Tlumačov“ a schváli-
la jako dodavatele hlasových služeb - operáto-
ra společnost Axfone s. r. o., a pověřila staros-
tu obce k podpisu smlouvy

 schválila podání výpovědi smlouvy uzavře-
nou se společností Lukáš Kubis

 pověřila obecní úřad jednáním se společ-
ností REVENGE, a. s., o podmínkách k uza-
vření smlouvy o umístění a provozování kon-
tejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu v násled-
ném termínu po uplynutí výpovědi se stávajícím 
poskytovatelem a pověřila starostu obce podpi-
sem smlouvy se společností REVENGE, a. s. 

 schválila smlouvu o nákupu pohonných 
hmot prostřednictvím tankovacích karet spo-
lečnosti DFC systém a.s., a pověřila staros-
tu obce vedením jednání o smlouvě a podpi-
sem smlouvy

 schválila spolkům a organizacím v soula-
du s „Podmínkami pro přidělování finančních 
prostředků na činnost a na jednorázové akce 
z rozpočtu obce“ platných od 26. 3. 2003, kte-
ré dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci 
Tlumačov, na základě jejich žádostí, veřejnou 
finanční podporu z rozpočtu obce

- MŠ Tlumačov 2 000 Kč rozloučení s před-
školáky.

- DDM Sluníčko 10 000 Kč soutěž „O po-
hár starosty“, 4 000 Kč výtvarná soutěž, 
15 000 Kč finále v aerobiku skupin v Praze, 
5 000 Kč 

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne 23. 
4. 2014 přijala tato usnesení:

 schválila přijetí peněžního daru pro MŠ 
Tlumačov p. o. určeného na krytí nákladů au-
tobusové dopravy na školní výlet pro děti

 schválila účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace ZŠ Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 12. 
2013 a zaúčtování hospodářského výsledku ve 
výši 284.971,22 Kč

 schválila účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace MŠ Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 
12. 2013 zaúčtování hospodářského výsledku 
ve výši 30.002,80 Kč

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 14. 5. 2014 přijala 
tato usnesení:

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 23. 4. 
2014 přijalo tato usnesení:

- Den pro celou rodinu, 4 000 Kč Ssutěž v ae-
robiku jednotlivců, 5 000 Kč kroužek vlakový 
modelář, 4 000 Kč Den otevřených dveří. Cel-
kem 47 000 Kč.

- S. K. Tlumačov 35.000 Kč Starší žáci, 
25.000 Kč Mladší žáci, 34.000 Kč Přípravky, 
2.000 Kč Mikulášský turnaj žáků a přípravky. 
Celkem 96.000 Kč.

- ZŠ Tlumačov 4.500 Kč Oslavy Dne dětí.

- TJ Voltiž Tlumačov 5.000 Kč Voltižní závo-
dy, 5.000 Kč Činnost oddílu. Celkem 10.000 Kč

- SDH Tlumačov 2.000 Kč Pohárová sou-
těž, 7.500 Kč Nákup 2 ks sportovních proud-
nic, 2.500 Kč činnost oddílu mládeže. Celkem 
12.000 Kč

- ZO ČZS Tlumačov 2.000 Kč výtvarná sou-
těž dětí a mládeže, 500 Kč soutěž „Mladý za-
hrádkář“. Celkem 2.500 Kč.

- Moravský rybářský svaz, o.s. MO Kvasice 
3.000 Kč dětské závody (jaro), 3.000 Kč dětské 
závody (podzim). Celkem 6.000 Kč.

 schválila poskytnutí příspěvku formou ne-
investičního transferu z rozpočtu obce na rok 
2014 organizacím a spolkům pro podporu je-
jich zájmových činností

- ČMS chovatelů pošt. holubů ZO Tlumačov 
1.000 Kč desinfekce a opravy přepravních boxů.

- S. K. Tlumačov 30.000 Kč usnesení Rady 
obce Tlumačov R16/37/03/10 ze dne 17. 3. 
2010.

- SDH Tlumačov 500 Kč činnost prevence 
MŠ a ZŠ, 4.000 Kč Den otevřených dveří, 700 
Kč Odpoledne pro rodinu. Celkem 5.200 Kč.

- Klub seniorů Tlumačov 6.000 Kč autobus. 
zájezd do termálních lázní, 3.000 Kč poznáva-
cí zájezd. Celkem 9.000 Kč.

- ZO ČZS Tlumačov 4.000 Kč dovybavení 
školící místnosti pro děti.

- ČS včelařů ZO Zlín – Malenovice 3.000 Kč 
Zlatá včela 2014.

 - Moravský rybářský svaz, o.s. MO Kvasice 
5.000 Kč nákup gejzírového areátoru.

- Skupina Návraty 7.000 Kč spotřební ma-
teriál.

- DDM Sluníčko 15.000 Kč příspěvek na 
mzdové náklady externího pracovníka v ča-
jovně.

 schválila vyplatit finanční dar ve výši 
1.200,- Kč každému členovi výboru, který není 
současně členem ZO Tlumačov

 schválila zúčtování hospodářského výsled-
ku dosaženého v rozpočtovém roce 2013 pří-
spěvkovou organizací MŠ Tlumačov

 schválila zúčtování hospodářského výsled-
ku dosaženého v rozpočtovém roce 2013 pří-
spěvkovou organizací ZŠ Tlumačov

 schválila čerpání prostředků investičního 
fondu příspěvkové organizace ZŠ Tlumačov 

 schválila příkazníka společnost INEXpro-
jekt s. r. o., na zastupování příkazce, kterým je 
obec Tlumačov, k provedení a organizačnímu 

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

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 12. 3. 2014 přijala 
tato usnesení:

 schválila ukončení nájemní smlouvy doho-
dou a uzavření nové nájemní smlouvy s panem 
Miroslavem Motalem

 schválila ukončení nájemní smlouvy doho-
dou s paní Andělínou Tobolovou 

 schválila Pořadník č. 14/2014 na obsaze-
ní obecních bytů

 schválila pořadník v DPS v Tlumačově 
a pověřila starostu podpisem nájemních smluv

 schválila zpracování nové licenční smlou-
vy s OSA a pověřila starostu k podpisu nové 
smlouvy

 neschválila poskytnutí finančního daru ve 
výši 1.000,- Kč pro ZO ČSOP

 schválila vyřazení nefunkčního a nepotřeb-
ného majetku z evidence obce Tlumačov a ulo-
žila oddělení stavebnímu a majetku zajistit vy-
řazení a likvidaci majetku z evidence

 schválila uvolnění finančních prostřed-
ků z rozpočtu obce na krytí nákladů spoje-
ných s družební návštěvou obce Tlumačov 
u Domažlic

 schválila aktualizaci vnitropodnikové směr-
nice „Vnitřní platový řád“

 schválila příkazníka, společnost INEX pro-
jekt s.r.o., k provedení a organizačnímu zajiště-
ní zadávacího řízení podle zákona 137/2006 Sb. 
na akci „Rozšíření sběrného dvora obce Tluma-
čov“ na stavební práce a technologické vyba-
vení a pověřila starostu obce k podpisu smluv

 schválila výběr společnosti ARVITA.P 
spol. s r. o., jako příkazníka pro výkon tech-
nického a autorského dozoru na akci Regionál-
ní biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Mora-
vě a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy

 schválila záměr prodeje vozidla Volkswagen 
SPZ 4Z5 3866 a uložila OÚ realizovat prodej 
vozidla nejvyšší nabídce, kdy cena obvyklá bude 
stanovena průzkumem trhu

 doporučila ZO Tlumačov schválit Smlou-
vu o poskytnutí účelové investiční dotace z roz-
počtu Zlínského kraje číslo: D/0302/2014/KH, 

 vzalo na vědomí Petici za navýšení počtu 
míst v Mateřské škole Tlumačov a zavázalo se 
do příštího jednání zastupitelstva obce určit 
konkrétní prostory pro rozšíření MŠ a určit re-
zervy, které bude reálné v rozpočtu obce vyu-
žít pro toto rozšíření. Plněním tohoto usnesení 
je pověřena pracovní skupina ve složení Blanka 
Konečná, Mgr. František Kel, Mgr. Aleš Kou-
řil, Pavel Baďura a Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

 schválilo směrnici o schvalování účetní zá-
věrky obce Tlumačov a stanovilo datum účin-
nosti této směrnice od 23. 4. 2014

 schválilo závěrečný účet obce sestavený 
k 31. 12. 2013 včetně zprávy nezávislého audi-
tora o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2013 bez výhrad

 schválilo účetní závěrku sestavenou k 31. 
12. 2013

 schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové in-
vestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje čís-
lo: D/0302/2014/KH, jejímž předmětem je do-
tace ve výši 400.000,- Kč na nákup zásahové-
ho dopravního automobilu pro JSDH Tluma-
čov a pověřilo starostu jejím podpisem

 schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2014 roz-
počtu obce pro rok 2014

 schválilo záměr směny části pozemku KN 
p. č. 450 – zahrada o výměře cca 46 m2 v k. ú. 
Tlumačov na Moravě za část pozemku potřeb-
ného k zajištění bezpečného provozování stav-
by čerpací stanice odpadních vod ČS 3

 schválilo záměr odprodeje pozemku p. č. 
786/4 (KN) o výměře 656 m2

 schválilo budoucí kupní smlouvu s panem 
Josefem Křížkou a pověřilo starostu k podpi-
su smlouvy

 schválilo záměr odprodeje části pozem-
ku p. č. 2453/3 – ostatní plocha v k. ú. Tluma-
čov na Moravě o výměře cca 5 m2 za stanove-
ných podmínek

 schválilo odprodej pozemku p. č. 1552 
(PK) v k.ú. Tlumačov na Moravě, respektive 
jeho části, státnímu podniku Povodí Moravy s. 
p. a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy

 vzalo na vědomí pořízenou projektovou do-
kumentaci „Pasport kanalizačních stok obce 
Tlumačov“ a schválilo zaevidování kanalizač-

Starosta 
Ing. Antonín Jonášek 577 444 212
 
Místostarosta 
Ing. Jan Rýdel 577 444 213,
 
Tajemník 
Ing. Jaromír Janský 577 444 214,
 
Sekretariát 
Dana Kouřilová 577 929 030 (fax), 
 577 444 211 

Referent finanční, mzdy 
Danuše Dosoudilová 577 444 215 

Vedoucí ekonomického odd. 
Lenka Dědková 577 444 216 

Referent majetku 
Alena Hapalová 577 444 217 

Vedoucí odd. výstavby a majetku 
Michal Veselský 577 444 218 

Referent, matrikář 
Ladislava Vránová 577 444 219 

Oddělení životního prostředí, 
údržby a služeb - vedoucí úseku údržby 
Milan Žák 570 571 099 

Nová telefonní čísla 
obecního úřadu

 vzala na vědomí podané cenové nabídky 
jednotlivých uchazečů na akci malého rozsa-
hu „Dodávka užitkového skříňového vozu Ford 
Transit 350L pro potřeby JSDHO Tlumačov“ 
a schválila jako dodavatele výše uvedeného vo-
zidla společnost ABC Automobile s.r.o. a po-
věřila starostu k podpisu smlouvy

 schválila návrh smlouvy se společností 
EKO-KOM a. s. a pověřila starostu obce pod-
pisem smlouvy

 schválila návrh smlouvy s dechovým or-
chestrem Zdounečanka na provedení umělecké-
ho pořadu na akci „Odpoledne pro celou rodi-
nu“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy

 schválila směrnici o schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací obce Tlu-
mačov a stanovila datum účinnosti směrnice 
od 23. 4. 2014

 schválila Pravidla pro vyřizování petic 
a stížností a uložila OÚ řídit se při řešení před-
mětných podání těmito pravidly

 schválila návrh smlouvy pro umístění re-
klamy společnosti KDH AUTO & Truck Servi-
ce s. r. o. a pověřila starostu k podpisu smlouvy

 schválila mimořádné přidělení dotace pro 
společnost „Středisko rané péče EDUCO Zlín, 
o. s.“, IČ 269 86 728, v souladu s podmínka-
mi vyplývajícími z dokumentu „Participace 
obcí ORP na financování soc. služeb v ORP 
Otrokovice“

 schválila ukončení nájemní smlouvy doho-
dou s panem Bohuslavem Bomerem a pověřila 
starostu podpisem dohody

 schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 
940/2008 ze dne 10. 12. 2008 se společností 
Moravská Vodárenská, a. s. a pověřil starostu 
obce k podpisu Dodatku č. 4

 schválila záměr pronájmu části kanali-
začních stok ve vlastnictví a správě obce Tlu-
mačov souvisejících s I. a II. etapou investiční 
akce Odkanalizování obce Tlumačov v lokali-
tách střední a jižní části obce Tlumačov za sta-
novených podmínek

 schválila ukončení nájemní smlouvy doho-
dou ke dni 11. 7. 2014 s paní Ilonou Zemanovou 
a pověřila starostu podpisem dohody

 schválila jednorázovou výjimku ze zřizo-
vací listiny ZŠ Tlumačov ve formě delegace po-
vinností k provedení výběrového řízení v rám-
ci řešení schodišťové bariéry v ZŠ Tlumačov

ních stok v celkové hodnotě 15,732.126,- Kč 
do majetku obce Tlumačov

 schválilo návrh stanov společnosti Vodo-
vody a kanalizace a.s., v předloženém znění

 vzalo na vědomí odstoupení pana Ing. Ja-
roslava Ševely z funkce člena představenstva 
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. 
a schválilo nominaci pana Ing. Antonína Jonáš-
ka jako svého zástupce do dozorčí rady společ-
nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

 neschválilo koupi pozemku parcelní čís-
lo 1398/11 v katastrálním území Tlumačov na 
Moravě od společnosti LESNICTVÍ KOHOU-
TEK s. r. o.

 pověřilo starostu nebo místostarostu vede-
ním jednání o odkup části pozemku parcelní 
číslo 1398/11 v katastrálním území Tlumačov 
na Moravě od společnosti LESNICTVÍ KO-
HOUTEK s. r. o. o výměře cca 190 m2

 stanovilo počet členů Zastupitelstva obce 
Tlumačov pro příští volební období 2014 – 
2018 na 15Rada obce Tlumačov na svém 

jednání dne 2. 4. 2014 přijala 
tato usnesení:

zajištění zadávacího řízení „Oprava střechy ZŠ 
Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“ a po-
věřila starostu obce k podpisu smlouvy

 schválila příkazníka pana Ing. Jiřího Ond-
ruška, na zastupování příkazce, kterým je obec 
Tlumačov, k zajištění Technického dozoru in-
vestora (TDI) na akci „Oprava střechy ZŠ Tlu-
mačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“ a pově-
řila starostu obce k podpisu smlouvy

 schválila příkazníka pana Ing. Jiřího Ond-
ruška, na zastupování příkazce, kterým je obec 
Tlumačov, k zajištění Technického dozoru in-
vestora (TDI) na akci „Úspora energie budo-
vy zdravotního střediska Tlumačov“ a pověři-
la starostu obce k podpisu smlouvy

 schválila záměr propachtovat pozemek 
parcelní číslo 786/4 v katastrálním území Tlu-
mačov na Moravě o výměře 656 m2 za stano-
vených podmínek

na nákup zásahového dopravního automobilu 
pro JSDH Tlumačov

 schválila příkazníka, společnost VIO-
LETTE s.r.o., k provedení a organizační-
mu zajištění zadávacího řízení podle zákona 
137/2006 Sb. na akci „Úspora energie budo-
vy zdravotního střediska Tlumačov“ a pověři-
la starostu k podpisu smlouvy

 schválila záměr odprodeje buněk z demon-
tované budovy pro dočasné ubytování č. p. 209 
za nejvyšší nabídku

 neschválila finanční spoluúčast obce Tluma-
čov na úpravě účelové komunikace umístěné na 
částech pozemků p. č. 1436/8, 2614/1 a 2614/2
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Ze života obce MŠ Tlumačov

Kostel sv. Martina v Tlumačově.                                                                   Foto: KIS Tlumačov. 

Farní kostel sv. Martina z Tours patří k vý-
znamným dominantám Tlumačova. První zmín-
ka o kostele pochází z roku 1373, avšak loka-
lizace i dispozice svědčí o tom, že stávající ka-
menný kostel měl svého předchůdce pravdě-
podobně v dřevěném kostelíku, který byl sou-
částí hrazeného sídliště hradištního charakte-
ru. V současnosti je kostel společně s křížem 
před hlavním vstupem evidovaný jako kultur-
ní památka. 

Kostel je situován v bezprostřední blízkosti 
frekventované silnice I/55 a při jejím rozšíření 
před cca 40 lety došlo ke zhoršení přístupu vy-
budováním železného zábradlí, které je posu-
nuto až k samému schodišti. 

Schodiště ve spojení s kostelem má mnoho 
významů – je symbolem cesty člověka ke své-
mu duchovnímu obrazu, reprezentuje vzestup 
na vyšší úroveň a duchovní růst. Cesta člově-
ka k Bohu (neboli život) je náročná, obdobně 
tak i stoupání po schodišti. 

Oprava schodů do farního kostela
Za současného stavu je přístup ke kostelu vel-

mi ztížen – zub času nahlodal schodiště i před-
polí kostela. Zvlášť obtížně se zde dostávají star-
ší a méně zdatní farníci. Proto byl zpracován 
projekt na obnovu přístupu do kostela, což si vy-
žádá částku cca 350.000, Kč. Stávající schodiš-
tě včetně předpolí kostela bude celé odstraně-
no a nahrazeno novým s pískovcovými stupni. 

Nové úpravy kolem kostela a především pří-
stup po opravených schodech bude sloužit dob-
ré věci – vedle věřících, kteří se zde setkávají se 
svým Bohem, tady najdou klid, prostor pro za-
myšlení, pocit sounáležitosti s předchozími ge-
neracemi a hledání duchovních hodnot i všich-
ni další návštěvníci. 

Svatý Martin je znám díky legendě, kdy se 
rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Rozdělme se 
i my. Jak krásně se nám bude šlapat na dlaž-
bu, do které jsme vložili vlastní, třeba drob-
ný, příspěvek.

Hedvika Psotová, Farnost Tlumačov

Naše schůzky se od měsíce dubna kona-
jí v Klubu obce Zábraní. Je zde více prosto-
ru pro naši činnost. A co se událo od začát-
ku roku 2014?

Byli jsme společně v divadle ve Zlíně (La-
byrint světa a ráj srdce, Žítkovské bohyně, My 
fair lady). Zapojili jsme se do soutěže o nej-
lepší štrúdl a dokonce jsme obsadili první tři 
místa. Naši zástupci se zúčastnili i oslav MDŽ 
v Kvasicích, většina z nás byla v KIS Tlumačov 
na vernisáži výstavy k výročí 150 let od vzniku 
prvního českého dobrovolného sboru Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezka. Byli jsme také 
pozváni, společně s panem starostou Ing. A. 
Jonáškem, na setkání seniorů v Otrokovicích.

Pro společné akce jsme si pořídili trička s ná-
pisem SENIOR TLUMAČOV.

V těchto tričkách nás reprezentovalo druž-

Klubu seniorů Tlumačov
stvo v soutěži PETANGE senior Cup 2014 
v Luhačovicích pořádané Zlínským krajem. 
Naše družstvo ve složení manželé Brázdilovi, 
L. Řezníková a M. Ešlerová obsadilo 2. místo 
z 22 soutěžících družstev. Blahopřejeme a moc 
děkujeme za reprezentaci.

Další náplň našich schůzek tvořila např. vý-
roba velikonočních výzdob, vzpomínky na his-
torii a osobnosti Tlumačova – četli jsme si na-
příklad z dílek pana Milana Neorala, věnujeme 
se nácviku programu na seniorské hry, společ-
ně slavíme narozeniny.

Poslední úspěšnou akcí byl společný výlet do 
Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme navštívi-
li pohankový mlýn rodiny Šmajstrlů a skanzen 
v Rožnově pod Radhoštěm.

Prostě společných zážitků máme hodně 
a další nás určitě čekají.      Ladislava Šoltysová

Naši jubilanti duben – červen 2014
Jan Nedoluha, Ludmila Jonášková, Petr Popov-
ský, Jaroslava Vránová, Josef Dvořák, Alois Foj-
tů, Marie Mamicová, Libuše Buršíková, Stani-
slava Jonášková, Marie Škrancová, Milada Hor-
ňáková, Jarmila Čadová.

Všem blahopřejeme.

Diamantovou svatbu oslavili manželé 
Zdeněk a Jaroslava Vojtáškovi.

Narozené děti
Adam Smyček, Lubomír Krajča, Jan Blahuš, 
Jan Vrzalík, Kateřina Kytlicová

Úmrtí
Milada Jadrníčková, Břetislav Bartek, Albína 
Fryštáková, Rudolf Michalský, Rajmund Hu-
ráň, Věra Ivanovičová, Anděla Miklíková, Bo-
huslav Bomer.

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

Z TLUMAČOVSKÉ 
MATRIKY

Politickým subjektům, sdružením 
a nezávislým kandidátům pro komu-
nální volby v tomto roce bude zdarma po-
skytnut prostor v rozsahu stránky A5 v záři-
jových Tlumačovských novinkách. V přípa-
dě zájmu kontaktujte do 1. 9. 2014 osobně, 
telefonicky nebo emailem vedoucí KIS Tlu-
mačova                               R. Nelešovskou.

Upozornění

zve všechny seniory a jejich 
příznivce

v pátek 12. září 2014 
do Hulína

na

HRY SENIORŮ
MIKROREGIONU 

JIŽNÍ HANÁ

Den plný her a poznávání v Obalovně Tlumačov
Ve středu 7. května 2014 jsme na pozvání 

zástupce Obalovny v Tlumačově ing. Jarosla-
va Švece vyrazili s dětmi na prohlídku Obalov-
ny v Tlumačově, kde byly pro předškolní děti 
připraveny v rámci týdne bezpečnosti různo-
rodé aktivity.

Cestu jsme zvládli poměrně brzy a za půl 
hodiny jsme už byli na místě. Dostalo se nám 
srdečného přivítání od pracovníků Obalovny 
v čele s panem ing. Švecem a hned zpočátku 
byla pro nás připravena řádná rozcvička. Při 
hudbě jsme protáhli celé tělo a za asistence sleč-
ny Pavlínky jsme zvládli i populární ptačí tanec, 
který si vyžádal opakování, protože se dětem 
velmi líbil. Poté jsme shlédli, co dokáže pejsek 
jednoho ze zaměstnanců Obalovny, který uměl 
svého páníčka poslechnout na slovo. Zvládal 
jednotlivé povely na jedničku a děti byly z jeho 
umění nadšené. Potom už následovala prohlíd-
ka Obalovny se srozumitelným výkladem naše-
ho průvodce Ing. Švece, který dětem srozumi-
telnou formou přiblížil veškeré dění, které ve 
firmě každodenně probíhá. 

Děti se zvážily i s učitelkami na váze pro ná-
kladní auta a dověděly se, jak to vypadá, když se 
náklaďáky plní asfaltovou směsí. Zkusily si zá-
vod v ochranných helmách, kdy s kýblíky a lo-
patkami v ruce nakládaly kamínkovou směs 
a vysypávaly jí na určené místo. Obě družstva 
se umístila téměř na vteřinu stejně a vyslouži-
la si omalovánky a dárkové předměty. Třešnič-
kou na dortu naší exkurze v obalovně byla jíz-
da ve velkém autě s bagrovací lžící, kde děti po 
dvojicích objížděly celý areál. Na závěr naší ná-
vštěvy dostaly děti sladkou odměnu a pitíčko 
a na oplátku nakreslily všem zaměstnancům 
Obalovny krásné obrázky křídami na asfalto-
vý chodník. 

Unaveni, ale nadmíru spokojení jsme se lou-
čili s Obalovnou a všemi zaměstnanci, kteří se 
nám po celý čas naší návštěvy ochotně věnova-
li a připravili pro nás dopoledne plné zábavy, 
poučení a zajímavých aktivit a her.

Jarní tvoření v mateřské škole
Ve středu 14. května 2014 v odpoledních ho-

dinách se v naší mateřské škole sešli rodiče, aby 

Mateřská škola Tlumačov
si společně s dětmi a učitelkami vyrobili něco 
pěkného pro radost. Připravili jsme pro ně na-
bídku drobných dekoračních předmětů k ožive-
ní domácího interiéru - dětských pokojíčků či 
libovolných prostor v domácnosti.

Všichni zúčastnění se s chutí vrhli do práce 
a tvoření. Paní učitelky pro ně připravily mate-
riál s ukázkami hotových výrobků a nic nebrá-
nilo tomu, aby se rodiče společně s dětmi pus-
tili do pracovních činností. Pracovalo se u čtyř 
stanovišť, kde si mohli přítomní vyrobit papí-
rový tulipán, vylepit si kousky vytrhaného ba-
revného papíru krásnou jarní kytičku a vystřih-
nout, slepit a domalovat šibalku myšku, která 
ve svém bříšku ukryla na závěr pracovního úsi-
lí sladkou odměnu pro děti. 

Svoji tvůrčí fantazii uplatnily děti v neposled-
ní řadě i při výrobě záložky do svojí oblíbené po-
hádkové knihy, která svou barevností připomí-
nala rozkvetlou jarní louku a bude jistě veselou 
ozdobou knihy plné dětských příběhů. U všech 
stolečků bylo veselo, u dobré kávy i čaje jsme 
poklábosili s rodiči, kteří společně s učitelka-
mi dohlíželi na své ratolesti a tu a tam pomoh-
li radou či přímo drobnou pomocí při dokon-
čení započatého díla. 

Některým dětem se vůbec nechtělo domů, 
tak si den v mateřské škole ještě prodloužily. 
Hraček i jiných zábavných didaktických her 
máme dostatek, takže záleželo jenom na nich, 
kterou z nich si zvolily. Maminky, babičky 
a paní učitelky vydržely v družné zábavě společ-
ně s dětmi a nebýt pokročilého času, kdy bylo 
potřeba zajistit pro zbytek rodiny nějakou veče-
ři, seděli bychom a povídali ještě déle. 

Věříme, že se naše tvoření všem líbilo a že 
jeho tradice bude stejně úspěšně pokračovat 
i nadále.

Babiččiny bylinky a koření
Kdybyste přišli poslední týden v květnu do 

třídy „Sluníček“, asi byste v první moment pře-
mýšleli, zda nejste v krámě báby kořenářky. Ve 
třídě to vonělo různými druhy koření a bylinek, 
které děti s nadšením tento týden sbírají a učí 
se je poznávat.

Na koberci se vytvořily hloučky dětí, které 
s hlavami skloněnými nad bylinkami se zauje-

tím listovaly velkým herbářem rostlin a hledaly 
tu „svou bylinku“, kterou utrhly cestou do ško-
ly, a moc je zajímalo, jak se vlastně jmenuje. Na 
starodávných váhách, které donesla paní uči-
telka Inka, jiná skupina vážila již nasušené by-
liny, kontrolovala je zrakem i čichem a se zau-
jetím sledovala, jak se obě strany váhy převa-
žují na jednu či na druhou stranu. 

Všechny děti se seznámily s využitím bylin 
v lékařství, v kosmetice, prohlížely si šampóny 
a zubní pasty s obsahem bylin, natíraly si ruce 
vonnými léčivými krémy. Vyzkoušely si, jak se 
tluče koření v hmoždíři, rozlišovaly aroma celé 
drcené a mleté skořice, kmínu či hřebíčku. Pod 
vedením učitelky zvládly zasadit semínka řeři-
chy, kterou po vyrostení nasekáme do pomazán-
ky a pochutnáme si na zdravém jídle. Koncem 
týdne si děti vyrobily plátěné pytlíčky na usu-
šené bylinky a připravily pro sebe i paní učitel-
ky osvěžující nápoj z máty, citrónu a medu. To 
ale byla dobrota! 

Celý týden s tématem „Babiččiny bylinky 
a koření“ se nám moc vydařil, stali se z nás 
znalci koření a bylinek, což doufám děti uplat-
ní i doma a rádi Vás poučí o tom, jak se která 
z nich jmenuje.

Hana Janoštíková a Jindra Zálešáková

Děti v Obalovně.                                                    Foto: MŠ Tlumačov. Poznáváme bylinky a koření.                                        Foto: MŠ Tlumačov. 

Tvoření dětí s rodiči.           Foto: MŠ Tlumačov. 
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Ze života obce Ze života obce

„Odpoledne pro celou rodinu“ je název 
velké tlumačovské společenské akce, která 
se každoročně koná v měsíci červnu v parku 
v Sokolské ulici.

V 14:30 hod. začal program slavnostním 
přivítáním starostou obce Ing. Antonínem Jo-
náškem a pořadateli: za Kulturní a informační 
středisko pozdravila všechny přítomné Renáta 
Nelešovská a za Dům dětí a mládeže Sluníč-
ko, pracoviště Tlumačov, Bc. Hana Hlobilová.

Krátce po 15 hodině začalo vystoupení 
klauna Pepina Prcka. Človíček malého vzrůs-
tu byl v neustálém kontaktu s dětmi, které 
aktivní formou, pomocí her, zpěvu, soutěží 
a tance, vtahoval do své show.

Poté následovala vystoupení všech skupin 
tlumačovského aerobiku pod vedením Hany 
Hlobilové. Cvičení na tanečním parketu bylo 
prokládáno různými dětskými soutěžemi. 
Děti měly také možnost zapojit svého soutěž-
ního ducha i u dalších soutěží, které byly „ro-
zesety“ po celém parku. Byly to různé stolové 
hry, skákání na trampolíně, hod kroužkem na 
čápa, malování na obličej a další. Pro zábavu 
byla přichystána i projížďka na voze taženém 
koňmi z místního hřebčince a hasiči umožnili 

Sobotní odpoledne pro celou rodinu
dětem si prohlédnout jejich auto a sednout si 
(i když jen na sucho) do člunu.

Pro starší generaci zahrála od 17 – 18:30 
hodin dechová hudba Zdounečanka. Je to 
kapela, která i v Tlumačově dokázala, že se 
umí přizpůsobit požadavkům doby, která de-
chovce moc nepřeje. Svým vystoupení potěši-
la všechny milovníky lidových písniček. Mno-
zí si zatančili a zazpívali.

Večer patřil skupině Pexeso Zlín. Jejich 
taneční zábava, trvající až do pozdních noč-
ních hodin, roztančila a rozezpívala mladší 
i střední generaci. 

Bohaté občerstvení zajišťoval Hostinec 
u Hřebčince a místní hasiči. V horkém dnu 
bylo potřeba dodávat organismu hlavně te-
kutiny.

Pořadatelé, KIS a DDM Sluníčko Tluma-
čov, děkují spolupořadatelům této akce Zem-
skému hřebčinci Tlumačov a SDH Tlumačov, 
všem sponzorům, dobrovolníkům, SRPDŠ při 
ZŠ Tlumačov a pracovníkům obce, za pomoc 
při organizování a zabezpečení akce.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
Foto: Maria Vaňáč, www.fotomarian.cz
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DDM Sluníčko DDM Sluníčko a ZŠ Tlumačov

Sestava „Dobré ráno“.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

V sobotu 5. dubna 2014 se konal 10. ročník 
soutěže v aerobiku skupinových choreografií 
„O pohár starosty obce Tlumačov“, kterou po-
řádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovi-
ce, odloučené pracoviště Tlumačov. Soutěž pro-
běhla ve Sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště 
a zúčastnilo se jí okolo 770 soutěžících z 23 klu-
bů celé Moravy (Ostrovačice, Hodonín, Veselí 
nad Moravou, Loučka, Kostelec, Kyjov, Valaš-
ské Meziříčí, Zlín, Otrokovice, Tlumačov, Os-
trožská Nová Ves, Ráječko-Jestřebí, Uherské 
Hradiště, Frýdek- Místek atd.). 

Diváci v hale vytvořili skvělou atmosféru. 
Soutěžící zase předváděli úžasné výkony, na 
které dohlížela 6 členná profesionální porota, 
která vše pečlivě sledovala a hodnotila. Celkem 
bylo k vidění 58 soutěžních sestav. Rozdělení 
v tomto roce bylo na estetické a technické týmy, 
ve 4 věkových kategoriích do 7 let, 8 - 10 let, 
11 - 13 let, 14 a více let. Po vystoupení proběh-
lo také slovní hodnocení od Hanky Kynycho-
vé, která hodnotila originalitu a Mgr. Davida 
Holzera, který hodnotil náročnost. Dále v po-
rotě zasedla Mgr. Šárka Matulíková jako hlavní 
rozhodčí, Mgr. Pavlína Radičová jako technic-
ká rozhodčí, Igor Šustr hodnotící choreografii 
a Alena Csomorová, která hodnotila synchron. 

Dále v porotě zasedl VIP host Miroslav Hra-
bě – herec a zpěvák, kterého pak vystřídal jeho 
kolega zpěvák a herec Petr Kutheil z Prahy. Tito 
VIP porotci hodnotili ceny sympatie. 

Soutěž skupinových choreografií 
„O pohár starosty Obce Tlumačov“

Během soutěže v hale proběhlo také několik 
tanečních vystoupení TS Trick Hulín, exhibič-
ní vystoupení Hanky Kynychové, TS Reborn 
Squat Crew, a pěvecké vystoupení Anety Polá-
chové, které bylo velmi příjemným zpestřením 
pro diváky i soutěžící.

Naše velké poděkování patří firmě Ondrá-
šovka, která zajišťovala pro všechny soutěží-
cí pitný režim a již několik let je naším partne-
rem této soutěže. Také velké poděkování pat-
ří všem sponzorům, kteří věnovali do soutěže 

buď finanční částku, či drobné dárky pro sou-
těžící. Děkujeme a velmi si toho vážíme. Díky 
Vám můžeme ohodnotit všechny soutěžící za 
jejich píli a snahu, i když neskončí na místech 
nejvyšších. 

Výsledky v jednotlivých kategoriích si může-
te přečíst na www.tlumacov.cz. 

Děkujeme všem sponzorům.
Bc. Hana Hlobilová, 

vedoucí odloučeného pracoviště 
Tlumačov DDM Sluníčko

Školní akademie si již našla své pevné mís-
to v cyklu tradičních kulturních událostí obce 
Tlumačova.

Letos proběhla ve čtvrtek 6. června 2014 
v prostorách školní budovy za hojné účasti ro-
dičovské veřejnosti. Vždyť který rodič by nesle-
doval s neskrývanou pýchou výkony svých rato-
lestí, kterak s odvahou a vervou patřící k mlá-
dí předvádějí své dovednosti dramatické, taneč-
ní či pěvecké. Opominout nesmíme ani výtvar-
nou stránku představení, neboť samotná pří-
prava kostýmů a kulis, je neméně náročná než 

Školní akademie
zaujala krásnou výpravou - vždyť ta liška měla 
pravý kožich! Dvanáct měsíčků – tradiční po-
hádka v netradiční angličtině. A inovovaná Kar-
kulka v provedení nejstarších žáků 9. ročníku 
dokázala pobavit a rozesmát svou nadsázkou 
a ironií, stejně jako zábavná lekce němčiny Al-
lesgute v podání chlapců 8. třídy. K tanci pří-
mo vybízely hity 60. let, doprovázené klávesa-
mi paní učitelky Jiruškové.

Klávesovými variacemi na mozartovské hu-
dební téma se blýskl Radim Vráblík a Tereza 
Podroužková zaujala sólovým číslem aerobiku 
v nervním tempu slavné Nirvány. Třešničkou 
na dortu pak byla nápaditá písnička s kelímky, 
která v rytmu roztleskala sál. Vystoupení uza-
vřela futuristická módní přehlídka.

Akademie zaujala barevností, dynamikou 
a nápaditostí. Nikdo neměl příležitost se nu-
dit. Naopak, lidé se dobře bavili, tleskali do 
rytmu, fandili školákům v jejich snaze blýsk-
nout se před svými rodiči a ukázat se v tom 
nejlepším světle.

Příprava akademie, to je spousta vynalože-
ného úsilí a času ze strany žáků i jejich učite-
lů. Výsledek však stojí za to a je odměnou pro 
nás všechny – účinkující i diváky, žáky, učite-
le i rodiče. Strávili jsme spolu příjemné dopo-
ledne a za dva tři roky se akademie přihlásí se 
zcela novým originálním programem. Doufá-
me, že potěší stejně jako ta letošní. 

Mgr. Lenka ZichováŠkolní akademie.                                                                                         Foto: ZŠ Tlumačov. 

Sestava „Království za ruce“.                                                                                Foto: DDM Sluníčko. 

Sestava „Retro disco“.                                                                                         Foto: DDM Sluníčko. 

Každým rokem přemýšlím nad nápady cho-
reografií pro naše soutěžní týmy. Co vymyslet, 
aby se sestava líbila cvičícím dětem, a také aby 
zaujala porotu? Snad všechny nápady už byly! 
Dlouhé hodiny, dny a měsíce přemýšlení jak 
nad sestavou, tak nad výběrem hudby, její úpra-
vou a také nad důležitými kostýmy, které jsou 
nezbytnou součástí sestavy. V letošním roce má 
aerobikový tým Tlumačov 5 soutěžních sestav 
a celkem 95 členů. Nejmladší děti ve věku 4 – 8 
let nacvičily sestavu „Dobré ráno“, děvčata ve 
věku 8 – 11 let sestavu „Římští legionáři“. Dal-
ší skupina dětí ve věku 11 – 13 let cvičí sesta-
vu pod názvem „Freddie Mercury je zpět“, nej-
starší děvčata ve věku 14 – 18 let sestavu „Krá-
lovství za ruce“ a letos poprvé nacvičili sesta-
vu také rodiče dětí z kroužků aerobiku na téma 
„Retro disco“. Pilně jsme se všichni připravova-
li na soutěže, kterých jsme se chtěli zúčastnit. 
Netušili jsme, jaká bude sezóna, jak to všech-
no zvládneme, jestli bude nějaký úspěch, jestli 
se budou sestavy líbit. Scházeli jsme se na tré-
ninku 1 x týdně v rámci kroužku a pilovali a pi-
lovali. A jak to dopadlo?   

AT Tlumačov má nyní z této soutěžní sezó-
ny 22x 1. místo, 9 x 2. místo, 3 x 3. místo, 2 x 
Cenu poroty, 2 x Cenu za kostýmy a 1 velký pu-
tovní pohár primátora města Zlín.

Sestava „Dobré ráno“. Děti se zúčastnily sou-
těží v rámci Aerobic Tour, kde získaly v Hodo-
níně 3. místo a na finále v Otrokovicích v ka-
tegorii TOP 20 1. místo. Na mezinárodní pře-
hlídce v Otrokovicích získaly Cenu poroty. Na 
semifinále Děti fitness v Otrokovicích získa-
ly 2. místo a postup na mezinárodní finále do 
pražské Lucerny. V Praze na finále vybojovaly 
1. místo a staly se vítězem své kategorie. 

Trenérka Bc. H. Hlobilová a H. Hlobilová ml.

Sestava „Římští legionáři“. Děvčata se zú-
častnila soutěží Aerobic Tour. V Otrokovi-
cích “O pohár starosty obce Tlumačov“ získa-
la 1. místo, v Bystřici pod Hostýnem 2. místo, 
v Hodoníně 2. místo, na finále v Otrokovicích 
v TOP 10 1. místo a stala se vítězi své kategorii 
Aerobic Tour. Na krajské přehlídce 1. místo + 
Cenu poroty. Na mezinárodní přehlídce Cenu 
za kostým. Na semifinále Děti fitness v Otro-
kovicích 2.místo a postup na finále do pražské 
Lucerny. V Praze ve své kategorii zůstala pod 
místy nejvyššími a obsadila 4. místo. Ve Zlíně 
o putovní pohár primátora města Zlín 1. místo. 

Trenérka Bc. H. Hlobilová a H. Hlobilová ml.

Sestava „Freddie Mercury je zpět“. Vzhle-
dem k tomu, že děti přecházely v této soutěž-
ní sezóně do vyšší věkové kategorie, jsme vel-
ké úspěchy neočekávali. Díky jejich výborným 
výkonům nás však brzo vyvedly z omylu a ze 
všech závodů, kterých se zúčastnily, si odvá-
žely cenné kovy. Také s touto sestavou se děti 
zúčastnily několika soutěží. Soutěže Aerobic 
Tour „O pohár starosty obce Tlumačov“ 2. mís-
to, Uherský Ostroh 3. místo, Bystřice pod Ho-
stýnem 2. místo, Hodonín 1. místo, v Otroko-
vicích na finále Tour v TOP 10 vybojovaly 2. 

Soutěžní sezóna 2014 - AT Quick step Tlumačov při DDM Sluníčko

místo a staly se druhým nejlepším týmem ve 
své kategorii. Na krajské přehlídce 1. místo. Na 
semifinále Děti fitness v Otrokovicích 1. místo 
a postup do pražské Lucerny. V Praze skonči-
ly na krásném 2. místě. V Brně na soutěži Čes-
ko se hýbe 1. místo. Ve Zlíně O putovní pohár 
primátora 1. místo. 

Trenérka: Bc. H. Hlobilová a N. Filáková
 

Sestava „Království za ruce“. Nejúspěšnější 
sestava díky prezentaci děvčat, která do sesta-
vy dala kus srdce. V rámci Aerobic Tour „O po-
hár starosty obce Tlumačov“ 1. místo, Uherský 
Ostroh 1. místo, Bystřice pod Hostýnem 3. mís-
to, Hodonín 1. místo, finále Aerobic Tour TOP 
10 Otrokovice 1. místo a vítěz své kategorie + 
absolutní vítěz Aerobic Tour s nejvyšším po-
čtem bodů od poroty. Krajská přehlídka pohy-
bových skladeb 1. místo. Mezinárodní přehlíd-
ka pohybových skladeb Otrokovice - Cena za 
kostým. Semifinále Děti fitness Otrokovice 1. 
místo a postup do pražské Lucerny. Meziná-
rodní finále Praha 1. místo. O putovní pohár 
Zlín 1. místo. 

Trenérka Bc. H. Hlobilová a M. Daňková

Sestava „Retro disco“. Sestavu nacvičilo 24 
zapálených rodičů. Nejdříve to bylo jen z legra-
ce, si něco zkusit. Postupem času tomu všich-
ni propadli a pořádně si to užívali. S touto se-
stavou jsme se zúčastnili přehlídky pohybových 
skladeb ve Zlíně 1. místo, krajské přehlídky po-
hybových skladeb Otrokovice 1. místo, meziná-
rodní přehlídky Otrokovice, soutěže semifiná-
le Děti fitness Otrokovice 2. místo a postup do 
Prahy do Lucerny. Z mezinárodního finále Děti 
fitness Praha jsme si odváželi úžasné 1. místo. 

Trenérka Bc. H. Hlobilová

Soutěžní sezóna pomaličku končí. Dvě naše 
skupiny čeká ještě finále „Česko se hýbe“ v Pra-
ze, na které jsme se probojovali z Brna. Mlad-
ší skupiny už odpočívají a taktéž skupina rodi-
čů. Dva měsíce soutěží byly náročné, ale stá-
ly za to. Byly to měsíce radosti, smutku, doje-
tí, překvapení a štěstí. Děkujeme všem za pod-
poru a těšíme se na všechny v další aerobikové 
sezóně. Přihlášky do kroužků budou k dispozi-
ci v DDM Sluníčko v měsíci září. 

Bc. H. Hlobilová – vedoucí odloučeného 
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

umělecká stránka vystoupení. Rámec celé aka-
demie tvořil stroj času, který nás nesl jednotli-
vými staletími a připomínal výběrově některé 
z dějinných událostí. 

Praotec Čech či Libuše byli návratem k úsvi-
tu českých dějin. Blok lidových pohádek a kra-
mářská píseň odkazovaly k 19. století a ukáza-
ly bohatstvínaší lidové kultury. Zvláště půvab-
né bylo vystoupení prvňáčků, kteří s nevšed-
ní odvahou a vervou prezentovali české lidové 
písničky a říkadla. Budulínek, pohádka se zpě-
vy za doprovodu kláves p. učitelky Desenské, 
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ZŠ Tlumačov KIS Tlumačov

Starostové Tlumačovů: p. Jaroslav Konop a Ing. Antonín Jonášek.                     Foto: R. Šimoník. 

Ne, to není chyba v názvu. Opravdu jsme byli 
v Tlumačově, ovšem na návštěvě v tom v Če-
chách u Domažlic.

Ve dnech 8. - 9. května 2014 se uskutečni-
la, po mnoha letech, tzv. „Retro“ návštěva do 
družební obce Tlumačov. Pozvání přijal staros-
ta obce Ing. Antonín Jonášek, někteří předsta-
vitelé obce, hasiči, pracovnice KIS a další ob-
čané Tlumačova. Hlavně nechyběly zakládají-
cí členky spolupráce mezi oběma obcemi: paní 
Jaroslava Vránová, Helena Samohýlová a Anna 
Machovská. Hlavním organizátorem zájezdu 
za naši obec byl tajemník Ing. Jaromír Janský.

Ve čtvrtek 8. května 2014 jsme se vydali na 
dlouhou trasu napříč republikou (cca 450 km), 
kterou jsme si zpestřili zastávkou v městě Tá-
boře. Po krátké prohlídce, zejména historické 
části města, jsme pokračovali k cíli naší ces-
ty a kolem 14:30 hodin dorazili na tlumačov-
skou náves, kde proběhlo velmi vřelé přivítání. 

Poté následovalo pohoštění v kulturním 
domě spojené s prezentací obou Tlumačovů, 
předání dárků, podpisy na pamětní listinu a dal-
ším kulturním programem.

Dále jsme v Tlumačově navštívili hasičskou 
zbrojnici, sportovní areál (měli jsme i mož-
nost povzbudit tlumačovské hráče při fotbalo-
vém utkání), kulturní amfiteátr a zbyl i čas na 
návštěvu u přátel.

Večer, kdy se část ubytovala v ubytovně ve 
vedlejší obci Mrákov a část v Podveském mlý-
ně, byl také plný pohody. Po výborné večeři do-
šlo i na tanec, víno, pivo, zpěv, atd. 

Byli jsme 
v Tlumačově

Následující den, 9. května 2014, jsme se po 
snídani vydali autobusem na rozhlednu na Šká-
le, kde proběhlo společné focení, a kde jsme 
se rozloučili s několika našimi hostiteli. Naše 
cesta směřovala dál, přes Vavřineček – Vese-
lou horu, do Domažlic. Starosta Tlumačova, 
pan Jaroslav Konop, nám cestu zpestřil písnič-
kou, kterou určitě všichni znáte: „Žádnej neví, 
co sou Domažlice, žádnej neví, co je to Taus. 
Taus je to německy, Domažlice česky, žádnej 
neví, co je to Taus.“

V Domažlicích jsme navštívili Muzeum 
Chodska, Chodský hrad, domažlické náměstí 
i jiné památky. Po společném obědě nastal čas 
loučení a vydání se zpět k domovu, k tomu na-
šemu Tlumačovu na Moravě.

Všem občanům českého Tlumačova, v čele 
s jejím starostou, moc děkujeme za pozvání 
a věřte, že jsme se u Vás cítili jako doma. Tak 
na shledanou v Tlumačově. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

V pondělí 10. března 2014 byla v prostorách 
KIS slavnostní vernisáží otevřena výstava k vý-
ročí 150 let od vzniku prvního českého dobro-
volného sboru Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezka. 

Výstavu připravili tlumačovští hasiči ve spo-
lupráci s p. Blahou. Expozice představovala ha-
sičské kuriozity, medaile, uniformy, alba foto-
grafií a další zajímavé exponáty.

Z dostupných informací na internetu se do-
čteme, že 12. března 1864 byly ve Velvarech 
na Kladensku schváleny stanovy prvního čes-
kého sboru dobrovolných hasičů. Postupem 
času si vlastní požární jednotky zřídila většina 
měst i obcí, čímž se z dobrovolného hasičství 
stal masový fenomén, který mimo jiné sehrál 
úlohu v procesu emancipace českého národa. 
K myšlence nezištné pomoci při požárech i ji-
ných neštěstích se v Česku aktuálně hlásí ko-
lem 365.000 osob. 

Tyto i jiné zajímavé skutečnosti z historie 
i současnosti se mohli návštěvníci vernisáže do-
zvědět ze zajímavé přednášky, kterou připravil 
amatérský historik a sběratel hasičských věcí 
pan Vít Blaha z Pohořelic. Pan Blaha zapůjčil 
na výstavu i zajímavé předměty s hasičskou té-
matikou ze své soukromé sbírky. Výstava byla 
zpřístupněna pro veřejnost do 27. března 2014.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Čeští dobrovolní hasiči letos 
slaví 150 let od svého vzniku

Na špičce májky, kterou muži, chlapi a chlap-
ci z Tlumačova postavili ve středu 30. dubna 
2014, zavlála obecní vlajka.

Strom na májku přivezli zaměstnanci obec-
ní údržby z lesů Lesní správy Buchlovice. Již 
po čtvrté se na výbornou „poprali“ s uřezáním 
stromu, jeho umístěním na traktor a dopravou 
z Chřibů až k nám, do Tlumačova.

„Samotné stavění májky proběhlo bez kom-
plikací, rok od roku je její vztyčení snazší, ne-
boť během předešlých let jsme už získali urči-
té zkušenosti,“ řekl starosta obce Ing. Antonín 
Jonášek. Všechny přítomné trošku zmátl svým 
tvrzením, že kmen použitý na máku je z vánoč-
ního stromu, který stál na tom samém místě 
před 5 měsíci, ale není tomu tak.

Májku jsme (ne)káceli v pátek 30. května 
2014 od 17 hodin, neboť v noci z pátku na so-
botu (16. - 17. 5. 2014) bohužel vandalové naši 
májku uřezali. Nevím, jaký to pro ně mělo jiný 
než ničitelský význam, protože špičku májky 
i s obecní vlajkou si neodnesli. 

Při přátelském posezení u pokácené májky 
si děti vyzkoušely jízdu zručnosti např. na kole 

Letošní májka 
nevydržela útok 
vandalů

nebo odrážedle. Dospěláci si mohli, od 19 ho-
din, „zakřepčit“ na taneční Retro párty disko-
téku místního diskžokeje Vaška Vymětalíka. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Soutěž v řezání májky.    Foto: KIS Tlumačov. 

Jízda zručnosti.            Foto: KIS Tlumačov. 

Den Země.                                                                                                    Foto: ZŠ Tlumačov. 

Den Země.                    Foto: ZŠ Tlumačov. Den Země.                    Foto: ZŠ Tlumačov. 

Deváťáci.                       Foto: ZŠ Tlumačov. 

Okrskové kolo 
recitační soutěže

13. den v měsíci bývá pro mnohé nešťast-
ným dnem. Tuto teorii však určitě nezastáva-
jí recitátoři z naší školy, kteří právě 13. břez-
na 2014 jeli do Napajedel soupeřit v rám-
ci okrskového kola recitační soutěže s žáky 
dalších šesti okolních škol v přednesu umě-
leckých textů. 

Říká se, že není důležité zvítězit, ale zúčast-
nit se. Markétka, Katka, Míša a Petr se nejen 
zúčastnili, ale dosáhli i nemalých úspěchů, 
které je možné považovat za zúročení hodin, 
které museli ve svém volném čase věnovat pří-
pravě na tuto soutěž. Jak dopadli? V kategorii 
2. a 3. r. Markétka Gelnarová 1. místo, v ka-
tegorii 4. a 5. r. Kateřina Gelnarová 2. místo, 
v kategorii 6. a 7. r. Michaela Horková 2. mís-
to, v kategorii 8. a 9. r. Petr Blahuš 1. místo.

Na školu naší velikosti to je jistě úctyhodný 
výkon. Moc a moc jim gratuluji a přeji štěstí 
při dalším zápolení, tentokrát již v okresním 
kole této soutěže.            Mgr. Leona Jirušková

Zdeňka Kadlčíková 
opět zabodovala v 
Matematické olympiádě

Je mi velkým potěšením pogratulovat Zdeň-
ce Kadlčíkové z osmého ročníku k perfektní-
mu 4. místu v okresním kole Matematické 
olympiády. Zdeňka tak skončila jako úspěš-
ný řešitel v tvrdé konkurenci 34 dalších ta-
lentovaných matematiků a matematiček. Bla-
hopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

RNDr. Martina Železná

Den Země na naší škole
Letošní Den Země, který se každoročně 

slaví 22. dubna 2014, si žáci školy připomně-
li aktivitou třídění odpadu. V rámci kroužku 
se někteří žáci šestého, sedmého a jedna žá-
kyně osmého ročníku převlékli do kostýmů 
popelnic, moderátora, bezdomovců, kostý-
mů zaměstnanců sběrného dvora a prodejce 
elektra. Žáci ve všech třídách byli od našich 
dvou „bezdomovců“, kteří uklízeli obec, „ob-
darováni“ různými druhy odpadků a sami se 
snažili odpad správně přiřadit do jednotlivých 
popelnic či k zaměstnancům. Pokud vytřídili 
odpad na první pokus bezchybně, čekala je 
malá sladká odměna od příslušné popelnice 
☺. Všechny třídy byly překvapeny kolik růz-
ných možností již člověk má při vyhazová-
ní odpadků (jen popelnic vystupovalo v akti-
vitě 12). Na směsný odpad zbyl jen plesnivý 
chléb a posmrkané papírové kapesníčky. Dou-
fejme, že připomenutím Dne Země touto ak-
tivitou jsme rozšířili povědomí o třídění od-
padu k dalším žákům a ti pak u sebe doma. 

RNDr. Martina Železná

Blahuš Petr, Franko Jan Marko, Košina Do-
minik, Kalandra Dominik, Kozumplík David, 
Sárkány Petr, Hujíček David, Skopal-Procház-
ka Jakub, Hlaváč Pavel, Zlatuška Ondřej, Kra-
vec Petr, Šivel Martin, Matulíková Lucie, Juráko-
vá Natálie, Mrláková Vendula, Dědková Aneta.

Z 5. ročníku se jedná o 2 žáky: GYMNÁ-
ZIUM OTROKOVICE (1 žák) a GYMNÁ-
ZIUM LESNÍ ČTVRT ZLÍN (1 žák).

16 žáků z 9. třídy odchází na GYMNÁ-
ZIUM TGM ZLÍN (1žák), SPŠ ZLÍN (2 
žáci), SŠHOTEL A SLUŽEB KM (1 žák), 
SŠ MLÉKÁRENSKÁ KROMĚŘÍŽ (1 žák), 
SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY(1 žák), 
SZRŠ KROMĚŘÍŽ (1 žák), SOŠ POLY-
TECHNICKÁ ZLÍN (4 žáci), SOŠ OTRO-
KOVICE (2 žáci), COPT KROMĚŘÍŽ (1 
žák) a OA KROMĚŘÍŽ (2 žáci).

Kam se dál odcházejí vzdělávat 
páťáci a deváťáci?
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Ze života obce Ze života obce

Chtěl bych zavzpomínat na časy minulé a při-
blížit i časy současné chovatelů v Tlumačově. 
Oboje má svá kouzla, hlavně všichni, co budou 
jmenovaní, si zaslouží uznání. Jedná se o cho-
vatele poštovních holubů, tlumačáky, kteří pro-
slavili a v současné době proslavují Tlumačov 
takřka po celém světě. Není to nadsázka, je to 
fakt, který se nedá ničím zpochybnit. 

Poštovní holubářství bylo v Tlumačově orga-
nizováno roku 1948, kdy jako součást Svazar-
mu, byli chováni poštovní holubi pro potřeby 
armády, která je používala jako doručovatele 
tajných vojenských zpráv.

Chovat poštovní holuby mohl jenom organi-
zovaný chovatel a podmínky k chovu byly ve-
lice přísné. Na černo, jak se říkalo chovu bez 
evidence, bylo možno inkasovat až tři roky vě-
zení. Na evidované holuby se dostávalo zlev-
něné krmivo. Byly prováděny namátkové kon-
troly na holubnících, kde nesměl být neevido-
váný holub. Zalétlí holubi se museli odevzdá-
vat na úřad, taktéž nalezené kroužky se muse-
ly odevzdávat.

Přes všechny tyto problémy byl o chov poš-
tovních holubů veliký zájem a zájemci byli přís-
ně vybráni. V samotném Tlumačově bývalo až 
dvacet pět chovatelů. Mnoho jich v současné 
době již nežije. Přesto ale bych chtěl vzpome-
nout na tyto krásné lidi, holubáře, se kterými 
nám bývalo dobře, a od kterých se bylo mož-
no naučit mnoho užitečných věcí, lásce k zví-
řatům, hospodaření, zručnosti při výrobě zaří-
zení, a hlavně být lidmi. 

Chci je všechny vzpomenout, chci je připo-
menout pamětníkům i současníkům, kterým 
již tyto krásné a ušlechtilé záliby nic neříkají.

Rok 1948, členové svazu chovatelů poštov-
ních holubů v Tlumačově: Páral Václav - před-

Chovatelé vzpomínají
seda, Dufek Jaroslav - jednatel, Navrátil Vác-
lav – hospodář, Samohýl Antonín, Stratil An-
tonín - pokladník. Členové: Šivel Václav, Bráz-
dil Antonín ml., Janiš Antonín, Nesrsta Anto-
nín, Stratil Antonín, Bureš Antonín st., Pro-
cházka Jan ml., Gazdoš Josef st., Dr. Kohou-
tek, Slovák Josef.

V letech 1953 až 1954 přistupují: Kel Zde-
něk, Němeček Vladimír, Kel František, Janiš 
Miroslav, Kolaja Bedřich, Skopal Karel, Gaz-
doš František ml., Kolomazník Zdeněk, Bar-
toš Cyril.

V letech 1956 až 1957 předseda – Bartoš 
Cyril, jednatel – Šivel Václav, pokladník - Ditt-
ner Zdeněk, hospodář - Kolaja Bedřich, členo-
vé: Šumbera Václav, Šumbera Miroslav, Tau-
fer Zdeněk, Hložek Vilém, Bureš Antonín ml., 
Gazdoš Václav, Jadrníček Jaroslav ml., Mišurec 
Květoslav, Brázdil Josef, Gazdoš Josef ml., Sa-

mohýl Ladislav ml., Vaňhara František, Oharek 
Josef, Kulenda Jaroslav, Žák Miroslav.

V šedesátých letech bylo poštovní holubář-
ství vyřazeno ze služeb armády a začalo být jako 
sportovní činnost organizováno při svazu drob-
ného zvířectva. Byl zrušen paragraf č. 52 a poš-
tovní holuby mohl chovat každý bez evidence. 
Tím jako když se řekne zakázané nejvíc chutná, 
začalo zájmu o chov poštovních holubů ubývat.

Z této doby bych chtěl vzpomenout chovate-
le: Brázdil Pavel, Vrtalík Libor, Molák Zdeněk, 
Skopal Václav ml., Dočkal Jaroslav, Maršálek 
Josef, Haša Jindřich ml., Esller Jaroslav, Gaz-
doš Miroslav. Doležal Jaroslav, Němeček Zde-
něk, Spišek František, Sýkora Miroslav, Lysák 
Stanislav, Pastorek Ivan.

Současná Z.O. Ch PH Tlumačov má deset 
členů: Dr. Kél František, Oharek Josef, Kolaja 
Bedřich, Gazdoš František, Kulenda Jaroslav, 
Sýkora Miroslav, Spišek František, Němeček 
Zdeněk, Gazdoš Miroslav, ing. Haša Jindřich.

Tito současní členové dosahují střídavých 
výsledků, jak v oblastním, tak celostátním mi-
stroství. Absolutních výsledků a úspěchů však 
dosahuje pan Oharek Josef se svými holuby. 
Je 15ti násobný mistr O.S. Zlín, kde soutěží 
dvě stě chovatelů. V roce 2000 se stal mistrem 
celé České republiky. Zde měl za soupeře ko-
lem 5 tisíc chovatelů. Jeho holubi reprezentu-
jí již mnoho let Českou republiku na všech ak-
cích pořádaných mezinárodním svazem chova-
telů poštovních holubů. Tím reprezentuje sou-
časně i náš Tlumačov a tak se stává z Tluma-
čova v holubářském světě bašta poštovního ho-
lubářství. Snad se mi podařilo, při vzpomíná-
ní na doby minulé i současnost, vzbudit v mla-
dých lidech zájem o krásné vyžití chovu poštov-
ních holubů.                              Bedřich Kolaja

Před padesáti lety v roce 1964 byl založen 
„Ovocnářský a zahrádkářský spolek v Tlumačo-
vě“. Tento spolek měl 30 členů a předsedu Vrati-
slava Skopalíka. V roce 1973 byl předsedou zvo-
len Zdeněk Novotný, 1978 Zdeněk Ředina, po 
něm 1993 Miloslav Stoklásek. Od roku 2008 
byl zvolen zástupcem předsedy Miroslav Šoltys, 
který postupně převzal funkci předsedy a vyko-
nává ji dodnes. Po celou dobu činnosti zahrád-
kářů byli členové i ostatní občané Tlumačova 
vzděláváni odbornými přednáškami, instruktá-
žemi i návštěvami zahrádkářských výstav. Byly 
pořádány výstavy, v minulosti májové veselice 
na sokolovně, košty pálenek i domácích burčá-
ků a vín „Babračo“. Na svých zájezdech jsme 
poznali mnohá zajímavá místa naší republiky 
i zahraničí. V roce 1979 byla dostavěna svépo-
mocí nová budova zahrádkářů, kde se začaly pá-
lit i ovocné kvasy. V roce 2008 jsme odkoupili 
zařízení pálení kvasů do vlastní režie, postupně 
jsme provedli plynofikaci celé pálenice i vlast-
ního pálení. Provedli jsme generální opravu ce-
lého systému pálení, takže ti, kteří to tam dříve 
znali, už by to tam asi nepoznali.V pálenici kaž-
dým rokem před začátkem pálení spoustu věcí 
opravujeme a zlepšujeme, aby obsluha páleni-
ce i zákazníci byli co nejvíce spokojeni. Na po-
zemku zahrádkářů jsme vysadili švestkový sad. 

Zahrádkáři oslavují

Na podzim lisujeme jablečný mošt. Pro své čle-
ny pořádáme tradiční vánoční posezení, kde si 
popovídáme, vyměníme zkušenosti, zhodnotí-
me konanou výstavu, odměníme výherce. Letos 
jsme na výroční schůzi všechny přátele, kteří 
jsou členy 30 a více roků, odměnili malou po-
zorností. Nejstarším zahrádkářem v naší orga-
nizaci je zakládající člen přítel Zdeněk Ředina. 
Pravidelně pořádaná podzimní výstava je svát-
kem nejen členů, ale všech zahrádkářů z Tluma-
čova i okolí. Naší výstavy se opakovaně zúčast-

ňují děti ZŠ Tlumačov i obou mateřských škol, 
kde vystavují své výkresy i výrobky. Každý rok 
se s dětmi zúčastňujeme okresní soutěže Mla-
dý zahrádkář v Holešově, pokud děti splní kri-
téria i celostátní soutěže. Několikrát jsme byli 
v Kroměříži, Klatovech. Děvčata zaujala „Flo-
ristická soutěž“ v Kroměříži. Jsme členy Unie 
destilátorů ČR. V naší činnosti nás pravidel-
ně podporuje OÚ Tlumačov a ÚS ČZS Zlín. 
Spolupracujeme s ZO ČZS Machová, ZO ČZS 
Míškovice i s ÚS ČZS Kroměříž.     zahrádkáři

Jan Hablovič s lonžérkou Pavlínou Schillerovou přebírají bronzové medaile na CVI Frenštát.       Foto: Voltiž. 

Již půl tuctu závodů mají za sebou voltižé-
ři v letošním roce. Po exhibičním rozjezdu na 
březnovém Jezdeckém festivalu v Lysé nad La-
bem přišel první ostrý start na dubnových zá-
vodech Českého voltižního poháru ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm, ještě tentýž měsíc zavíta-
la téměř celá česká špička do Tlumačova, aby 
se v květnu přesunuli všichni do Albertovce, 
a v době před vydáním Tlumačovských novinek 
se nakonec utkali ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Mezitím si reprezentanti odskočili na závody 
CVI do Itálie a v půlce května absolvovali zá-
vody stejné kategorie u nás (opět ve Frenštátě).

Není se co divit tomuto tempu, letos totiž 
čeká ty nejlepší mimořádná událost – Světové 
jezdecké hry (WEG) v Normandii, jejichž sou-
částí je i Mistrovství světa ve voltiži. Tento svá-
tek jezdectví se koná každé čtyři roky a po olym-
piádě jde o nejvýznamnější událost jezdeckého 
sportu. Po předchozích hrách, které se konaly 
v dalekém Kentucky, se může zdát Francie ne-
poměrně blíž, nicméně tvrdá kvalifikační krité-
ria účast naopak vzdalují.

A jak se letos daří tlumačovskému oddílu? 
Ti nejlepší, Michaela Hanová a Marek Hablo-
vič, stáli na začátku roku před těžkou volbou. 
Mohli se vzhledem ke svému věku rozhodnout, 
zda dají přednost jednodušší kvalifikaci na ju-
niorské mistrovství Evropy v Maďarsku, nebo 
se pokusí splnit nepoměrně vyšší nominační 
známky a vybojují si start na mistrovství světa 
seniorů v Normandii. Rozhodli se jít tou těžší 
cestou a teprve budoucnost ukáže, zda se jed-
nalo a reálný cíl.

Napovědět mohly už závody v Tlumačově, 
které se konaly 26. dubna 2014. Sloužily jako no-

Voltižní sezóna běží naplno
minační pro mezinárodní závody CVI, na kte-
rých si lze splnit známku potřebnou pro WEG. 
Počet soutěžících byl mimořádně vysoký a tak 
se končilo nezvykle až okolo 18. hodiny. Z do-
mácích se nejvíce dařilo Michaele Hanové, která 
zvítězila v nejvyšší kategorii seniorek, mezi muži 
zajel výborně Jan Hablovič a dokázal coby juni-
or porazit ve sloučené kategorii mužů i všechny 
seniory včetně svého bratra Marka, který skončil 
druhý. Bronz vybojovala mezi juniorkami B třetí 
z „klanu“ Hablovičů – Lucie. Velká konkurence 

panuje v juniorských skupinách. Tlumačov po-
stavil dvě juniorky, které obsadily 3. a 4. příčku.

Na mezinárodních závodech CVI Frenštát 
se oběma tlumačovským reprezentantům boju-
jícím o účast na WEG dařilo jen částečně. M. 
Hanová obsadila sice ve své kategorii 3. místo, 
nominační známku však nesplnila. Bronz vybo-
joval i Jan Hablovič mezi juniory. Hůře se da-
řilo Marku Hablovičovi, který po pádu skončil 
7. a ke kýžené známce se ani nepřiblížil.

Oldřich Zdařil

Budovy firmy Navláčil.                                                        Foto: Navláčil. 

V areálu bývalého areálu cementárny má dnes 
zázemí Navláčil stavební firma, s.r.o. ze Zlína. 
Společnost, která získala druhé místo ve Zlín-
ském kraji v soutěži Vodafone Firma roku 2012, 
našla v naší obci prostor pro své logistické cent-
rum včetně skladovací haly a zpevněných ploch.

Od roku 1996 působí na trhu stavebních fi-
rem rodinná společnost Navláčil. Cesta k sou-
časnému vlastnímu areálu nebyla nijak lehká. 

Představujeme Vám - Stavební firma Navláčil
Jak říká sám zakladatel společnosti Martin 
Navláčil st.: „Nezprivatizovali jsme ani staveb-
ní kolečka, všechno jsme si od píky vybudova-
li sami“. Během 18 let se dokázala firma nejen 
udržet v náročném konkurenčním prostředí, ale 
také zaměstnat více než 190 lidí a vybudovat si 
své vlastní firemní zázemí.

S rostoucím objemem staveb jsme byli v po-
sledních letech nuceni hledat vhodné místo pro 

výrobní a logistický 
areál. Nakonec jsme 
jej našli v Tlumačo-
vě, kde si ceníme 
dobré dopravní do-
stupnosti a velikos-
ti vhodného prosto-
ru. Využíváme zde 
výrobní a skladova-
cí haly pro usklad-
nění potřebných ma-
teriálů, servisní halu 
pro stroje a mechani-
zace, administrativní 
prostory a dostateč-
ně velkou zpevněnou 
plochu pro venkovní 
skladování. Realiza-
ce logistického cen-

tra znamená pro stavební firmu Navláčil vý-
znamný milník - především stabilizaci a pevné 
základy pro případný další růst.

Tříletá proměna areálu
Od roku 2011 probíhaly v areálu cementárny 

nejprve demoliční a posléze stavební práce. Po 
dokončení na podzim minulého roku zde stojí 
dvě nové haly (2000 a 1200 m2) a plocha více 
než 3000 m2 zpevněných ploch.

Prostor bývalé cementárny přitom sloužil sta-
vebnictví od roku 1872. Současné využití areálu 
na původní účel navazuje, ovšem v nových ob-
jektech a za podmínek vhodných pro 21. století.
S heslem „Stavíme na referencích“.

Navláčil stavební firma, s.r.o. se zaměřuje na 
realizaci průmyslových staveb a nadstandard-
ních rodinných domů. Společnost dlouhodo-
bě a pečlivě buduje svou pozici na trhu gene-
rálních dodavatelů staveb. Za obchodní aktivi-
ty a růst firmy byla oceněna titulem Stavební 
firma roku 2011 České republiky v kategorii do 
250 zaměstnanců.

Pro více informací, přehled o realizovaných 
stavbách a nabízených službách můžete navští-
vit webové stránky www.navlacil.cz.

Vít Mach, 
vedoucí marketingu a poptávky
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Inzerce

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Ondřej Bartošek, mobil: 725 675 620
OBCHODNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 
Průmyslová 1394,  686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 552 004 
ředitel OC: Petr Lebánek, mobil: 737 266 167, e-mail: petr.lebanek@coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH 
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm, 
impregnované za nejlepší cenu na trhu. 
Exkluzivní cena 16 Kč/bm 
vč. DPH. Ihned k odběru! 
Dále v nabídce: 
prkna, hranoly, 
OSB desky, palubky

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Jen v CCColColColColeemanu nakoupít

Rockmin plus. Nejlepší univerzální 
nehořlavá izolace.

Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 31 Kč/m2

tl. 40 mm, (vč.DPH)

F o t o s o u t ě ž
Fotosoutěži 2014 na téma „Tlumačov ve 

čtyřech ročních obdobích“, pořádaná KIS 
Tlumačov, byla vzhledem k malému počtu 
soutěžích, zrušena.

Vyhlašujeme téma pro Fotosoutěž na rok 
2015: „Pokojové rostliny“. Takže již nyní mů-
žete začít fotit své africké fialky, bramboříky, 
orchideje, palmy, kapradiny, atd. Se zasláním 
jejich snímků počkejte do března 2015, kdy 
bude soutěž oficiálně vyhlášena.

28. - 29. 6.   
Výstava koní chovatelů Moravy a Slezska
(Zemský hřebčinec Tlumačov)

28. 6. od 20 hod.  
Taneční zábava se skupinou EXPO Penzion
(plocha u fotbal. hřiště)

5. 9. od 18 hod.  
Noční pohádkový park 
(park v ulici Sokolská)

28. 10. od 15:30 hod. 
Vzpomínkové odpoledne – 100 let od vypuk-
nutí 1. Světové války 
(KIS Tlumačov, památník T. G. M.)

9. 11. Martinské hody 
(Přátelské setkání na náměstíčku)

15. 11. Martinské hody
(Klub obce Zábraní, degustace vín)

28. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(KIS Tlumačov – nám. Komenského)

Kalendář akcí 
v Tlumačově
červen - listopad 
2014


