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Rodina, reklama a volby
Od poloviny srpna běží v našich kinech premiéra pohádky Zdeňka a Jana Svěrákových
Tři bratři. Podle médií svou návštěvností trhá
rekordy. Pohádku jsem ještě neviděl, ale reklamu na ni jsem v rádiu slyšel několikrát. Vůči reklamám mám celkem rezervovaný přístup, ale
tato mne skutečně upoutala. Myšlenka zralého muže Zdeňka Svěráka: „Vemte děti do kina
dřív, než vám vyrostou,“ mne opravdu zaujala
svojí hloubkou. Nevidím v tom jen reklamu, ale
i výzvu pro rodiče, aby se svým dětem věnovali
a to především v dětství. Není to ztracený čas, je
to základ, na kterém mladý člověk vytváří svoji
budoucnost a životní postoje. Hodnoty získané
v rodině předává svým dětem a využívá je v zaměstnání i v každodenním životě. Nestačí pro
rodinu pracovat. Je nutné mít pro rodinu čas
a prostor pro vzájemné sdílení. Všimnout si snahy druhého, pochválit, ocenit námahu, těšit se
z jeho úspěchu, zajímat se o jeho svět. Darovat
čas a vnímavou pozornost je důležitější než velké dary. Zkušenosti a zážitky s maminkou a tatínkem se nedají koupit, nedají se ani naučit,
ty se musí prožít.
V říjnu letošního roku proběhnou v celé České republice komunální volby. Opět budeme volit zastupitele do místních samospráv a zamýšlet se nad tím, co se během uplynulých čtyř let
změnilo a co nás v novém volebním období
čeká. Komunální volby jsou jistým mezníkem
a považuji za dobré ohlédnout se za uplynulými čtyřmi lety. V roce 2010 byla pozornost vě-

nována probíhající stavbě odkanalizování obce
Tlumačov – III. etapa. V roce 2011 pak byla tato
významná vodohospodářská stavba dokončena
a do konce roku bylo celé dílo v hodnotě 53,8
mil. Kč zkolaudováno. Obec Tlumačov tak má
vyřešen odvod splaškových vod na čistírnu odpadních vod do Otrokovic. V témže roce také
probíhalo zateplení ZŠ Tlumačov, revitalizace parku na ul. Sokolské a došlo ke stabilizaci
hráze – pažení komunikace u rybníčka. V roce
2012 jsme obdrželi dotaci s cílem pořídit mechanizaci na zvýšení kapacity komunitní kompostárny. V následujícím roce 2013 bylo realizováno zateplení budovy DPS a obdrželi jsme
dotaci na pořízení mechanizace pro svoz bioodpadu v obci. Letošní rok proběhlo zateplení
budovy zdravotního střediska a během prázdnin se uskutečnila generální oprava střechy ZŠ
Tlumačov. Koncem září bude dokončeno rozšíření sběrného dvoru. Je také zahájena výsadba regionálního biokoridoru ve východní části katastru obce.
V každém roce jsme vytvářeli podmínky pro
aktivní podporu zaměstnanosti ve spolupráci
s úřadem práce ve Zlíně a byli přijímáni pracovníci na veřejně prospěšné práce. Vzpomenu ještě dva významné dokumenty projednané
a schválené zastupitelstvem obce a to Územní plán Tlumačov, jehož zpracování bylo zahájeno v roce 2010 a schválen zastupitelstvem
v prosinci 2012. Druhý dokument je Program
rozvoje obce Tlumačov na období 2013 - 2026.

Obec má definované rozvojové aktivity a priority, mezi něž patří oprava chodníků a komunikací, realizace společenského sálu, ale i součinnost při stavbě protipovodňové hráze. Během
uplynulých let se podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy ke všem pozemkům. Investor stavby
Povodí Moravy s. p., již požádal stavební úřad
Otrokovice o územní rozhodnutí, které lze očekávat během podzimu letošního roku. O této
stavbě proběhlo v červenci letošního roku jednání s ministrem zemědělství Ing. Mariánem
Jurečkou, do jehož gesce tyto stavby spadají.
Pokud nenastanou nepředvídané komplikace
a stavba bude na jaro 2016 zahájena, dá se hovořit o velkém vítězství pro občany Tlumačova. Obec je v dobré finanční kondici. Je schopna vytvářet volné prostředky na spolufinancování dotačních titulů a tím efektivně čerpat evropské dotační prostředky. V uplynulém období 2010 - 2014 se podařilo získat dotace v celkové výši cca 30 mil. Kč. Na kanalizaci, která
byla realizována v letech 2010 - 2011 pak dotace činily cca 43,9 mil. Kč. Zůstává ještě mnoho témat, které by si zasloužily pozornost, ale
jsou nad rámec tohoto článku, přesto věřím,
že neunikly vašemu povšimnutí a svědčí o širokém spektru úkolů, které byly řešeny a postupně uskutečňovány.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům, pracovníkům úřadu, příspěvkovým organizacím a organizačním složkám
obce za spolupráci během volebního období
2010 - 2014.
Vážení spoluobčané, přijděte k volbám
10. a 11. října 2014, volte kandidáty, kteří mají
Vaši důvěru a jsou ochotni obětovat svůj čas
i své úsilí ve prospěch obce, tedy nás všech.
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Z dnešního čísla
2-5

Zprávy z obce

6-7
8

ZS Tlumačov

9

MS Tlumačov
Dožı́nky

10-11 DDM Slunı́čko

12

Výstava konı́

12-15 Volebnı́ programy

16

Uspěch fotbalistů

Slavnostní zahájení šk. roku 2014 - 2015.

www.tlumacov.cz

Z radnice

Otázky pro starostu
Dne 10. - 11. října 2014 se konají komunální volby. Na další čtyřleté volební období bude
v naší obci zvoleno 15 zastupitelů, kteří budou
rozhodovat, kterým směrem se bude Tlumačov
ubírat. Nyní je více než příhodná doba shrnout
uplynulé roky 2010 -2014 se stávajícím starostou Ing. Antonínem Jonáškem.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje na každý rok
obecní rozpočet. S jakými příjmy a výdaji obec
v posledních 4 letech hospodařila?
Schválený rozpočet je v podstatě předpoklad, jak bude obec hospodařit v daném roce.
Vždy je nutné reagovat na skutečný finanční
vývoj. Velmi přehledné informace o hospodaření obce najdete na internetových stránkách
http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00284572
Strohá čísla v jednotlivých letech, která by
si zasloužila podrobnější ekonomický komentář, jsou následující:
2010:
příjmy: 49 614 830,- Kč
výdaje: 54 288 130,- Kč
2011:
příjmy: 62 443 600,- Kč
výdaje: 67 707 470,- Kč
2012:
příjmy: 30 583 340,- Kč
výdaje: 27 167 630,- Kč
2013:
příjmy: 36 499 270,- Kč
výdaje: 31 817 830,- Kč
2014 (do 30. 6.):
příjmy: 17 442 550,- Kč
výdaje: 13 348 610,- Kč
Poz.: Záporné saldo v roce 2010 a 2011 úzce
souvisí s úvěrem obce na realizaci díla „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa.“ Od
roku 2012 má obec kladné saldo.
2. Jak hodnotíte využívání dotací z evropských zdrojů?
Jsem přesvědčen, že obec učinila maximum
pro čerpání evropských prostředků. Je nutno
říci, že administrativa dotačních titulů je poměrně náročná a je třeba mít na mysli, že schvá-

lením dotace projekt nekončí. Je nutné vše náležitě dokladovat a profinancovat, mít připravené finanční prostředky na spolufinancování,
pravidelně podávat monitorovací zprávy po celou dobu udržitelnosti projektu. Přes všechny
potíže, které při realizaci evropských projektů
vyvstávají, je hodnotím kladně a jsem rád za
každý úspěšný projekt.
3. S předešlými otázkami souvisí i seznam
investic. Můžete jmenovat zejména ty nejdůležitější?
Některé investice začaly ještě v minulém volebním období. V letech 2010 - 2011 to bylo odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa (53,8
mil. Kč). V roce 2011 to bylo zateplení budovy
ZŠ Tlumačov (8,5 mil. Kč) a revitalizace parku na ul. Sokolské (6,7 mil. Kč). V roce 2012
se podařilo získat dotaci na pořízení mechanizace v rámci projektu „Zvýšení kapacity komunitní kompostárny“ (2,2 mil. Kč). V roce 2013
jsme realizovali zateplení DPS (3,8 mil. Kč)
a pořídili nákladní automobil pro projekt „Zavedení svozu bioodpadů v obci“ (2,2 mil. Kč).
V letošním roce v současné době běží dva velké
projekty a to „Rozšíření sběrného dvoru obce
Tlumačov“ (8,3 mil. Kč) a „Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě“ (3,5 mil.
Kč). Projekt, který je letos plně hrazen z prostředků obce je oprava střechy ZŠ Tlumačov
(4,3 mil. Kč).
4. Podařilo se všechny projekty „dotáhnout
do úspěšného konce“?
Stručně bych řekl: „ ANO“. Jsou tu však projekty, které přesahují rámec volebního období,
to je celkem běžná věc. Napadá mne projekt
„Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ u kterého již přišlo rozhodnutí o poskytnutí podpory a samotná realizace je načasována na první
pololetí roku 2015.
5. Myslíte si, že je Tlumačov dobrou adresou
pro soukromé podnikání?

Zastupitelstvo 2010 - 2014: zleva: Mgr. F. Kel, Ing. Š. Hrtús, Mgr. R. Huráň, M. Kuňák,
RNDr. Ing. V. Drbal, Ing. A. Jonášek, MUDr. F. Kel, P. Baďura, B. Konečná, S. Otevřel, A. Hozová,
Mgr. A. Kouřil, Mgr. L. Odložilíková. (Chybí Ing. J. Rýdel a J. Hlaváčová).
Foto: OÚ Tlumačov.
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Myslím si, že vzhledem k velikosti obce je
zde velmi dobré zastoupení průmyslové výroby i živnostníků. Územní plán Tlumačova, který byl schválený v roce 2012 také pečlivě definuje jednotlivé plochy a tím i možnosti pro
rozvoj podnikání. Předpokládám, že v dohledné době najde využití areál bývalé TOFY i Plemenářského podniku.
6. Jaká je spolupráce s významnými podniky
v našem katastru?
Jednou za rok, obyčejně v lednu svolávám
společné jednání představitelů všech významných podniků, které působí v naší obci. Je dobré, když o sobě víme a v některých případech
se rozvine i obchodní spolupráce mezi firmami. Celkově hodnotím spolupráci na velmi
dobré úrovni.
7. Co oblast životního prostředí? Podařilo se
uskutečnit všechny předsevzaté úkoly?
Podařilo se nám pořídit mechanizaci na svoz
i zpracování bioodpadu, ve spolupráci s pozemkovým úřadem se realizovala stavba záchytných
poldrů v jihovýchodní části obce, které mají za
cíl přirozené zadržení vody v krajině, je zahájena výsadba biokoridoru. Průběžně pečujeme
o zeleň v obci.
8. Jak je na tom naše obec v oblasti sociální politiky?
Sociální politika je velmi široké téma. Jedna
lidová moudrost říká: „muž buduje dům a žena
domov“. Myslím si, že je na tom kus pravdy.
Obec i škola se může snažit sebevíc, ale základ
je v rodině. Dobrá výchova, vzájemná zodpovědnost, to je základ sociální politiky.
9. Pod obec spadají i dvě organizační složky,
a to Jednotka sboru dobrovolných hasičů a Kulturní a informační středisko. Jak hodnotíte jejich činnost?
Každá z těchto organizačních složek má zcela jinou náplň. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů je zařazena do integrovaného záchranného systému a je kvalitně vybavena k plnění
požadovaných mimořádných úkolů. Všem členům jednotky patří poděkování za jejich obětavou práci.
Kulturní a informační středisko zajišťuje kulturní a společenské akce organizované obcí, zajišťuje trvalý provoz knihovny. Akce pořádané
KISkem již mají svou tradici a mezi nejnavštěvovanější patří červnová akce „Odpoledne pro
celou rodinu“, „Noční pohádkový park“ a „Rozžíhání vánočního stromu“. Kulturní akce k životu obce patří a z mé strany je na místě poděkovat za všechny pořádané akce.
10. Jaké jsou priority, podle vás, pro dobrý
rozvoj obce?
Mezi priority řadím vyrovnaný rozpočet,
opravu chodníků a komunikací, realizaci společenského sálu a součinnost při stavbě protipovodňové hráze. Při své práci se snažím naplňovat zásadu, že vždy musím vědět, co chci,
musím vědět, kdy to chci a musím vědět, za
kolik to chci.
11. Chtěl byste v nadcházejících komunálních
volbách obhájit post starosty?
Jestli budu či nebudu starostou, tak o tom
rozhodnou především výsledky voleb a následně nové zastupitelstvo. Ve své podstatě občané Tlumačova ohodnotí mou práci a můj
přístup při správě a řízení obce. V současné
době jsem vnitřně rozhodnut a připraven tento post zastávat.
Děkuji za rozhovor, R. Nelešovská
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Oprava střechy
základní školy
Se začátkem prázdnin začaly dlouho očekávané volné dny pro všechny žáky a učitele naší
základní školy. Začátkem prázdnin však také
začala realizace akce „Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“, která
je plně hrazena z rozpočtu obce a představuje významnou investiční akci v letošním roce.
Oprava byla naplánována tak, aby byla provedena do konce prázdnin, což se podařilo. Na
nové budově školy byl kompletně nahrazen nevyhovující bonský šindel za klasickou střešní betonovou tašku stejného tvaru jako je na staré budově. Současně došlo k výměně špatných konstrukčních prvků vazby a k celkovému posílení
statické únosnosti celé střešní vazby. Opraveny byly také žlaby a klempířské prvky. Celková
cena díla včetně projektové přípravy a nezbytné administrace představuje částku 4,3 mil. Kč.
Ing. Antonín Jonáše, starosta obce

Oprava střechy.

Foto: OÚ Tlumačov.

Nové auto pro hasiče.

Foto: OÚ Tlumačov.

Nové zásahové
dopravní auto pro
JSDH Tlumačov
Ještě v loňském roce, přesněji 11. listopadu
2013, na svátek sv. Martina podala obec Tlumačov žádost o poskytnutí dotace na rok 2014
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Zlínského kraje.
Účelem naší žádosti bylo pořízení zásahového vozidla pro řešení mimořádných událostí (požár, povodeň, dopravní nehody), k bezpečné přepravě osob a věcných prostředků
požární ochrany. Zlínský kraj naší žádosti vyhověl a Zastupitelstvo Zlínského kraje v březnu schválilo smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 400.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo uvedenou
smlouvu na svém dubnovém zasedání. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce byly alokovány prostředky na kofinancování, byly neprodleně zahájeny kroky vedoucí k pořízení zásahového vozidla a realizaci homologovaných vestaveb nutných pro plnohodnotné využití pořízené techniky. Nově pořízený automobil FORD
TRANSIT nahradí dosluhující AVII a zajistí
bezpečnou dopravu členů jednotky. Celkové
náklady jsou 650.000,- Kč a předpokládám, že
nové auto bude jednotce dlouho a dobře sloužit. Je na místě naši jednotku pochválit, vždyť
za uplynulých pět let měla 78 zásahů, což je třetí příčka v rámci bývalého okresu Zlín a svědčí to o velmi dobré vybavenosti a akceschopnosti naší jednotky.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí dotace, hasičům za
aktivní přístup a spolupráci při zajišťování auta
i vestaveb. Všem hasičům pak přeji především
šťastný návrat domů z každého zásahu.
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Finanční zdraví
obce Tlumačov
Když se řekne slovo zdraví, obyčejně se nám vybaví tělesné zdraví, to duševní zdraví bereme tak
trochu jako samozřejmost, ale lékaři často hovoří
o zdraví jako celku.
Finanční zdraví je pak spojení, které nám moc
v uších nezní, ale pro ekonomický chod firem, ale
i obcí je rovněž velmi důležité. Definic finančního zdraví je několik, ale abychom nezabředli do
odborných termínů, uvádím, že anglosaská literatura označuje finanční zdraví jako uspokojivou finanční situaci podniku, v našem případě bychom
mohli říci spíše uspokojivou finanční situaci obce.
V roce 2012, následně v roce 2013 i za část roku
2014 má obec kladné saldo, tedy příjmy převyšují výdaje a to i v situaci, kdy obec splácí dva dlouhodobé úvěry s roční splátkou 1,4 mil. Kč. První
z roku 2001, který si obec vzala na dokončení bytového domu U Trojice č. p. 862, druhý z roku 2010,
díky kterému bylo dofinancováno dokončení odkanalizování obce III. etapa. Současně má obec volné
prostředky na spolufinancování dotačních projektů EU, zajišťuje provoz obce a v letošním roce plně
kryje opravu střechy místní základní školy v celkové částce více než čtyři mil. Kč. Grafické i číselné vyjádření hospodaření obce za rok 2013 najdete v příloze, hospodaření od roku 2010 do 2014
pak najdete na webových stránkách http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00284572
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Třídíme odpad, aneb
osvědčení o úspoře
emisí za rok 2013
Vážení spoluobčané,
začátkem července letošního roku jsme obdrželi osvědčení o úspoře emisí v naší obci za rok
2013 od společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu.
Třídění odpadu je mravenčí práce, ale když si
na ni člověk zvykne, nečiní nám již téměř žádné problémy a výsledek, především ochrana životního prostředí, jistě stojí za to.
V roce 2013 bylo v celé České republice,
díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů v rámci systému
EKO-KOM, uspořeno 27 953 183 GJ energie.
Tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok více než 310 tisíc domácností a systém
přispěl ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2
ekvivalentu. Za Tlumačov jsou čísla nižší, přesto úspora energie je 4 394 625 MJ a v emisích CO2 je to 183,197 tun ekvivalentu. Třídění odpadu je jednou z moderních způsobů využití odpadů a zároveň ochrany našeho životního prostředí, na kterém nám všem jistě záleží.
Ing. Antonín Jonáše, starosta obce
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 4. 6. 2014 přijala
tato usnesení:
schválila výjimku pro počet dětí ve třídách MŠ Tlumačov na 56 dětí na školu, tj. 2x
28 dětí na třídu
vzala na vědomí podané cenové nabídky
jednotlivých uchazečů na akci malého rozsahu „Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“
vyloučila společnost FASÁDY Zlín, s.r.o.
z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení a schválila pořadí cenových nabídek jednotlivých uchazečů - 1. ENVIA system s. r. o.,
2. RAPOS spol. s r. o., 3. Barstav spol. s r. o.
schválila jako vybraného dodavatele stavebních prací společnost ENVIA system s. r.
o., z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové
ceně 950.856,- Kč a pověřila starostu k podpisu Smlouvy o dílo
vzala podané cenové nabídky jednotlivých
uchazečů na akci malého rozsahu „Oprava
střechy ZŠ Tlumačov“ a schválila pořadí cenových nabídek 1. ZLÍNMAT s.r.o., 2. VESTAV
group s.r.o., 3. TESLICE CZ s.r.o., 4. Střechy
KMB, spol. s r.o., 5. GEDASS s.r.o., 6. RAPOS, spol. s r.o.
schválila jako vybraného dodavatele stavebních prací společnost ZLÍNMAT s.r.o., splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 3.689.480,- Kč
vč. DPH a pověřila starostu obce k podpisu
Smlouvy o dílo
vzala na vědomí informace MMR ČR o nedoporučení akce „Dětské hřiště v ul. U Trojice,
Tlumačov“ k poskytnutí dotace z příslušného
programu MMR ČR pro rok 2014
zrušila výběrové řízení na dodávku herních prvků a souvisejících stavebních prací pro
akci „Dětské hřiště v ul. U Trojice, Tlumačov“
schválila zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci na akci „Dětské
hřiště v ul. U Trojice, Tlumačov“ z příslušného
programu MMR ČR v roce 2015
vzala na vědomí informaci o rozhodnutí
Výboru SFDI o neschválení žádosti obce Tlumačov o příspěvek z programu SFDI na akci
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55
v obci Tlumačov“
uložila příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajištění dopracování a úpravu projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků
podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ dle schválených pravidel SFDI pro Program určený ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
schválila zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o příspěvek z výše uvedeného programu SFDI v roce 2015 včetně alokování příslušné částky (cca 2,6 mil. Kč) do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2015
vzala na vědomí žádost vlastníka nemo-
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vitosti - objektu č. p. 90, kterým je společnost
ZEMET spol. s r.o., o zařazení do plánu oprav
rekonstrukci chodníku v úseku od objektu požární zbrojnice na ul. Masarykova č. p. 285,
kolem objektu restaurace č. p. 90 až po nové
zdivo oplocení ohraničující „náměstíčko“, kde
naváže na již dříve rekonstruovanou část chodníku před budovou OÚ v Tlumačově s tím, že
doporučuje řešení tohoto problému přenechat
nově zvoleným orgánům obce po volbách v listopadu 2014
schválila vypsání výzev pro zakázky malého rozsahu dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodavatele stavebních prací a na dodávku technologie pro akci „Rozšíření sběrného dvora obce
Tlumačov“ dle předložených návrhů výzev
schválila vyhlášení výběrového řízení na
obsazení pracovního místa na dobu určitou
1 rok pro oddělení životního prostředí údržby a služeb
doporučila ZO Tlumačov rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 250.000,- Kč
spolku S. K. Tlumačov na opravu střechy kabin na fotbalovém hřišti
neschválila nájemce na pronájem části kanalizačních stok ve vlastnictví a správě obce
Tlumačov souvisejících s I. a II. etapou investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov v lokalitách střední a jižní části obce Tlumačov
zrušila usnesení č. R10/37/05/14 ze dne
14. 5. 2014 v celém rozsahu
schválila záměr pronájmu části kanalizačních stok ve vlastnictví a správě obce Tlumačov
souvisejících s I. a II. etapou investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov v lokalitách střední a jižní části obce Tlumačov za stanovených
uvedených podmínek

Rada obce Tlumačov na svém
mimořádném jednání dne 25.
6. 2014 přijala tato usnesení:
schválila pro S. K. Tlumačovu krátkodobý pronájem asfaltové plochy dne 28. 6. 2014
za stanovených podmínek
vzala na vědomí návrh ÚP Otrokovice a vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na udržitelný
rozvoj území
schválila Dohody vlastníků vodovodů nebo
kanalizací provozně souvisejících se společnostmi Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. a pověřila starostu k podpisu dohod
schválila uzavřít příkazní smlouvu k zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi
pro akci „Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“ s panem Ing. Tomášem
Tůmou a pověřila starostu k podpisu smlouvy
schválila uzavřít příkazní smlouvu k zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi pro akci „Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“ s panem Miroslavem
Sklenářem Tůmou a pověřila starostu k podpisu smlouvy
schválila příkazní smlouvu na zajištění vý-

konu autorského dozoru projektanta (AD) pro
akci „Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov“ se společností DESACON Zlín, s. r. o.,
a pověřila starostu k podpisu smlouvy
schválila příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) pro
akci „Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov“ s panem Ing. Jiří Ondruškem a pověřila
starostu k podpisu smlouvy
schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni paní Libuší Graclíkovou na byt č. 3
schválila uzavření nájemní smlouvy s paní
Romanou Kélovou, na byt č. 3 a pověřila starostu podpisem smlouvy
schválila uzavření nájemní smlouvy s paní
Libuší Graclíkovou, na byt č. 26 v domě s pečovatelskou službou a pověřila starostu podpisem smlouvy
vzala na vědomí podané cenové nabídky
jednotlivých uchazečů na akci malého rozsahu „Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov
- stavba“ a schválila pořadí cenových nabídek:
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., 2. Porr a. s.,
3. Rovina, a. s. 4. STRABAG a. s.
schválila jako vybraného dodavatele stavebních prací společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v ceně 5.769.995,- Kč bez DPH a pověřila
starostu k podpisu Smlouvy o dílo
zrušila zadávací řízení na výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu stavby „Rozšíření
sběrného dvora obce Tlumačov - technologie“
schválila příkazníka, společnost INEXprojekt s. r. o., pro zastupování příkazce k provedení a organizačnímu zajištění zadávacích řízení
na akci „Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov - technologické vybavení“ a pověřila starostu k podpisu Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě
souhlasila s vypsáním nové výzvy pro zakázku malého rozsahu na dodavatele akce „Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov – technologické vybavení“

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 25. 6. 2014
přijalo tato usnesení:
vzalo na vědomí zprávu pracovní skupiny
a pověřilo stavební oddělení OÚ oslovit projektanty se zkušeností s podobnými úpravami v jiných obcích a zadat vypracování projektové dokumentace do konce roku 2014
zavázalo se vyčlenit prostředky na úhradu
projektové dokumentace z rozpočtu pro rok
2015 a vytvořit rezervu v tomto rozpočtu ve
výši minimálně 850 tis. Kč na provedení této
investice v termínu 07 - 08/2015
schválilo poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 250.000,- Kč spolku S. K. Tlumačov na opravu střechy kabin na fotbalovém hřišti a uložilo OÚ vyplatit požadovanou výši poskytnuté dotace z rozpočtu obce na rok 2014
schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014
rozpočtu obce pro rok 2014 v předloženém
rozsahu
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
schválilo monitoring plnění Programu rozvoje obce v období od 1. 7. 2013 od 30. 5. 2014
a uložilo OÚ zapracovat doporučené změny do
platného schváleného Programu rozvoje obce
Tlumačov formou jeho aktualizace
vzalo na vědomí informace spojené s pronájmem části kanalizačních stok ve vlastnictví a správě obce Tlumačov souvisejících s I.
a II. etapou investiční akce Odkanalizování
obce Tlumačov v lokalitách střední a jižní části obce Tlumačov a doporučilo RO ke schválení
Smlouvu o nájmu/pachtu a provozování kanalizace mezi Obcí Tlumačov a společností Moravská vodárenská a. s.
schválilo přijetí daru oplocení pozemku
KN p. č. 786/4 od paní Marie Odehnalové a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo odprodej pozemku KN p. č.
786/4 – zahrada o výměře 656 m2 manželům Josefu Oharkovi a Jarmile Oharkové za
podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z12/24/04/ a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo směnu pozemku KN p. č.450/2
- zahrada o výměře 45 m2 za část pozemku potřebného k zajištění bezpečného provozování stavby čerpací stanice odpadních vod ČS 3
ul. Masarykova a provádění lepší údržby předmětného pozemku a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce do 10. 10. 2014

počtu zřizovatele na financování akce „Oprava
střechy ZŠ Tlumačov“
souhlasila se zpracováním a předložením
základních údajů o projektových záměrech
rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“
a pověřila místostarostu obce Ing. Jana Rýdla
koordinací zpracování žádosti a současně jej
pověřila podáním žádosti
uložila OÚ zpracovat a v termínu předložit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky základní údaje o projektových záměrech rozvoje výukových kapacit v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“ v intencích podmínek vyhlášeného dotačního titulu

schválila zpracované projektové záměry do
Integrované strategie rozvoje území působnosti Místní akční skupiny Jižní Haná pro programové období roku 2014 - 2020
nesouhlasila se zpevněním části pozemku parcelní číslo 2456/2 v katastrálním území
Tlumačov na Moravě přiléhajícím k domu číslo popisné 107 na ulici Dolní travními plastovými rošty na náklady žadatele
neschválila záměr odprodeje části pozemku parcelní číslo 2456/2 v katastrálním území
Tlumačov na Moravě o výměře do 12 m2
schválila poskytnutí finančního příspěvku
Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov ve výši
15.000,- na pokrytí nákladů spojených s družení návštěvou členů SDH Tlumačov u Domažlic

Zdravotní středisko v novém kabátě
Na začátku měsíce července byla zahájena
akce „Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“. Cílem je snížit energetickou
náročnost celého objektu a objekt zmodernizovat. Došlo k výměně výplní, tedy oken a dveří
a celkovému zateplení fasády. Budova tak mění
svůj vzhled téměř po půl století.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií,
fondem soudržnosti a Státním fondem životní-

ho prostředí ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí. Harmonogram předpokládal ukončení do 30. srpna 2014, ale hotové dílo
bylo předáno s měsíčním předstihem. Celková
cena díla včetně projektové přípravy, energetického auditu a nutné administrace představuje částku 1,3 mil. Kč, přičemž spolufinancování ze strany obce bude ve výši asi 300 tis. Kč.
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 16. 7. 2014 přijala
tato usnesení:
vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení na stavbu „Výroba sójových potravin NATURAL WAY Tlumačov“
a doporučila starostovi obce, aby k předmětné
projektové dokumentaci vydal souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami
vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby „Zařízení ke
sběru, výkupu a využívání plastových odpadů
na pozemku p. č. st. 1200 Tlumačov – Skály“
a doporučila starostovi obce, aby k předmětné
projektové dokumentaci vydal souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami
byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ
Klubíčko paní Bc. Ludmily Stodůlkové ze dne
27. 6. 2014 a schválila provedení vnitřních
úprav zázemí pro zaměstnance v objektu č. p.
336 ul. U Trojice
schválila smlouvu o nájmu/pachtu a provozování kanalizace v předloženém znění mezi
Obcí Tlumačov a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ na pronájem a provozování
části kanalizačních stok ve vlastnictví a správě
obce Tlumačov a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy
schválila převod finančních prostředků ve
výši 400.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ do roz-

Oprava zdravotního střediska.

Foto: OÚ Tlumačov.

Zdravotní středisko v novém kabátě.

Foto: OÚ Tlumačov.
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Rekapitulace
školního roku
2013 - 2014
S končícím létem končí i školní rok. Jaký byl
ten 2013 - 2014 na naší škole? V první řadě to
byl rok jako mnohý předešlý – rok naplněný snahou učitelů vzdělávat své žáky a u většiny žáků
rok naplněný snahou naučit se spoustu nového. To dokazuje 101 vyznamenaných a 82 prospívajících žáků. Smutným faktem na druhou
stranu zůstává nárůst žáků neprospívajících.
Byl to rok, v němž v souladu s RVP ZV byla
výuka ve vyšších ročnících druhého stupně
nově rozšířena o druhý cizí jazyk, a to jazyk německý. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami ne všichni
jsou této výuce nakloněni a potýkají se s problémy. Byť se říká: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi
člověkem…“ mnozí by se raději věnovali rukodělným činnostem, které by jim pomohly stát
se v budoucnu třeba dobrými řemeslníky. Vždyť
ne všichni budou studenty středních a následně vysokých škol.
Za významné je třeba považovat i zapojení
školy do dvouletého projektu SPŠ Otrokovice
pod názvem “Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji“.
Díky němu se žáci 2. stupně dvakrát zúčastnili Dnů otevřených dílen a laboratoří či odborných přednášek s takovými kapacitami jako je
cestovatel Jiří Kolbaba a astronom a fyzik Jiří
Grygar. V rámci tohoto projektu na škole fungoval a i v tomto školním roce bude fungovat
přírodovědný kroužek.
Celých deset měsíců, kde se v první řadě
pedagogové snažili rozšiřovat znalosti žáků ve
všech vzdělávacích oblastech, bylo protknuto
spoustou akcí a drobných projektů, které přinesly našim žákům poučení, ale i potěšení. Určitě mezi ně patřila říjnová exkurze do Prahy, listopadový projekt „Zdravý týden“, kdy ve shodě
s naším mottem – škola zdravého životního stylu - žáci absolvovali přednášku o správné péči
o chrup, praktické proškolení pracovníky ČČK
v poskytování první pomoci či přednášku s dopravní tématikou. Pro žáky nejatraktivnější však
určitě byla „Moučníková soutěž“ a bohatý raut
s degustací žáky vytvořených pokrmů v duchu
zdravého stravování. I prosinec byl na akce bohatý. Nechyběl v něm již tradiční ples SRPDŠ
a školy, který se letos poprvé uskutečnil v prostorách nového sálu otrokovické Besedy. Po plese následovalo například „Vánoční perníčkování“, „Vánoční čtení a zpívání“.
I v druhém pololetí školního roku je třeba
zmínit prvostupňový „Den s Amosem“, „Den
Země“, „Dětskou policii“ a v neposlední řadě
školu v přírodě žáků 3. a 4. ročníku, uskutečněnou v prostředí nedalekých Chřibů, v Roštíně.
Ve výčtu akcí nesmí být opomenuta ani červnová školní akademie s aktivním zapojením velkého množství žáků. Co je žáky a učiteli považováno v tomto roce za třešinku na dortu, je jistě červnový desetidenní jazykově- sportovní pobyt 42 žáků 5. – 9. ročníku v Itálii.
V prošlém školním roce mnozí žáci školy posílili svou účastí a dobrým výsledkem v rozlič-
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ných soutěžích povědomí veřejnosti o existenci
naší školy. V rámci přírodovědně zaměřených
soutěží to byla např. účast tří žáků 9. ročníku
v krajském kole Mladého chemika, dále pak pro
deváťáky 1. místo ve Zlínském kraji v soutěži
ERA-PAYSECCUP, 3. místo pro žáky 7. roč.
v ekologické soutěži „Poslouchej přírodu“, ale
i již tradičně individuální úspěch Zd. Kadlčíkové z 8. roč. v podobě 4. místa v okresním
kole Matematické olympiády. V humanitních
soutěžích je třeba zmínit účast 4 žáků v okresním kole recitační soutěže. Své nezanedbatelné zastoupení měly v tomto roce i úspěchy ve

Přespolní běh.
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sportovně zaměřených soutěžích, a to 4. místo
v atletickém čtyřboji a v přespolním běhu škol
otrokovického regionu. Dále to bylo 2. místo
v celoroční Otrokovické florbalové lize v kategorii 3. – 5. roč., 1. místo v okresním kole vybíjené žáků 4. a 5. roč. a v neposlední řadě postup do krajského kola dopravní soutěže „Mladý cyklista“.
Žáci, pedagogové, ale i ostatní pracovníci
školy mají za sebou deset měsíců intenzívní
práce, která se, jak dokazuje výše uvedený přehled, dařila. Díky za ni všem!
Mgr. Leona Jirušková

Foto: ZŠ Tlumačov.

Školní akademie.

Foto: ZŠ Tlumačov.

Zdravý týden.

Foto: ZŠ Tlumačov.
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Co nás čeká v novém školním roce?
Začátek nového školního roku zastihl naši
ných školním neúspěchem a předčasným odškolu v okamžiku, kdy došlo k významným
chodem ze systému vzdělávání. Nebude se však
personálním změnám, které žádný ředitel není
jednat pouze o podporu žáků neprospívajících.
schopen koncepčně předvídat a plánovat.
Cílovou skupinou žáků budou i takoví, kteří se
Dvě vyučující nastoupily na mateřskou doz různých důvodů dostali do situací, se kterývolenou a navíc došlo i k několika dohodám,
mi si neví rady a potřebují naši pomoc. K tomu
které perspektivně směřovaly pedagogy k přízúčelu bude pro školní rok 2014/2015 zřízena ponivějším a dostupnějším pozicím v dosahu jezice školní psycholožky, která bude diagnostikojich bydliště.
vat nejen jejich speciální vzdělávací potřeby, ale
Využil bych této příležitosti a všem poděkohlavně zaměří svou pozornost na zlepšení klival za jejich práci pro školu a popřál jim v jematu v některých třídních kolektivech a bude
jich dalším soukromém i profesním životě
nápomocna řešení vztahových a výchovných
hodně štěstí, zdraví a pohody při výchově neproblémů. S tímto krokem chceme dosáhnout
jen svých dětí.
zlepšení celkového klimatu školy.
Jako pozitivní a perspektivní se jeví, že výSoučástí projektu bude i investiční akce – vyborní pedagogové se po naplnění mateřských
budování bezbariérového přístupu na II. stuppovinností do naší školy opět vrátí a budou poni, které umožní jednoduchý přístup žákům do
kračovat v započaté práci, která si dnes zaslouučebnového pavilonu II. st. a zejména zjednoží naše velké poděkování.
duší požárně technické řešení únikových cest
Změny v kolektivu pedagogických pracovnípro žáky školy.
ků způsobily i další skutečnosti, které ve snaze
Nezanedbatelnou součástí projektu bude
zkvalitnit vzdělávací práci školy nastaly. Patří
i zlepšení stavu vybavenosti ICT technologiemi.
k nim i vytvoření vysoce nadstandartních podŠkola získá 13 nových tabletů vyšší uživatelmínek pro zaškolení žáků 1. ročníku, které proské úrovně, které v začátku projektu podpoří
běhne ve dvou prvních třídách za podpory pecílovou skupinu žáků při procvičování a upevdagogické asistence. Přeji našim „prvňáčkům“,
ňování vědomostí a dovedností nejen z oblasti
aby si svůj první školní rok užili v klidu a pohoIT. Další technické vybavení částečně nahradí
dě v malých, přátelských kolektivech, kde jsou
již pomalu dosluhující zařízení, které škola zísnaplněny podmínky pro výraznou individuálkala v minulých letech a projektech.
ní podporu všech, kteří ji budou potřebovat.
Další projekt, do kterého se naše škola od
Současně s uvedeným opatřením škola v tomsrpna 2014 zapojila je projekt „Odborné prato školním roce výrazně podpoří i oblast záxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“, ktejmového vzdělávání a to zřízením dvou odděrý ve svém důsledku podpoří finanční zajištění
lení ŠD. Škola chce tímto krokem zlepšit i podmzdových nákladů na stávající organizaci školy
mínky zaměstnaných rodičů, kteří budou mít
se dvěma málo početnými třídami a současně
možnost svěřit své děti do péče kvalifikovaných
podpoří začínající učitelku AJ v získání prakpedagogů i v odpoledních hodinách. Oddělení pro žáky 2. a 3.
ročníků bude orientovat svoji
práci na pohybové a herní aktivity, které vytváří velmi dobré podmínky pro jejich směřování k různým pohybovým aktivitám a ke sportu i mimo školu.
Obě oddělení budou organizačně i programově propojena, což
může přinést i zlepšení vztahů
mezi mladšími a staršími spolužáky. Toto by mělo být i mottem
programu prevence, který škola
každoročně zpracovává a realizuje. Letos bude oblast prevence garantovat vychovatel a asistent školy p. Jakub Hřib, který
má velké zkušenosti zejména
v oblasti mimoškolních sportovních aktivit. Lze tedy očekávat, že škola připojí k názvu
svého ŠVP „Škola zdravého životního stylu“ i podtitul „Škola
kamarádství a vzájemného porozumění“!
Mezi nejočekávanější momenty nového školního roku
patří zapojení naší školy do projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání ORP Otrokovice“. Uvedený projekt je zaměřen na podporu žáků ohrože- Kolektiv pracovníků školy šk. rok 2014 - 2015.

tických zkušeností a dovedností pro její další
pedagogickou práci.
Celkově získá naše škola díky zapojení
do aktuálně realizovaných programů částku
1 570 000,00 Kč, která umožní škole realizovat její nadstandardní vzdělávací cíle a záměry.
Kromě uvedených aktivit bude škola i nadále
rozvíjet své vzdělávací aktivity v duchu „Školy
zdravého životního stylu“. Chtěli bychom navázat na úspěšné sportovně zaměřené aktivity, kterými jsou kurz základního lyžování, cyklistický kurz pro žáky 2. stupně, přebor školy
v přespolním běhu, popř. další plánované akce
jako LOH Tlumačov a další.
Nicméně nosnou částí naší práce i nadále zůstane zkvalitňování výchovně vzdělávací práce
školy, podpora vzdělávání žáků s SVP a celkový rozvoj podmínek pro vytvoření co nejpříznivějšího školního klimatu.
Tyto významné a někdy i obtížně uskutečnitelné úkoly nemůže škola uskutečnit bez kvalitního personálního zázemí. Škola dnes stojí na
prahu budování výrazně obměněného týmu pedagogických i ostatních pracovníků. Pevně věřím, že má velkou šanci úspěšně spojit zkušenost, poctivou pracovitost, zodpovědnost s elánem a chutí zkoušet věci nové a jinak. Vzájemná podpora všech pracovníků totiž vytváří příznivé podmínky pro úspěšné a efektivní fungování školy v nové a možná lepší atmosféře.
Děkuji všem pracovníkům školy za obětavou
přípravu začínajícího roku a přeji jim, aby je jejich práce těšila a přinášela jim co nejvíc uspokojení, radosti a občas i uznání.
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy

Foto: ZŠ Tlumačov.

www.tlumacov.cz

MŠ Tlumačov

Jak probíhala
enviromentální
výchova
v mateřské škole
Jeden z hlavních cílů Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání MŠ Tlumačov je ekologická výchova dětí. Našim cílem je vést děti ke spoluodpovědnosti za současný i příští stav přírody a životního prostředí. V praktické pedagogické práci jde o zprostředkování poznatků s citovými a smyslovými
prožitky, které pomáhají nalézat lásku k přírodě a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Věříme, že při činnostech s ekologickým zaměřením plněných v rámci našeho školního programu získají děti k přírodě pěkný vztah a že nemalou měrou ovlivníme jejich myšlení a představy, se kterými budou v budoucnu rozhodovat o osudu naší planety. V celém školním roce
jsme pro děti průběžně chystali činnosti zaměřené na ekologii.
Září - děti poznávaly dary přírody, seznamovaly se s přínosem konzumace zdravé stravy, učily se znát, že vitamíny ve spojení s pravidelným pohybem a osobní hygienou vedou
k ochraně zdraví. Navštívili jsme výstavu ovoce
a zeleniny, v tlumačovské moštárně jsme shlédli postup výroby zdravých nápojů z jablek a experimentovali s jadérky z ovoce – vznikly zajímavé výtvarné práce dětí. V rámci zdravého pohybu na čerstvém vzduchu jsme uspořádali pro
rodiče a děti společnou DRAKIÁDU na louce
za MŠ. Zřídili jsme koutek živé přírody – akvárium s rybičkami a africké šneky.
Říjen - Děti se seznamovaly se znaky podzimu – změny počasí, přírodní živly s jejich vlivem na zdraví člověka. Děti se učily znát, jaký
vliv mají stromy na ovzduší, tvorbu kyslíku, výrobu papíru – vhodná motivace ke sběru starého papíru, kterého se MŠ ve spolupráci se ZŠ
Tlumačov zúčastňuje 2x ročně. Děti poznávaly
ekosystémy (les, louka, zahrada) a začaly společně s učitelkami třídit odpad pod dohledem
draka Odpaďáka, který tvoří dominantu obou
tříd a je výsledkem práce učitelek a dětí. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici (v rámci tématu
„Oheň a životní prostředí“) a sbírali ekologická
víčka od PET láhví k tvořivým činnostem dětí.
Listopad - Děti se seznamovaly se změnami
počasí a jejich vlivem na přírodu a zdraví člověka, byly upozorněny na nutnost zvýšení konzumace vitamínů, dodržování pitného režimu
a dostatečný pohyb. Děti se naučily znát, kam
patří nepoužitá léčiva a kam si chodí nemocní lidé pro léky - vrátili jsme společně nepoužitá léčiva do lékárny. V rámci prevence zdraví jsme s dětmi navštěvovali solnou jeskyni
v Otrokovicích, která by měla přispět ke zvyšování imunity dětského organismu a blahodárně působit na nepříjemné projevy způsobené různými alergiemi.
Pozorovali jsme změny listů na stromech
a vytvářeli z nich zajímavé výtvory.
Prosinec - V prosinci jsme společně zdobili
ve třídě vánoční stromeček, učili se rozeznávat
rozdíl mezi stromy jehličnatými a listnatými,
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učili se znát a vědět, jak si vánoční stromeček
pořídit, kam s ním po skončení Vánoc – kladli
jsme důraz na vlastní úvahu dětí a vhodně volenými otázkami je přivedli ke správnému řešení problému. Do něj patřily také otázky týkající se zbytků jídel z vánočního hodování.
Kam s nimi? Děti se dověděly o důsledku hnijících zbytků, které mají vliv na vznik bakterií.
Na školní zahradě jsme krmili ptáčky a u vlastního krmelce jsme pozorovali srnky a zajíce,
kterým jsme také přilepšovali tvrdým pečivem a jablíčky.
Leden - Děti se učily rozeznávat a vnímat
změny v počasí a jejich vliv na okolní prostředí a na zdraví člověka. Pokračovali jsme
v krmení ptáčků a zvířátek. MŠ navštívil myslivec pan Vladimír Vlček, který pro děti přichystal besedu i s ukázkami zbraně a ostatního výstroje opravdového myslivce.
Únor - Děti se seznamovaly s vodou jako nositelkou života v jiném skupenství než je běžné – sníh, led. Učitelky jim přibližovaly koloběh vody v přírodě a povídaly jim o důsledcích
tání sněhu, ledu pro životní prostředí – možné
záplavy. Děti experimentovaly se sněhem – jak
vypadá, když se rozpustí. Na základě motivace se seznamovaly s putováním kapičky Evičky po mráčku do jiných koutů světa – změna
počasí, klimatu – slané moře, proč nezamrzá?
Březen - zařadili jsme pohádkový blok s tematickým názvem: „Ekologie v pohádkách“,
kde se děti ve známých klasických pohádkách
učily poznávat léčivé a jedovaté plody, rostliny,
hřiby a pomáhaly pohádkovým postavám řešit,
co je jedlé, co jedovaté.
Duben - učili jsme děti pochopit, že změny
způsobené lidskou činností mohou prostředí
chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Učili jsme se o předmětech vyrobených
z plastu, papíru a skla, procvičovali třídění
odpadu. Byli jsme na výletě ve Starém Městě, kde se v areálu KOVOSTEELU pořádal
„DEN ZEMĚ“ s plněním ekologicky zaměřených činností.
Na školní zahradě jsme vybudovali hřbitov
odpadků, který dětem názorně ukáže, co se stane po čase s odpadem (papír, plast, sklo). Začali jsme používat vybudovanou stezku pro bosé
nohy na naší školní zahradě – více o ní se dočtete na webových stránkách mateřské školy.
(www.ms.tlumacov.cz)
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Květen - pokračování příběhu kapičky Evičky v jarním období – koloběh vody v přírodě,
význam vody pro přírodu a živočichy v ní žijící. Byli jsme na vycházce u tlumačovské tůňky
a pozorovali jsme chráněné živočichy. Navštívili jsme hospodářství manželů Havelkových,
povídali jsme si o pěstování bylin, učili jsme
se je poznávat a pojmenovávat. V zahradnictví
u Hotaříků jsme zasadili do svých květináčků
kytičky pro maminky a prohlédli jsme si skleníky. Navštívili jsme obalovnu Tlumačov, kde
pro nás zaměstnanci přichystali spoustu EKOHER, zábavy a poznávání.
Červen - Navštívili jsme ZOO v Hodoníně,
viděli jsme zvířata z celého světa – srovnávali
jsme je s našimi domácími a hledali rozdíly. Během týdne dětí jsme poznávali okolí MŠ a přírodu kolem nás, pozorovali jsme život v trávě
- hmyz a živočichy tady žijící. Těšili jsme se na
prázdniny a učili děti chránit své zdraví (prevence možných úrazů o prázdninách).
Tolik alespoň v kostce o našich aktivitách
v rámci environmentální výchovy v mateřské škole, kterou plánujeme rozvíjet i nadále
a obohacovat ji o nové nápady, cíle a poznatky o ochraně životního prostředí.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Ze života obce

Slunečné ráno sobota 23. srpna 2014. V 8,45
hod. odjíždíme z Tlumačova do Kroměříže dobře naladěni a těšíme se zase na krojovaný průvod, na prima atmosféru celého dne, na Dožínky Zlínského kraje.
Na seřadišti se vítáme se všemi „starými“ známými, kteří také přijeli z okolí Kroměříže prezentovat své kroje. Mnozí se mezi sebou zdraví
jako dobří přátelé, obdivujeme vzájemně co kdo
má letos nového. Někdo nové hanácké střevíce,
jiná zase nový krézl s překrásnou krajkou, nový
vyšívaný fěrtůšek, ta zase celý nový kroj. Chlapi nám zavdávají na krok, některý musí i vydržet, protože ho tlačí nové létkovice.
Naše tlumačovská skupina má dvanáct krojovaných účastníků. Kateřinka a Monika Gajdůškovy s maminkou, Lucinka Lapčíková s maminkou, tetinky Pavlíčková, Fialová, Lidka Kvardová, Mařenka Kopřivová a paní Marie Rybová z Kvasic, „hanáčtí stréci“ Laďa Zifčák, Jirka Skopalík a Petr Popovský.
A už se řadí průvod, popadneme žňové nářadí, cepy, hrábě, hrabice, košíky, staré konvičky,
vše pěkně nazdobené polním kvítím. Jdou za
námi i Lidka a Marie Machálkovy. V čele naší
skupiny statečně šlapou tři dívenky jako kytičky. Lucinka, Kateřinka nese ceduli Tlumačov
a Monika, usměvavé a šťastné.
Zpíváme v průvodu naše hanácké písničky
a s námi i diváci kolem cesty. Na Velkém náměstí v Kroměříži se zdravíme s panem hejtmanem, který říká: „To jsem věděl, že tu budou
Tlumačáci“.
Letos bylo v průvodu 900 krojovaných účastníků: ze Slovenska, z daleké Asie a hlavně naše
taneční soubory s muzikanty. Ti všichni přispěli
k výborné atmosféře krajských dožínek. Vždyť
ve Zlínském kraji byla letos velmi dobrá úroda
obilovin a ostatních zemědělských plodin. Takže byl co oslavovat.
Děkujeme Obci Tlumačov za finanční zajištění dopravy.
Na shledanou příští rok, a jak se u nás říká
„nashle zítra v kroji“.
s pověřením účastníků napsala Jitka Fialová

Z MATRIKY
Malý předškolák.

Foto: MŠ Tlumačov.

Informace o počtu přijatých dětí
do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015
Jelikož se letošní zápis dětí do MŠ Tlumačov nesl v duchu emocí kolem petice za navýšení počtu míst v mateřské škole, cítím za povinnost informovat občany o počtu přijatých
dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2014/2015.
Fakta jsou následující. Celkem se k zápisu
do MŠ Tlumačov dostavilo 36 dětí. Dvě přijaté děti se odhlásily prostřednictvím svých zákonných zástupců (jedno dítě bylo přijato do
Speciální MŠ Klubíčko v Tlumačově, ul. U Trojice, druhé dítě ze Skal bylo přijato do MŠ Otrokovice). Celkem bylo přijato 30 dětí. Čtyři
děti tedy nebyly přijaty. K dnešnímu dni mají
dva roky a první dítě dovrší tří let o Vánocích
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2014, další dvě děti během ledna 2015 a čtvrté
dovrší tří let v březnu 2015. Veškeré informace jsem čerpal z OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ
O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, při kterém ředitelka Mateřské školy Tlumačov, okres
Zlín, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy
Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace
platných pro školní rok 2014/15.
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Tlumačov opět na dožínkách

Tlumačovská Krajovaná skupinka.

Foto: J. Skopalík.

Dožínky v Kroměříži.

Foto: J. Skopalík.

Dožínky v Kroměříži.

Foto: J. Skopalík.

Naši jubilanti červenec – září 2014
Libuše Buršíková, Jan Mazáč, Miloslav Šuráň,
Miroslav Šoltys, Marie Petrůjová, Bohumil Popela, Antonie Poláková, Miluška Samohýlová,
Dobroslava Křenová, Miloslav Fialka, Zdeněk
Zapletal, Jiří Krčma
Všem blahopřejeme.
Zlatou svatbu oslavili manželé Josef a Marie
Pečeňovi a manželé Břetislav a Alena Hozovi.
Narozené děti
Jindřich Dvořák, Karolína Slováková, Jakub
Bednařík.
Úmrtí
Alois Navrátil, Věra Řezníčková, Bedřich Janál, Milan Buršík, Jan Dvořák, Mojmír Vrána, Jiří Samohýl, Gertruda Kvardová, Ludmila Šustrová, Pavel Machovský, Jiřina Kartousková, Rudolf Šarman.
Ladislava Vránová, matrikářka
Pokud nemáte zájem o zveřejnění v této rubrice,
v dalším čísle TN, sdělte to prosím matrikářce
nebo do redakce TN.

www.tlumacov.cz
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Letní pobytový tábor DDM Sluníčko
„Cesta kolem světa za 8 dní“

V Dinoparku.

Účastníci prázdnin se sluníčkem.

Foto: DDM Sluníčko.

Prázdniny se Sluníčkem
Výlety, zábavu, soutěže, nové kamarády
a spoustu zážitků nabízel v letošním roce příměstský tábor „Prázdniny se Sluníčkem“, který pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov. Účastnilo se 27 dětí z Tlumačova a okolí.
V pondělí jsme se mezi sebou seznámili
a společně si zahráli několik her v tělocvičně.
Tím začalo sbírání bodů do celotáborové soutěže. Nejen pro vítěze, ale i pro všechny účastníky za ně byly připraveny dárečky v závěru tábora. Po obědě jsme se vydali na pěší vycházku
ke Kurovickému lomu a cestou hráli hru „Klíště“. Úkolem bylo nepozorovaně připnout kamarádovi na oblečení nebo baťoh malé klíště vytvořené z kolíčku na prádlo. A protože se mezi
námi pohybovala klíšťata tři, tak bylo o zábavu postaráno. Ke konci hry se už všichni měli
na pozoru, protože každé přiblížení kamaráda mohlo znamenat nebezpečí. Průběžně probíhala kontrola a sčítání přisátých klíšťat. Ně-

V Luhačovicích.
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kdo vyšel ze hry s čistým štítem, ale byli i tací,
u kterých se klíšťatům moc líbilo ☺.
Úterní oblohu zakryly mraky a počasí ukázalo, že ho naše plány na super výlet spojený
s pozorováním slunce nezajímají. Celý den nám
propršelo a sluníčko nevykouklo ani na chvíli. Cílem byla hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Pracovníci hvězdárny přizpůsobili program
nepříznivému počasí a připravili nám projekci
o sluneční soustavě.
Ve středu jsme se vydali do Luhačovic. Nejdříve jsme navštívili Muzeum luhačovického
Zálesí, kde nás průvodkyně seznámila s historií Luhačovic a předvedla nám, jak správně prostřít slavnostní tabuli v prostoru upraveném jako hotelová restaurace k příležitosti 75.
výročí hotelu Alexandrie. K této příležitosti je
v muzeu výstava historických jídelníčků, fotografií a další ukázky místní gastronomie. Mohli
jsme nahlédnout do zákoutí z historické hospody, městské kuchyně nebo vybaveného pokoje

Foto: DDM Sluníčko.

Foto: DDM Sluníčko.

tohoto hotelu. Po obědě jsme se vydali na kolonádu a hojně ochutnávali léčivé prameny. Nechyběla zmrzlina - která asi všem chutnala víc
než zmíněné léčivé vody, ani tradiční lázeňské
oplatky – jako dárek z výletu.
Přiblížil se čtvrtek a s ním očekávaný výlet do
Vyškova. Ze ZOOparku nás speciální Dinoexpres převezl do Dinoparku. Tam už nás vyhlíželi dinosauři s krkolomnými názvy jako Therizinosaurus, Micropachycephalosaurus, Gigantoraptor a další. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti o těchto dinosaurech a všechny jsme si je
mohli dobře z blízka prohlédnout. Velmi poutavé bylo i 4D kino, kde jsme nahlédli pod hladinu divokých druhohorních moří s množstvím
nástrah a nebezpečí pro malé i velké diváky. Na
závěr jsme se vrátili do ZOOparku a prohlédli
si nejen zvířata, kde převažuje chov domácích
zvířat, ale také repliku statku, která představuje ukázku života na venkově. Výlet se velmi vydařil a nezkazila nám ho ani dešťová sprcha při
zpáteční cestě na vlakové nádraží.
Týden rychle uběhl a pro závěrečný den bylo
připraveno mnoho her a soutěží k získání dalších bodů do soutěže. S radostí jsme dětem na
památku předali triko s logem DDM a názvem
tábora. Bude všem připomínat zážitky s partou
kamarádů a vedoucích na sklonku léta.
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

V Luhačovicích.

Foto: DDM Sluníčko.

Všechno začalo tak nevinně… Schůzka vážených džentlmenů se proměnila na hlouček
spekulací a sázek. Londýnská smetánka v čele
s Lordem Guinnessem se vsadila o nemožnou
věc. Přejet napříč celým světem za pouhých 8
dní. No uznejte – nejsou to blázni? Této sázky
o velmi vysokou odměnu se nakonec zúčastnili všichni přítomní lordi. Stalo se to pro ně velkou výzvou a taktéž zpestřením jejich bohatého
a nudného života. Jejich prvním úkolem bylo
vybrat si na tuto strastiplnou cestu tým nejlepších a nejschopnějších pomocníků, pro které
museli připravit pasy s jejich iniciály a fotografiemi. Prvním cílem výpravy se stalo Řecko. Řecké dějiny patří mezi jedny z nejdelších
a nejvýznamnějších. Zde bylo nutné seznámit
se s bohy z Olympu, kteří měli dodat cestovatelům sílu k další cestě. Pořadí, ve kterém se bohové představovali, nebylo však náhodné, museli
získat jejich podpisy v daném pořadí. Naši cestovatelé se setkali například s Artemis – bohyní
lovu, Afroditou – bohyní krásy a lásky, Poseidonem – bohem moří a taktéž s bohem všech
bohů Diem. Poseidon si připravil taktéž pro
naše cestovatele osmiboj, ve kterém měřil jejich vytrvalost a odvahu. Všechny týmy své úkoly zvládly a připravily si své lodě na další cestu.
Tentokrát to byla Čína. Při příjezdu do Číny si
všichni vyrobili čínské klobouky, které je chránily před silným sluníčkem. Cílem bylo dostat
se k čínskému císaři, aby naše výprava mohla
pokračovat dále, ale to však nebylo vůbec jednoduché. Dozvěděli jsme se, že všechny císařovy
dcery - čínské princezny byly uneseny bandity
a ti je schovávají ve vysokých Himalájích. Rozhodli jsme se princezny zachránit. Byl to ukrutný souboj, ale nakonec jsme všechny princezny
osvobodili. Naší odvahou jsme udělali velký dojem na císaře a ten nás pozval k sobě do paláce. Jako první Evropané jsme mohli císaře navštívit, proto jsme pro něj připravili dary v podobě čínského draka. Císař si na nás přichystal ještě několik úkolů, které cestovatelé museli splnit, aby mohli odcestovat z jeho země.
Také všechny pozval na jeho večerní slavnosti plné světel a hudby. Odpočinuti a plní zážitků z oslavy jsme se vydali do Egypta. Zde se
zúčastnili ranní modlitby v mešitě. Při pobytu
v Káhiře byla však cestovatelům odcizena zavazadla. Snažili se zloděje najít a zjistit stopu
od prodejců na káhirském tržišti. Zloděj byl dopaden a věci nalezeny, proto všichni mohli pokračovat dále ve výpravě. Tato země je proslulá především díky starověké civilizaci a několika světově proslulým monumentům, jako jsou
například pyramidy v Gíze. Zde jsme se taktéž
vydali, abychom nalezli egyptský poklad. Ten
však byl střežen mumiemi a nebylo jednoduché ho získat. Našim dalším cílem byla Brazílie. Potřebovali jsme postavit pořádné lodě na
přepravu přes oceán. Obchodník s loděmi nám
slíbil i nějaké věci na cestu, když mu pomůžeme. Pilně se do úkolu všichni pustili a postavili několik vorů, rybářských člunů, galeon, parníků a nákladních lodí. Cesta do Brazílie proběhla bez problémů, tam na nás čekalo však několik nástrah. V Amazonském pralese se vysky-

tuje spousta zvířat, proto jsme se museli mít na
pozoru. Žije tam obrovský had anakonda nebo
dvoumetroví jaguáři. Museli jsme překonat bažiny, překonat džungli pomocí lián a také doplnit zásoby vody. Po této namáhavé cestě nám
pak bylo odměnou zatančit si v Riu na karnevale a připravit se na další cestu, která vedla do
USA. Při příjezdu jsme potřebovali odeslat důležité telegramy, balíky a dopisy z pošt různých
amerických měst. Odeslání nebylo však jednoduché, protože zde číhali Indiáni, kteří se naší
korespondence chtěli zmocnit. Zprávy o výpravě byly zdárně poslány. Pro zpestření naší cesty
jsme navštívili místní casino Royale, které bylo
nově otevřeno. Kdo chtěl, mohl zkusit ruletu,
cink, kostky, nebo bingo. Jako pozornost pro
hosty casina byla nabízena americká limonáda
plná ovoce. Další cesta vedla do Španělska. Španělsko se skládá z mnoha jednotlivých krajin
a úkolem bylo tyto krajiny španělského království poznat. Jako cestovatelé jsme procestovali
a získali měny z celého světa, ale ze Španělska

se potřebujeme dostat zpět do Anglie, kde to
všechno začalo. Všichni museli navštívit místní
banku, kde získali informace důležité k výměně peněz. Všechny peníze byly uloženy v kufru,
od kterého jsme bohužel zapomněli kód. Naštěstí pan Caffrey, který byl náš průvodce po
celou dobu putování, znal 4 lidi, kteří si pamatovali kód k otevření. Každý věděl vždy jedno
číslo z tajného kódu a posledním úkolem bylo
toto pořadí čísel zjistit. Kufr byl otevřen, peníze v bance vyměněny a již nás dělila jen krátká
cesta zpět do Anglie, kde na všechny netrpělivě
čekal Lord Guinness. První byla však jen jedna výprava a to ta, pod vedením Lorda Martinese. Za tak skvělý výkon sklidili velké ovace
a uznání. I všem ostatním se podařilo v době
8 dní dorazit zpět, proto byli po zásluze odměněni. Nemožné se stalo skutečností. Celý svět
byl procestován za 8 dní.
Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí odloučeného pracoviště
DDM Sluníčko

Lordi.

Foto: DDM Sluníčko.

Účastníci tábora.

Foto: DDM Sluníčko.
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Výstava koní

Naše priority do volebního období 2014 - 2018

Výstava koní.

Foto: T. Havlíčková.

Volební programy

PRO TLUMAČOV
sdružení nezávislých kandidátů

Devátý ročník Výstavy koní uspořádal hřebčinec Tlumačov ve spolupráci se Svazem chovatelů koní Moravy a Slezska a ASCHK. V sobotním programu, mimo jiné, byly předvedeny a vyhodnoceny tříleté chladnokrevné

Výstava koní.
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Foto: T. Havlíčková.

klisny. Nejlépe hodnocenou klisnou plemene
ČMB byla 63/815 Marka po 1435 Markon, majitele Ing. Jiřího Daňka.
Nejlépe hodnocenou tříletou klisnou plemene slezský norik byla 67/535 Rebeka po 2637
Ryo, majitel Vítkovská zemědělská Klokočov.
Šampiónem výstavy byl vyhlášen hřebec plemene holštýnský kůň 1850 Cannavaro, majitel
SPORT a MEDIA s.r.o. Viničné, SR.

V soutěži NEJKRÁSNĚJŠÍ KŮŇ VÝSTAVY byl diváky zvolen hřebec plemene slovenský športový pony 1421 Fain majitelů Vymětalíková P. a Krčmař L.
Nedělní program nabídl vysokému počtu návštěvníků pestrou škálu ukázek práce s koňmi
pod sedlem i v zápřahu.
Zdroj: web stránky
Zemského hřebčince Tlumačov

Představení programů a kandidátů polit. stran a sdružení, které
kandidují v komunálních volbách 2014 v Tlumačově

• Podpora zdravého rozvoje dětí a mládeže – podpora ZŠ, MŠ, DDM, sportovních aktivit.
• Záměr výstavby cyklostezky Tlumačov – Kvasice.
• Podpora spolků a zájmových činností působících
na území obce (SDH, sportovní činnosti, senioři, zahrádkáři, rybáři atd.).
• Ve spolupráci s Povodím Moravy dokončení realizace protipovodňových opatření obce Tlumačov.
• Usilování o získání finančních dotací ze zdrojů
krajských, státních a EU.
• Podpora činnosti Kulturního a informačního
střediska v oblasti vzdělávacích aktivit a kulturních aktivit se zaměřením zejména na prezentaci obce a jejich tradic.
• Pokračování v dlouhodobém koncepčním plánování rozvoje obce a jeho realizace v souladu se
zájmy občanů Tlumačova zejména v oblastech:
- životního prostředí (výsadba a péče o zeleň,
likvidace a třídění odpadů,…)
- sociální (pečovatelská služba,
osobní asistence,…)

Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV zahrnuje profesně a odborně všechny oblasti a sféry, které se vyskytují při každodenním chodu obce – od problematiky spojené s dětmi a mládeží, přes investiční záležitosti, sociální sféru, podnikatelskou sféru,
seniory, integrovaný záchranný systém a konče právní a legislativní problematikou. Všichni zde uvedení kandidáti mají zájem poskytnout naší obci své životní a profesní zkušenosti
1. Petr Horka 47 let, stavební technik 6. května 315
2. Mgr. František Kel 40 let, advokát, právní a legislativní činnost Sportovní 451
3. Ing. Štefan Hrtús 44 let, hasič, člen SDH, aktivní práce s mládeží Masarykova 87
4. Mgr. Lenka Odložilíková 46 let, učitelka, práce ve sboru pro občanské záležitosti 6. května 703
5. Stanislav Jeřábek 36 let, vedoucí výroby, aktivní práce s mládeží Metlov 186
6. Ing. Jan Rýdel 46 let, letecký inženýr Přasličná 593
7. Zdeněk Holub 42 let, obchodní zástupce, aktivní práce s mládeží Dolní 242
8. Svatopluk Otevřel 48 let, revizní technik Švermova 498
9. MUDr. František Kel 73 let, odborný lékař, osobnost s životním přehledem Mánesova 488
10. Jitka Dvořáková 41 let, účetní 6. května 481
11. Jiří Kvasnička 41 let, zootechnik, aktivní práce s mládeží Nivy 278
12. Sylva Němcová 58 let, přípravář výroby, kronikář obce Mánesova 424
13. Jiří Krčma 41 let, instalatér Masarykova 67
14. Ing. Libor Hubík 49 let, živnostník Dolní 23
15. Antonín Juhaňák 55 let, živnostník Skály 838

MÝM NÁRODŮM!
Zvolili jsme tento citát proto, abychom Vás dlouho nezdrželi dalekosáhlým výkladem, kdo jsme a seznámili Vás krátce s naším programem.
Zde je naše desatero:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Růžena Vaňharová, 61 let, úřednice - důchodkyně, Švermova 776
Ing. Daniel Vrána, 26 let, referent pro obchod, Masarykova 70
Mgr. Jana Šicová, 60 let, učitelka - důchodkyně, Švermova 776
Pavel Popovský, 42 let, konzultant ISPP, Sokolská 773
Karel Kouřil, 30 let, logistik, Sportovní 157
Tomáš Dědek, 26 let, kovář, Sportovní 361
Bc. Ivo Horák, 38 let, IT specialista, Masarykova 497
Mojmír Němec, 61 let, technický pracovník, Mánesova 424
Vladimíra Ševelová, 42 let, bezpečnostní specialista, Zábraní 262
Radek Šimoník, 44 let, operátor výroby, Dolní 273
Olga Jonášková, 52 let, přepážková pracovnice, Metlov 335
Hana Straková, 43 let, referent odp. hospodářství, Švermova 776
Alena Vlková, 52 let, účetní, Machovská 656
Soňa Straková, 19 let, studující, Švermova 776
Josef Klose, 68 let, restaurátor-výtvarník, Švermova 776
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Složení kandidátky „Sdružení nestraníků“ je rozmanité - starší zkušení, mladí méně zkušení. Chceme dát šanci lidem, kteří doposud
neměli s politikou nic společného a přitom jejich znalosti, zkušenosti a schopnosti je předurčují k tomu, aby mohli výrazně kvalitativně
ovlivnit veškeré procesy rozhodování v naší obci. Nechceme kritizovat vše, co se v letech minulých realizovalo a s jakou mírou úspěšností. Domníváme se, že máme na to, abychom pro obec a občany udělali to nejlepší a co je zapotřebí. A v tom nám pomohou jak zkušenosti v komunální politice, tak nový vítr mladých. Naši kandidáti „Sdružení nestraníků“ se plně hlásí k individuální, osobní odpovědnosti
a neschováváme se za stranické sekretariáty, ať v pravicovém nebo
levicovém politickém spektru. Mimo aktivity, které jsou pro obec samozřejmostí (udržování vyrovnaného rozpočtu, šetrné hospodaření
atd.), klademe důraz na:
• zachování identity obce (význam a vzhled obce)
• pokračování v rozvojových prioritách obce
se získáním příslušných dotací
• šetrný vztah k životnímu prostředí a podpora a rozvoj zeleně v obci
• podporu kultury a kladení důrazu na ochranu památek
• podporu rozvoje dětí a mládeže
• vrácení morálních hodnot člověka k člověku
Komunální politika je služba obci a lidem, kteří tam prožívají své
životní radosti i starosti, vítání nového života i loučení s blízkými.

1. Územní plán, biokoridory. Každá změna územního plánu musí být přímo konzultována s vlastníky příslušných pozemků. Zkušenost nám
říká, že nestačí vyvěšení na úřední desce, ale osobní jednání je nutností. V případě, že se na základě rozhodnutí obce stane z Vašeho pole
biokoridor, či cokoliv jiného, již nikdy nebudete plně rozhodovat o svém vlastnictví. Takto nemovitost ztrácí svou hodnotu.
2. Dvojí cena půdy. Pokud obec vystupuje jako prostředník při výkupu pozemků od vlastníků půdy, musí být tato činnost provázena snahou
obce, dojednat pro občany co nejlepší cenu a v jednání stát na jejich straně, ne, jak tomu bylo doposud. Trváme na rovnosti podmínek při
výkupu pozemků.
3. Veřejné zakázky nebudou účelově rozdělovány na menší, ale tak jak jsou, včetně smluv, budou zveřejněny na internetu. Tímto jednáním
se zabrání veškerým spekulacím o průběhu výběrového řízení. Jak kdo ze zastupitelů hlasoval, bude jmenovitě zveřejněno.
4. Kamiony. Urychleně se zasadit o to, aby byl průjezd kamionů výrazně omezen, tak, jak se to podařilo v jiných obcích a městech. Noční
měření rychlosti kamionů.
5. Bankomat /nejlépe dva/ je v naší obci již dávno nutností.
6. Webové stránky, na kterých by mohli občané komunikovat s obcí a na slušné dotazy dostávat od příslušných poslanců či starosty slušné
a věci znalé odpovědi.
7. Ekologie. Na webových stránkách obce uveřejňovat snímky komínů, ze kterých se line kouř, oblažující karcinogenními látkami nás
všechny. Dodnes nebyla zaznamenána žádná aktivita, která by naše „přející“ spoluobčany usvědčila. Snad se takto sami poznají.
8. Aukce energie. Obce se účastní aukcí na energie, aby ušetřily sobě i občanům peníze za plyn a elektřinu do domácností.
K nám tento pokrok ještě nedorazil. Nejvyšší čas změnit to.
9. Bezpečnost a ochrana majetku obce i zdraví občanů je nepominutelnou součástí našeho programu, zvláště pohyb na obecních
komunikacích, krádeže a vandalismus. Např. kamerový systém či obnova obecní policie by byly řešením.
10. Školka je již díky Bohu v jednání, takže zbývají popelnice a daně z nemovitostí.
Pokud jsme Vás oslovili, volte nás.

KORUNA ČESKÁ
www. korunaceska.cz
www.tlumacov.cz
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Volební program KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
pro volební období 2014 - 2018 v Tlumačově
Kandidáti se chtějí v následujícím volebním období zaměřit na tyto oblasti a cíle:
1. HOSPODAŘENÍ OBCE
- prosazovat vyrovnaný rozpočet
- podporovat získávání dotací ze zdrojů EU, státu, kraje a Místní akční skupiny Jižní Haná
- přistupovat k majetku i finančním prostředkům obce s péčí řádného hospodáře
- nepřipustit zadlužování obce
- podporovat spolupráci s firmami působícími v obci, krajským úřadem i orgány státní správy
2. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
- prosazovat komplexní rozvoj obce navazující na dlouhodobý program rozvoje obce Tlumačov
- prosazovat údržbu a opravu:
• nemovitostí v majetku obce (realizaci kulturního zařízení)
• chodníků (prioritně podél silnic I., II. a III. třídy na katastru obce)
• místních komunikací
• komplexní rekonstrukci nám. Komenského
- prosazovat realizaci dětského hřiště U Trojice
- podporovat ekologicky přijatelnou průmyslovou výstavbu na katastru obce
- podporovat rozvoj malého a středního podnikání
- podporovat potřeby obyvatel žijících v části obce Skály
- podporovat realizaci cyklostezky do Kvasic
3. EKOLOGIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
- podporovat ochranu, rehabilitaci a tvorbu krajiny v souladu s ekologickými požadavky,
přirozené zadržování vody v krajině
- prosazovat komplexní řešení protipovodňových opatření v Tlumačově a ve spolupráci
s Povodím Moravy stavbu realizovat
- prosazovat zvýšení třídění domovního odpadu a pokračování v obnově zeleně
4. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
- podporovat rozvoj ZŠ a MŠ z pozice zřizovatele a činnosti DDM
- podporovat využití KIS pro kulturní, zájmové a vzdělávací akce v obci i okolí
- podporovat prevenci rizikových jevů u dospívající mládeže, sportovní vyžití
- podporovat klub seniorů a udržování tradic
5. BEZPEČNOST V OBCI
- podporovat řešení především ve spolupráci s Policií ČR

Naši kandidáti jsou:
1. Ing. Antonín Jonášek, 48 let,
starosta 2010 - 2014, elektroinženýr, Dolní 301
2. Klára Janská, 25 let,
administrativní pracovnice, Dr. Ignáce Horníčka 308
3. Ing. Linda Ševčíková, 35 let,
analytik, inženýrka ekonomie, U Trojice 641
4. Mgr. Michaela Fajkusová, 38 let, ergoterapeut, Mánesova 585
5. Jaroslav Machálek, 56 let, živnostník, Kvasická 811
6. Ing. Rostislav Talaš, 34 let,
živnostník, inženýr zahradnictví, Dolní 566
7. Ing. Boleslav Psota, 60 let,
vývojový manažer, inženýr zemědělství, Dolní 10
8. Mgr. Marie Lacigová, 59 let, speciální pedagog, Švermova 332
9. Jan Hlaváč, 52 let, revizní technik, Sportovní 787
10. Ladislav Zifčák, 59 let,
zaměstnanec bezpečnostní agentury, Dolní 244
11. Ludmila Kvardová, 53 let,
zaměstnanec vodárny, nám. Komenského 835
12. Josef Janík, 44 let, zaměstnanec TS Otrokovice s.r.o., Skály 577
13. Pavel Blahuš, 44 let, elektrotechnik, Nádražní 372
14. Jan Odložil, 38 let, živnostník ve stavebnictví, U Trojice 823
15. Marie Hánová, 63 let, důchodkyně, Metlov 502
Obec je velká rodina, je to místo, kde se každý cítí dobře
a celá společnost potřebuje rodiny.
R ozumný přístup při hospodaření obce
O bec, která si všímá potřeb všech občanů
D emokracie je pro nás hodnota
I novativní přístup při řešení problémů
N ejsme začátečníci
A jdeme do voleb s jasným cílem
Děkujeme za Vaši podporu
- kandidáti za KDU - ČSL do zastupitelstva obce Tlumačov
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Volební programy

PROSPERITA 2014
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ
VOLBY V OBCI TLUMAČOV VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014
Vážení občané, přestavujeme vám naše kandidáty, občany Tlumačova, kteří jsou připraveni svým slušným vystupováním, aktivitou a odborností v následujícím volebním období hájit vaše zájmy a dbát na rozvoj našeho městečka. Za vaši podporu vám děkujeme.

NAŠI KANDIDÁTI
1. Mgr. Rajmund Huráň (52 let, středoškolský pedagog)
2. RNDr. Ing. Vojtěch Drbal (71 let, pedagog)
3. Blanka Konečná (40 let, dětská sestra)
4. Václav Vymětalík (60 let, mistr v tiskárně, DJ)
5. Mgr. Aleš Kouřil (32 let, vedoucí značkové prodejny O2)
6. Olga Dastychová (32 let, vedoucí pobočky KB Otrokovice)
7. Jiří Štěpán (37 let, řidič)
8. Mgr. Pavlína Frdlíková (46 let, ředitelka ZŠ praktické a spec.)
9. Renata Vitásková (40 let, kuchařka)
10. Mgr. Eva Janálová (32 let, zdravotní sestra)
11. Vratislava Zlatušková (36 let, na mateřské dovolené)
12. Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. (39 let, středoškolský pedagog)
13. Ing. Michal Škrabana (39 let, vývojový pracovník, chemik)
14. Alena Hozová (68 let, zdravotní sestra)
15. Ing. Roman Huráň (45 let, bankovní úředník)

PŘEDSTAVUJEME NAŠE NOVÉ SDRUŽENÍ
PROSPERITA 2014
R – rozpočtová zodpovědnost
O – občanova spokojenost
S – slušnost, solidnost, sociální cítění
P – podpora kultury, školství, sportu
E – ekonomický rozhled a zkušenosti
R – rozvoj obce a spolkové činnosti
I – individuální přístup k občanům
T – transparentní hospodaření
A – aktivní přístup ve vedení obce

Volební program KSČM v obci Tlumačov
pro období 2014 - 2018
Zastupitelé, zvolení za KSČM, budou prosazovat:
- rozšíření počtu míst v mateřské škole
- úspora nákladů obce (právní služby, využití budovy KIS)
- zefektivnění chodu Obecního úřadu
- navýšení počtu pracovních míst pod OÚ pro místní nezaměstané
- efektivní čerpání fondů z EU
- dodržení vyrovnaného rozpočtu obce
- snížení daně z nemovitosti
- podpora sportovních a zájmových spolků (fotbalisté, hasiči, ...)
- podpoříme záměr vybudování vlastního minipivovaru obce
Volte změnu, volte kandidáty za KSČM
Září 2014

www.tlumacov.cz

Zahrádkáři, Fotbalisté
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Tlumačovská
pálenice vás zve na
návštěvu
Již podle vůně poznáte, že se ohřály kotle tlumačovské pálenice a tato začala ze svých útrob
vydávat své tekuté bohatství ve formě voňavé pálenky. Vzhledem k letošní zralosti ovoce zahájila pálenice letos provoz neobvykle brzy. Začaly
se pálit zejména meruňky, třešně i rané švestky.
Před startem další sezóny pálení byla zhotovena nová stropní deska nad jímkou výpalků, provedli jsme celkový úklid budovy a zařízení. Za
přítomnosti pracovníků celní správy byla vyměněna řada ventilů a bylo provedeno celkové vyčištění celého zařízení určeného k pálení. Byly
nainstalovány nové filtry na úpravu vody určené k ředění pálenky. V tuto dobu jsou již z větší části letní kvasy za námi, před námi je hlavní část pálení podzimních a zimních kvasů.
Na zápis pálení těchto kvasů je možné se přihlásit i v průběhu pálení, zejména v úterý, čtvr-

Příprava na pálenici.
tek a v sobotu. Později, až se provoz rozběhne,
kterýkoliv den v průběhu pálení nebo na telefonu 733 521 612.
Pokud se týká moštování ovoce, což je další

Foto: zahrádkáři.
naše služba občanům Tlumačova a okolí, bylo
zahájeno 3. září 2014 a je možno se domluvit
přímo v moštárně.
Miroslav Šoltys,
předseda zahrádkářů

Fotbalisté Tlumačova postoupili do krajské soutěže
Do fotbalové sezóny 2013/2014 vstoupili muži
S. K. Tlumačov tradičně s cílem atakovat přední příčky tabulky Okresního přeboru OFS Zlín.
Hned první utkání s SK Louky naznačilo slibnou
formu našich hráčů. Podzimní část sezóny hráči
S.K. Tlumačov bavili útočným fotbalem stále početnější zástupy fanoušků, kteří od zápasu ve Vysokém Poli (2. 11. 2013) v hojném počtu navštěvovali i všechny venkovní zápasy, na kterých za
pomoci hlasivek, bubnů a vuvuzel vytvářeli atmosféru, jež strhávala naše borce k výborným výkonům. V závěru podzimní části sezóny se muži

S.K. Tlumačov poprvé vyhoupli do čela tabulky.
V jarní části pak z pozice lídra s přehledem odráželi pokusy dalších aspirantů na celkové prvenství a již dvě kola před koncem soutěže si vítězstvím v Kašavě zajistili Pohár pro vítěze Okresního přeboru mužů OFS Zlín sezóny 2013/2014
a hlavně zasloužený postup do krajské fotbalové
soutěže! S.K. Tlumačov získal 65 bodů s úctyhodným skóre 95 vstřelených branek ku 34 brankám
inkasovaným, když vyhrál 21 zápasů, 2x remizoval a jen ve 3 venkovních utkáních prohrál, a to
vždy těsně o jednu branku. Trenérovi Jiřímu Ty-

Tlumačovští fotbalisté a jejich fanoušci - Kašava 2014.

lovi a všem hráčům patří velký dík za skvělou reprezentaci obce, klubu a za naplnění snu, o kterém si mnoho generací Tlumačovských fotbalistů
mohlo nechat jen zdát. Vždyť I. B třída se v Tlumačově naposledy hrála před několika desítkami let. Vedle kolektivního úspěchu družstva získal zasloužené individuální ocenění i náš kanonýr Daniel Máčala, který se stal s 32 brankami
suverénně nejlepším střelcem Okresního přeboru
mužů OFS Zlín sezóny 2013/2014. Přejme našim
hráčům, aby se jim fotbalově i výsledkově dařilo
také ve vytoužené krajské soutěži. František Kel

Foto: fotbalisti.
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