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Z DNEŠNÍHO
ČÍSLA

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek
V měsíci říjnu končí volební období zastupitelstva obce. V této souvislosti
bývá vhodné bilancovat uplynulé čtyřleté období a vypočítávat akce, které
z těch či oněch důvodů byly či nebyly provedeny. Osobně se domnívám, že
většina z vás si sama vyhodnotí úspěšnost konání zastupitelstva naší obce
a jen čas – budoucnost prokáže, zda provedené činy a skutky mají smysluplný a nadčasový charakter. Jsem přesvědčen, že za uplynulé čtyři roky jsme
učinili řadu opatření, která mají a budou mít výrazně kladný vliv na rozvoj
Tlumačova. Snad připomenu, že jen v oblasti investiční výstavby za funkční
období bylo profinancováno více jak 50 mil Kč, z kterých více jak 38 mil Kč
jsme získali z dotací EU, státních či krajských.
Vše, co jsme činili v rámci rozhodovacího procesu na obci, to jsme dělali
především pro občany naší obce. I v této souvislosti, bych chtěl poděkovat
členům zastupitelstva a pracovníkům obecního úřadu za odvedenou práci.
Vážení spoluobčané, zdvořile vás vyzývám k volební účasti ve dnech
20. a 21. října 2006, kdy budou probíhat volby do zastupitelstev obcí. Volte
osobnosti, které znáte a je za nimi viditelná a občanům prospěšná práce.
Volte politické subjekty, za které kandidují osoby, kterým důvěřujete.
Září, 2006
Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
Slavnostní otevření Kulturního Iinformačního střediska
(článek najdete na str. 4)






Otevření KIS
Volby 2006
DDM Sluníčko
Oslavy 75 let oddílu kopané

Z redakce
Příspěvky do Tlumačovských novinek
4/2006 můžete zasílat nejpozději do
24. 11. 2006 buď na: e-mailovou adresu:
vedoucikis@tlumacov.cz, nebo osobně
předat nejlépe na disketě či CD, v případě nutnosti strojopis paní Renátě Nelešovské nebo paní Daniele Králové.

Regionální kulturní,
informační
a vzdělávací středisko
náměstí Komenského 170
763 62 Tlumačov
Personální obsazení:
Renáta Nelešovská – vedoucí
Daniela Králová – kulturní pracovnice
Petra Šimoníková - hospodářka
Telefon KIS: 577 929 023, 604 710 281,
724 368 378
Telefon knihovna: 577 929 633
e-mail: vedoucikis@tlumacov.cz
kis@tlumacov.cz
www.tlumacov.cz
Otvírací doba KIS:
Po 8:00 – 16:30
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 16:30
Čt 8:00 – 16:00
Pá 8:00 – 16:00
Otvírací doba knihovny:

Kladné hodnocení KIS projevil i hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

foto F. Cívela

Po zavřeno
Út 13:00 – 18:00
St 9:00 – 11:00
Čt 13:00 – 18:00
Pá zavřeno
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Z radnice

Zastupitelstvo obce ze dne 21. 6. 2006

Tlumačovské novinky
2. Mimořádné zasedání
zastupitelstva ze dne 12. 7. 2006

Usnesení Z5/26/06
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu
společných zařízení v rámci „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě“
předloženého Mze – Pozemkovým úřadem
Zlín (vyhotovitel společnost OLGEO s.r.o.,
Olomouc) za následujících podmínek:

Usnesení Z3/M2/2006
Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu se
zněním § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, stanovuje počet členů zastupitelstva pro příští volební období 2006 – 2010 na
15.

l polní cesty, které se nachází ve svahovitém terénu, opatřit odvodňovacími příkopy
tak, aby tyto plnily funkci protierozní

Rada obce ze dne 12. 7. 2006

l obnovit polní cestu vedle větrolamu, který
se nachází severně od příjezdové panelové cesty do lomu; ta je v současné době určena jako
obslužná a je držena ve vlastnictví společnosti
Českomoravský cement Beroun, a.s., zákazovou značkou – zákaz vjezdu
l nezpevněné polní cesty zpevňovat inertním materiálem (drcenou sutí, apod.)
l plán společných zařízení v rámci KPÚ
v k.ú. Tlumačov bude respektovat a bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
obce Tlumačov a případné rozdíly či změny budou samostatně vyznačeny.
Usnesení Z6/26/06
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
změnu č. 1/2006/06 rozpočtu obce pro rok
2006 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 3,623.915,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2006
po změně č. 1/2006/06 činí 43.772.915,-- Kč.
Usnesení Z8/26/06
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat pozemek p. č. 1337/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 585 m2 panu Petru Chudárkovi,
bytem Záhlinice 19, 768 24 Hulín za dodržení
podmínek prodeje stanovených usnesením zastupitelstva obce, tj. cena 150,-- Kč/m2, náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.
Usnesení Z9/26/06
l Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis
pana Petra Perničky, bytem Česká 4753, PSČ
760 05 Zlín, o odstoupení od podpisu kupní
smlouvy a současně schvaluje odprodej pozemku č. 3 – p. č. 779/13 v k.ú. Tlumačov na
Moravě o výměře 984 m2 panu Vladimíru Borskému, bytem Švermova 258, PSČ 763 62 Tlumačov, za cenu 175,- Kč/m2.
l Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prominutí lhůty k zahájení výstavby RD na pozemku č. 3 do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na ZTV pro pana Vladimíra
Borského, bytem Švermova 258, Tlumačov.
l Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje
starostu Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní
smlouvy a smlouvy o poskytnutí příspěvku na
zhotovení základní technické vybavenosti s panem Vladimírem Borským, bytem Švermova
258, Tlumačov
Usnesení Z10/26/06
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat pozemek p. č. 2534/2 o výměře 342 m2 v k.ú.
Tlumačov na Moravě panu Zdeňku Hlaváčovi, bytem Švermova 809, Tlumačov za těchto
podmínek:
- cena 8,- Kč/m2
- využití pozemků – zemědělská činnost
- náklady související s prodejem
hradí kupující.

Usnesení R3/39/06
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Denise Kovalčíkové, bytem
U Trojice 862, Tlumačov do 30. 9. 2008.
Usnesení R4/39/06
Rada obce potvrzuje výběr nejvýhodnější nabídky provedené hodnotitelskou komisí
a schvaluje nejvýhodnější nabídku na provedení zakázky „Bezpečné přechody přes I/55
Tlumačov“ – nabídku firmy Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a.s. v celkové ceně
2,015.831 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Usnesení R6/39/06
Rada obce schvaluje výjimku pro počet dětí
ve třídách Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín,
příspěvková organizace pro školní rok 2006/
2007 na 56 dětí na školu, tj. 2 x 28 dětí na třídu.
Usnesení R9/39/06
Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 17/2006 se společností Ambra
group s.r.o. na plnění dodávky regálů na knihy
v množství potřebném pro vyskladnění současného knižního fondu.
Usnesení R10/39/06
Rada obce v souladu se zřizovací listinou
Kulturního a informačního střediska, organizační složky obce Tlumačov odvolává s účinností k 30. 6. 2006 paní Danielu Královou
z funkce vedoucí organizační složky a s účinností od 3. 7. 2006 jmenuje pí Renátu Nelešovskou do funkce vedoucí Kulturního a informačního střediska Tlumačov, organizační složky
obce Tlumačov.
Usnesení R11/39/06
Rada obce schvaluje pořadník v DPS v Tlumačově dle potřebnosti v tomto pořadí:
1) Holý Antonín a Danuška,
rok narození oba 1941
2) Fusková Anežka, rok narození 1936
3) Stoklásek Miloslav
Usnesení R12/39/06
Rada obce schvaluje TJ Sokol Tlumačov, oddílu kopané žádost o prominutí poplatku ze
vstupného na akci konanou v sobotu dne 15. 7.
2006 (taneční zábava).
Usnesení R15/39/06
Rada obce schvaluje na základě žádosti podané sl. Zuzanou Vírovou, bytem Sportovní 209,
Tlumačov vrácení poměrné částky nájemného,
která činí 570,-- Kč, tj. nájemné za období od
3. 5. 2006 do 23. 5. 2006, kdy jí byla odpojena
elektrická energie, a tudíž nemohla řádně užívat bytovou jednotku. Nájemné bude sl. Vírové
vráceno ve vyúčtování v měsíci srpnu.
Usnesení R16/39/06
Rada obce schvaluje Mgr. Marii Pečeňovou
jako účastníka vzdělávacího výcviku triád v ko-
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munitním plánování sociálních služeb – podzim 2006 – ve Zlínském kraji v rácmi projektu
MPSV – Zajištění místní a typové dostupnosti
sociálních služeb.

Rada obce ze dne 9. 8. 2006

Usnesení R3/40/06
Rada obce schvaluje záměr odkoupit od České republiky (právo hospodaření ZVHS Brno)
pozemek p. č. 2642 k. ú. Tlumačov o celkové
výměře 1678 m2 (příkopa – vodní tok v korytě
přirozeném nebo upraveném) a pověřuje starostu obce jednáním se ZVHS Brno o podmínkách prodeje.
Usnesení R4/40/06
l Rada obce schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na provedení zakázky Chodník ul. Kvasická nabídku firmy Javorník CZ – Plus, s.r.o.
v celkové ceně 947.346,-- Kč vč. DPH.
l Rada obce pověřuje starostu obce jednáním s vybraným uchazečem o alternativních
materiálových náhradách – položkách směřujících ke snížení celkové ceny a k dohodě o platebních podmínkách ve smyslu splatnosti daňových dokladů delší jak 30 dnů a následném
podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení R5/40/06
Rada obce v souvislosti s provozem Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná v rámci objektu KIS č. p. 170 schvaluje níže uvedené ceny
za pronájem nebytových prostor:
- velký sál vč. příslušné audiovizuální techniky 300,- Kč/hod.
- polovina velkého sálu – po dělící stěnu - vč.
příslušné audiovizuální techniky 175,- Kč/hod.
- odborná PC učebna – včetně příslušné PC
a audiovizuální techniky 200,- Kč/hod.
Usnesení R6/40/06
Rada obce v souvislosti s provozem Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná v rámci
objektu KIS č. p. 170 schvaluje níže uvedené
ceny za služby:
- veřejný internet 10,- Kč/30 minut za každých dalších 15 minut 5 Kč, s maximální celkovou dobou použití 60 minut
- kopírování, skenování, tisk
černobíle jednostranná A4 … 2,- Kč
oboustranná A4 … 3,- Kč
jednostranná A3 … 4,-- Kč
oboustranná A3 … 6,-- Kč
barevně jednostranná A4 … 5,-- Kč
oboustranná A4 … 8,-- Kč
jednostranná A3 … 10,-- Kč
oboustranná A3… 15,-- Kč
- fax (pouze ČR)
jednostranná A4 … 10,-- Kč
Usnesení R7/40/06
Rada obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na vybudované plynárenské zařízení v rámci tavby „Propoj STL plynovodů
Tlumačov“, které je umístěno v části pozemku
p. č. 2527 v k.ú. Tlumačov na Moravě, se společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za jednorázovou částku 1000,-- Kč.
Usnesení R8/40/06
Rada obce schvaluje vyúčtování vodného na
bytovce č. 862 U Trojice za období 7/2005 – 6/
2006 dle hodnot naměřených na odpočtových
vodoměrech v bytech.
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Usnesení R13/40/06
l Rada obce schvaluje znění Smlouvy o připojení k distribuční soustavě – provedení kabelových rozvodů NN v lokalitě U Cementárny
mezi obcí Tlumačov a společností E.ON a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
l Rada obce schvaluje uzavřít se společností
E.ON dohodu o změně stavebníka pro realizaci dle platné dokumentace elektrorozvodů NN
v lokalitě U Cementárny s tím, že kolaudaci tohoto stavebního objektu bude zajišťovat E.ON.
Usnesení R14/40/06
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě se společností Telefónica 02 Czech
(dříve Eurotel) na možnost využívání jejich služeb v oblasti komunikace MT zaměstnanců OÚ
Tlumačov v trvání dalších 24 měsíců, včetně
možnosti uplatnění slevy v celkové výši 10.000,- Kč kombinace 7.000 Kč nákup MT (částečné čerpání - vedoucí odd. výstavby a majetku)
a 3.000,-- Kč extra volné minuty (starosta, tajemnice).
l Rada obce schvaluje využití části v současnosti přiznaných benefit bodů na nákup 3 ks
bezdrátové sluchátkové soupravy (Bluetooth)
pro vedoucí pracovníky OÚ Tlumačov (starosta, vedoucí údržby, vedoucí oddělení výstavby).
Usnesení R17/40/06
l Rada obce schvaluje prezentaci obce Tlumačov v rámci městského informačního systému na zvukových informačních panelech
v Kroměříži zřízených společností Daruma Plzeň (Milíčovo a Komenského náměstí) v rozsahu nabídky od společnosti Daruma, spol. s r.o.
ze dne 8. 8. 2006.
l Rada obce pověřuje starostu obce jednáním se společností Daruma, spol. s r.o. ve věci
dodání podkladů pro zvukov

Rada obce ze dne 30. 8. 2006

Usnesení R3/41/06
Rada obce schvaluje pronájem místnosti
o výměře 11,50 m2 (3,1 x 3,7 m) v objektu KIS
č. p. 65 nám. Komenského panu Josefu Klose,
bytem Dolní 101, Tlumačov za níže uvedených
podmínek:
l celková cena pronájmu: 60 Kč/m2/rok
l účel pronájmu: studijní,
výzkumná či vědecká činnost
l doba pronájmu: doba určitá na 18 měsíců
Usnesení R4/41/06
Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sokolovny na den 2. 12. 2006 na akci pořádanou
společně SRPDŠ při ZŠ Tlumačov a ZŠ Tlumačov – Ples školy a SRPDŠ. Spotřebovanou
energii si pořadatel uhradí sám po dohodě se
zástupcem ČOS panem M. Zaoralem.
Usnesení R5/41/06
Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sokolovny na den 3. února 2007 na akci pořádanou MO KDU - ČSL Tlumačov – IV. společenský ples. Spotřebovanou energii si pořadatel
uhradí sám po dohodě se zástupcem ČOS panem Miroslavem Zaoralem.
Usnesení R6/41/06
Rada obce schvaluje smlouvu č. 6/2006 VS se
společností Profima Effektive, s.r.o. na vzdělávací
a poradenské služby pro akce organizované KIS.
Usnesení R9/41/06
Rada obce schvaluje povolení odstavování
automobilu na části travnaté plochy pozemku

Z radnice
p. č. 2462/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 2,5 x 4 m dle situačního plánu, nacházejicí se před RD č. p. 491 pí Aleně Hapalové,
bytem Mánesova 491, Tlumačov za podmínky
celoroční údržby předmětného pozemku a nepoškození stávající výsadby (keře, stromy).
Usnesení R10/41/06
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy pí Zdeňce Dohnalové, bytem J. Žižky
630, Tlumačov do 30. 9. 2007.
Usnesení R11/41/06
Rada obce schvaluje od 1. 9. 2006 Dodatek
č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu bytových prostor ze dne 26. 8. 2002 mezi Pavlem Kašparem,
bytem U Trojice 862, Tlumačov a Obcí Tlumačov.

3

Aktuální informace z OÚ Tlumačov
Vážení občané,
informujeme Vás o připravovaných investičních akcích v obci Tlumačov, které budou probíhat v podzimních měsících roku 2006.

Jedná se o níže uvedené akce:
Ø oprava chodníku na ul. Kvasická (od autoservisu Ředina po objekt č. p. 36 – po obou
stranách) – investor Obec Tlumačov, realizace
9 – 11/2006
Ø oprava komunikace ul. Kvasická (od autoservisu Ředina po objekt č. p. 36) – investor Ředitelství silnic Zlínského kraje, realizace 9 – 11/
2006
V průběhu realizace bude probíhat úplná uzavírka ul. Kvasická pro veškerou osobní a nákladní
dopravu, mimo linkových autobusů, vozidel integrovaného záchranného systému a případně vozidel občanů bydlících na ul. Kvasická, kteří budou
dotčeni touto stavbou

Usnesení R12/41/06
Rada obce schvaluje zprostředkování bezplatného pronájmu sokolovny ZO ČZS pro
pořádání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve
dnech 23. – 24. 9. 2006 s tím, že spotřebované
energie pořadatel uhradí po dohodě přímo majiteli objektu Tělocvičné jednotě Sokol Tlumačov na základě fakturace.

Ø oprava a vybudování chodníku okolo staré budovy ZŠ Tlumačov – investor Obec Tlumačov, realizace 9 – 10/2006

Usnesení R13/41/06
Rada obce schvaluje účast mužstva složeného z členů ZO, výborů ZO a komisí RO na turnaji v malé kopané dne 16. 9. 2006, který pořádá obec Spytihněv.

Ø vybudování bezpečných přechodů přes I/55
v lokalitách u ZŠ, u pohostinství na křižovatce,
u křižovatky ul. Machovská a u Zemského hřebčince – investor Obec Tlumačov (dotace Státního fondu dopravní infrastruktury), realizace
9 – 10/2006

Usnesení R14/41/06
l Rada obce schvaluje pronájem poloviny
velkého sálu v 1. podlaží objektu KIS č.p. 170
panu Otakaru Jakubčíkovi, ul. Víta Nejedlého
9, 682 00 Vyškov za účelem výstavy dřevěných
plastik v termínu od 11. 9. 2006 do 22. 9. 2006
za celkovou cenu 100 Kč/akce.
l Rada obce z důvodů efektivního jednání
a flexibility pověřuje starostu obce, aby určoval
po dohodě s místostarostou obce finanční částky za pronájem max. poloviny velkého sálu či
prostor recepce pro konání nekomerčních krátkodobých výstav (v délce trvání max. 14 kalendářních dnů).

Ø oprava chodníku před nákupním střediskem
Tlumačov(rest. Černý kůň) – investor Obec Tlumačov, realizace 9 – 10/2006

Usnesení R15/41/06
l Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o spolupráci při zajišťování vzdělávacích programů v oblasti počítačové gramotnosti se společností Altix – počítačová škola.
l Rada obce schvaluje bezplatný pronájem
prostor potřebných pro výuku (hudební obor, výtvarný, dramatický či taneční obor) organizovaný
a pořádaný ZUŠ Otrokovice v objektu KIS č. p. 65
nám. Komenského na školní rok 2006/2007 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o spolupráci v oblasti organizování a pořádání výuky v oboru
hudebním,výtvarném, dramatickém či tanečním
se ZUŠ Otrokovice pro školní rok 2006/2007.
Usnesení R16/41/06
Rada obce v rámci integrace dětí se specifickými potřebami do ZŠ Tlumačov schvaluje
vytvoření pracovního místa – osobní asistentky
zdravotně postižených dětí v ZŠ pro školní rok
2006/2007 od 4. 9. 2006 do 30. 6. 2007.
Usnesení R17/41/06
Rada obce schvaluje Základní škole Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci čerpání
částky 20.500,- Kč v roce 2006 z investičního
fondu ZŠ na pokrytí – dofinancování nákupu
mycího stroje na podlahy a myčky nádobí.

Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost
při průchodu či průjezdu ve výše uvedených lokalitách v době realizace jednotlivých akcí. Děkujeme za pochopení.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Ukončení vydávání stávajícího typu
cestovních pasů
V souvislosti se zaváděním nového typu cestovního
pasu s biometrickými údaji, ke kterému došlo od 1. 9.
2006 sdělujeme, že Obecní úřad v Tlumačově ukončil
činnost přijímání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji. Budeme zde přijímat jen žádosti o vydání
cestovního pasu v kratší lhůtě s dobou platnosti na 6
měsíců. Správní poplatek za vydání takovéhoto typu
CP činí 1.500,- Kč. K vyřízení tohoto typu CP musí
žadatel přinést mimo jiné 2 ks fotografií. Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji přijímají
od 1. 9. 2006 jen obce s rozšířenou působností, což je
za naši obec Městský úřad Otrokovice. Správní poplatek činí 600,- Kč.

Změny při vydávání občanských průkazů
Při ztrátě, odcizení poškození nebo zničení občanského průkazu je možné vydat OP s dobou platnosti na jeden měsíc. Občan při podání žádosti s touto
zkrácenou dobou však musí současně podat také žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji.
V letošním roce končí všechny občanské průkazy,
které byly vydané do 31. 12. 1996, i když je v nich
uvedena doba platnosti bez omezení. Doporučujeme
proto překontrolovat platnost OP.
Žádost o vydání občanského průkazu můžete i nadále podat na matrice Obecního úřadu v Tlumačově.
Vránová Ladislava, matrikářka
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Můj cíl – spokojený
občan Tlumačova

Vážení obyvatelé obce Tlumačov, milí
čtenáři Tlumačovských novinek,

Reakce pozvaných hostů a občanů byly převážně kladné a mnozí vyjadřovali obdiv aa pochvalu
Reakce
pochvalu zz
dobře vykonané
vykonané práce.
práce.
foto
dobře
foto F.
F. Cívela.
Cívela.
„Dnes slavnostně zahajuje provoz v objektu
čp. 170 Kulturní a informační středisko, které
bude naplňovat funkci regionálního, kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní
Haná se zaměřením především na tlumačovské
občany a také bude nabízet své služby občanům sousedních obcí či místním nebo okolním
podnikatelským subjektům …“ tolik z projevu
starosty obce ing. Jaroslava Ševely při slavnostním otevření Kulturního a informačního
střediska v sobotu 2. září 2006.
Činnost Kulturního a informačního střediska (KIS) je zaměřena na oblast vzdělávací, kulturní a informační, ale bude vykonávat
i práce reprodukční a jiné.
Pro občany to znamená, že při denním
provozu zde mohou získat potřebný informační servis jako autobusové a vlakové spoje, informace o ubytování a stravování v Tlumačově a okolí, také informace o kulturních,
společenských a sportovních akcích v blízkém okolí a městech, informace o památkách a přírodních zajímavostech.
Ve středisku mohou zakoupit propagační
materiál o Tlumačovu a okolí, různé turistické a cestovní mapy. V neposlední míře mohou využít internetové služby pro veřejnost,
nehledě na možnost kopírování, skenování či
faxování.
Kromě výše uvedených služeb a činností může zájemce navštěvovat četné vzdělávací kurzy, jak přednáškové, tak počítačové
v učebně, která je vybavena moderní počítačovou technikou. Občané zde mohou využít
prostor přednáškového sálu, který se dá rozdělit na dvě místnosti za účelem výstav, přednášek a besed. Knihovna, která se zde nachází, má bohatou historickou tradici a také se
do budoucna náležitě rozšíří o nové přírůstkové tituly.
Pro maminky s dětmi je v knihovně vytvořen koutek pro děti a čtenáři si mohou neru-

šeně a v klidu přečíst svůj oblíbený časopis či
jinou tiskovinu u stolku k tomu určeném.
To všechno se vám bude snažit poskytnout
pracovní tým, složený z vedoucí paní Renáty
Nelešovské, která bude činnost střediska řídit po stránce organizační, správní a ekonomické. Paní Daniela Králová, jako kulturní
pracovnice a knihovnice a hospodářka paní
Petra Šimoníková.
... „Naše obec svou polohou ani svým bezprostředním okolím nemůže nabídnout turisticky
výjimečně zajímavé lokality, a proto jsme se zaměřili na rozvoj duchovní sféry a poznání. Věřím, že činnost Kulturního a informačního střediska pomůže našim občanům či zájemcům
z blízkého okolí najít vhodné uplatnění na trhu
práce, nabídne jim rozvoj jejich dosavadních
zkušeností a bude vyhledávaným střediskem
kultury či informačních služeb…“ vysvětluje
starosta obce občanům při svém slavnostním
projevu.
Nyní nám nezbývá, než popřát všem,
pracovnicím i občanům, aby nové kulturní
zařízení, kterým se nemůže pochlubit každá obec, naplňovalo svoje poslání v oblasti
vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit a aby služby, které zde budou poskytnuty, byly plně ke spokojenosti občanů.
Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ

Cívela
foto F. Cívela.

dovolte mi, abych se vám, jako nová vedoucí Kulturního a informačního střediska představila.
Narodila jsem se v roce 1968 v Kroměříži jako nejstarší ze tří sourozenců; mám
sestru Jitku (32) a bratra Aleše (27). Od
roku 1988 jsem vdaná a společně s manželem Vladimírem a syny Tomášem
(18) a Jakubem (16) bydlím v Kvasicích
v dvougeneračním rodinném domku s mými rodiči.
Po vystudování Střední průmyslové školy v Otrokovicích jsem nastoupila jako laborantka v Chemitanu Otrokovice. Po mateřské dovolené jsem znovu pracovala jako
laborantka, dále jako obchodní referentka
a skladová účetní u dvou jiných firem. Od
podzimu roku 1997 až do 30. 6. 2006 jsem
byla zaměstnána v Základní škole Kvasice
jako referentka.
V rámci konkurzního řízení jsem byla
3. 7. 2006 jmenována Radou Obce Tlumačov do funkce vedoucí Kulturního a informačního střediska Tlumačov.
Ráda bych ve své práci zúročila zkušenosti z předešlých zaměstnání. Společně
se dvěma pracovnicemi KIS chci vytvořila tým, který zabezpečí plynulý chod střediska. A to nejen po stránce nabízených
služeb (kultura, informace, vzdělávání,
knihovna, pronájmy, kronika, web stránky
obce, provoz kina, sokolovna), ale i materiálního zabezpečení a provozu tří budov
spadající pod KIS (budova KIS náměstí
Komenského 170, budova na náměstí Komenského 65 a Klub na Zábraní ).
Velmi důležitá je spolupráce se zřizovatelem – tedy Obcí Tlumačov. Mezi KIS
a obcí by měl existovat partnerský vztah
založený na vzájemné důvěře a součinnosti, která povede k spokojenému životu
všech občanů Tlumačova. Mám také zájem úzce spolupracovat se všemi organizacemi a složkami působící v obci.
Vaše spokojenost s nabízenou činností
ve středisku a účast na akcích pořádaných
KIS budou měřítkem kvality naší práce.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS
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Plán kulturních a jiných akcí KIS
do 31. 12. 2006
ZÁŘÍ
- 8. 9. – 22. 9. Výstava dřevěných plastik – autor pan Otakar Jakubčík
z Vyškova
- 11. 9. - 23. 9. Výstava komunitního plánování z Otrokovic
- 12. 9. 16:00 hodin – „Máme doma prvňáčka“ – setkání rodičů
prváků se zástupci PPP Zlín, děts. lékařem, učiteli prvních tříd.
- 20. 9. 10:00 hodin – Setkání maminek na MD Tlumačov – první
pracovní schůzka s maminkami, popř. tatínky na MD.
Prohlídka centra, seznámení s návrhem na zřízení Mateřského
centra v Tlumačově.
Hostem bude pracovnice MC Klubíčko z Kroměříže, která blíže
vysvětlí činnost MC. Diskuze.
- 21. 9. 9:00 – 11:00 hodin přednáška nejen pro nezaměstnané
„Snadnější návrat do zaměstnání“
- přihlášky na vypsané kurzy (PC, tajči, účetnictví, jazyky)
- výuka hry na hudební nástroje (ve staré budově) - ZUŠ Otrokovice
- vydání Tlumačovských novinek
ŘÍJEN

„Řekni mi co čteš a já ti povím, jaký jsi“.
V současné době nabízí knihovna čtenářům na 4 800
kusů knih, jak z řad beletrie, naučné literatury pro dospělé a mládež, detektivek, životopisů, básní, tak pohádek a literatury pro starší děti. Dvakrát ročně je knižní
fond obohacován o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína.
Dále jsou zde k dispozici různé druhy časopisů pro
dospělé, mládež či děti. Pro návštěvníky knihovny
s malými dětmi jsme připravili dětský koutek, kde se
děti zabaví s připravenými hračkami, knihami či omalovánkami, a rodiče si mohou v klidu vybrat knihu.
Návštěvníci zde mají umožněn přístup na veřejný internet, a to 30 minut/10 Kč a za každých započatých
15 minut/5 Kč.
Registrační poplatek čtenáře činí na jeden kalendářní rok 50,- Kč pro dospělé a 20,- Kč pro děti do patnácti let. Provoz knihovny byl zahájen v úterý 5. září 2006
ve 13:00 hodin.
Všechny srdečně zveme k návštěvě naší nové knihovny, kde jsme připraveni Vám poradit případně pomoci
s výběrem knihy.
Daniela Králová, knihovnice

- 3. 10. 9:00 – 11:00 hodin přednáška - seminář „Začínáme využívat
internet“ - senioři a veřejnost
- 19. 10. 17:00 – 19:00 hodin Dušičková vazba květin na hroby - výro
ba věnců atd. na hroby
- 24. 10. 16:00 - 18:00 přednáška
„Prevence onkologických onemocnění“
- 9. - 13. 10. Kurz výtvarné techniky (termín bude upřesněn)
- od 16. 10. 17:30 - 18:30 hodin cvičení Tajči
- Kurz PC za podpory úřadu práce Zlín (termín bude upřesněn) - pro
zájemce z řad nezaměstnaných zaregistrovaných na ÚP Otrokovice
nebo Zlín
LISTOPAD
- 7. 11. 16:00 – 19:00 přednáška „Rodina a zneužívání v rodině“
- 9. 11. 9:00 – 12:00 „Nový zákoník práce“ - pro podnikatele
regionu
- 10. 11. 16:00 hodin - Posezení s písničkou - nejen pro seniory
- 14. - 16. 11. 17: 00 Výroba háčkovaných ozdob na vánoční stromek
(termín bude upřesněn)
- 21. 11. 16:00 – 19:00 hodin Setkání starostů obcí regionu
- Akce pro mládež (termín a název bude upřesněn)
PROSINEC – termíny budou upřesněny
-

1. 12. Rozsvěcení vánočního stromku
Mikulášské posezení pro maminky na MD s dětmi
Vánoční vazba květin
Vánoční výstava ve spolupráci s muzeem Zlínska - akce bude trvat 14
dnů a bude doplněna ukázkami např. zdobení perníčků, výroba
svíček atd.
- Koncert kroměřížské konzervatoře v kostele v Kvasicích
- Vydání Tlumačovských novinek
(Změna programu vyhrazena)

Chcete být aktuálně
informováni
o programu akcí v KIS Tlumačov?
• Sledujte stránky www.tlumacov.cz
• Poslouchejte hlášení místního rozhlasu
• Sledujte vývěsky obce a KIS Tlumačov
• Volejte 577 929 023 nebo přijďte osobně do
informačního centra KIS Tlumačov
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„Nový kabát“
kabát“ domu
domu KIS.
KIS.
„Nový

Roku 1840 se usnesli tlumačovští občané,
že postaví na náměstí
novou patrovou budovu dvoutřídní školy.
Následujícího roku
1841 byla školní budova postavena a obdržela č. p. 170. Vlastní
vyučování začalo 1. 1.
1842. V přízemí, vlevo od hlavního vchodu (v průčelí objektu), se nacházel byt
pro učitele, který se
sestával z větší a menší místnosti s kuchyňkou orientovanou do chodby. Na pravé straně chodby byla další menší místnost, dále
komora a pod ní sklep. K výuce sloužily dvě
velké místnosti v prvním podlaží. V témže
roce byly za objektem školy přistavěny chlévy. Zpočátku probíhalo vyučování v jedné třídě jen dopoledne, v letech 1848 – 1859 celodenně, poněvadž v této době musela škola
pojmout více než 200 žáků. Z důvodu nedostačujících učebních prostor se přistoupilo
k rozšíření o dvě třídy v prostorách sousední
radnice, která byla postavena v roce 1846.
V době I. světové války 1914 – 1918 se
v průběhu let často nevyučovalo z důvodu
nedostatku potravin a uhlí.
Nynější budova KIS byla v letech I. republiky, dále za německé okupace a v době po
osvobození až do roku 1989 využívána převážně ke školní výuce. Od roku 1990 až do
Budova
v roce
1898.
Budova
v roce
1898.

září 2003 užívala budovu č. p. 170 mateřská
škola. Po jejím přemístění do základní školy se
do uvolněných prostor nastěhovalo Kulturní
a informační středisko společně s obecní knihovnou. Místnosti v prvním podlaží sloužily
jako výstavní prostory. V druhé polovině roku
2005 začala generální rekonstrukce celého objektu za přispění dotací z Evropských fondů
ve výši 10,55 mil. korun, 1,05 mil. korun poskytlo Ministerstvo ČR pro místní rozvoj a téměř 3 mil. korun dodala Obec Tlumačov ze
svého rozpočtu. Dne 19. 5. 2006 proběhla kolaudace zrekonstruovaného objektu.

Současnost střediska
V přízemí budovy je umístěno informační
centrum. V něm dostanou návštěvníci veškeré informace o kulturních a společenských

Nabídka kurzů
KIS Tlumačov
Počítačové kurzy
. přípravný (pro úplné začátečníky seznámení s počítačem)
. základy Wordu (pro zájemce o tvorbu
jednoduchých dokumentů ve Wordu)
. základy Excelu (všem, kteří potřebují
jednoduchým způsobem provádět výpočty a pracovat s tabulkami)
akcích v Tlumačově a okolí. Své propagační materiály v podobě pohlednic, knih, brožurek, oznaků, triček, čepic apod. z Tlumačova, Zlínského kraje a okolních obcí si zde
může zakoupit každý host. V prodeji jsou
mapy různých oblastí Čech a Moravy. Centrum nabízí i služby ve formě kopírování, skenování a tisku dokumentů. Je zde i přístup
k veřejnému internetu.
Dále se v přízemí nachází multifunkční
sál s možností rozdělení na dvě menší místnosti. Zde se konají školení a přednášky za
pomoci moderní audiotechniky. Vzdělávací
centrum je na regionální úrovni, je zaměřené
zejména na zvyšování kvalifikace žen vracejících se po mateřské dovolené zpět na trh práce a další rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Své důležité místo zde má i činnost
zájmových sdružení a kroužků zaměřená na
mládež – předcházení socio-patologickým jevům.
Zájemci z řad
dětí i dospělých
mohou navštívit
hudební,
jazykové a výtvarné
kurzy. Prostory
KIS oživají i kulturním životem
v podobě výstav
z dílny regionálních umělců, hudba všech žánrů si
určitě najde své
posluchače, nechybí ani ukázky lidových řemesel. K sálu patří dobře vybavená kuchyňka
a sociální zařízení.
V prvním podlaží vznikla počítačová učebna s nabídkou kurzů počítačové gramotnosti
pro širokou veřejnost. Své stálé místo zde má
místní knihovna. Čtenáři zde najdou beletrii
i literaturu odbornou. Knihovnický dětský
koutek jistě uvítají rodiče malých dětí, kteří
možnost půjčení knih spojí se seznámením
dětí s knihami. V knihovně je možnost využití veřejného internetu. Sociální zařízení je
i v tomto podlaží. Celý objekt je bezbariérový, tudíž jsou veškeré akce přístupné i imobilním a starším osobám.
Obec Tlumačov i Kulturní a informační
středisko má velký zájem na kulturním a společenském vyžití tlumačovských občanů.
p. Josef Klose, -nel-

Jazykové kurzy
. anglický jazyk
. německý jazyk

Účetní kurzy
. základy účetnictví (pro začátečníky)
. účetnictví (pro pokročilé)
. daňová evidence (dříve jednoduché
účetnictví)

Pohybové kurzy
. tajči (dopoledne pro seniory, večer
pro ostatní zájemce)
Začátky kurzů plánujeme na měsíc říjen. Již nyní si můžete vyzvedávat přihlášky v informačním centru KIS. Zde budete
i blíže seznámeni s dobou kurzu, s vyučujícím, cenou apod. Veškeré informace Vám
rádi podáme i telefonicky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv KIS Tlumačov
Služby nabízené v informačním
centru KIS Tlumačov
n
n
n
n
n

VEŘEJNÝ INTERNET
KOPÍROVÁNÍ
SKENOVÁNÍ, TISK
FAX (POUZE ČR)
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY TLUMAČOVA, MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ
A OKOLNÍCH OBCÍ ZLÍNSKÉHO
KRAJE
n NABÍDKA KULTURNÍCH I JINÝCH
AKCÍ TLUMAČOVA, MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ I OKOLNÍCH OBCÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE¨
n TURISTICKÉ I CYKLO MAPY
(OLOMOUCKO, JAVORNÍKY, CHŘIBY,
SLOVÁCKO, ZLÍNSKO...)
n PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA
DIVADELNÍ I JINÁ PŘEDSTAVENÍ
OTROKOVICKÉ BESEDY
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT
PŘIJĎTE SI PRO INFORMACE
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Volby 2006

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
pro volby do zastupitelstva obce Tlumačov
20. a 21. října 2006
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTY 2002 - 2006
Vážení spoluobčané – Tlumačáci!
Volební období 2002 – 2006 , ve kterém jste dali důvěru několika našim kandidátům do
obecního zastupitelstva, pomalu končí. Před nadcházejícími komunálními volbami nám dovolte, vážení voliči, krátce se poohlédnout za uplynulými čtyřmi lety. Úvodem si dovolíme
připomenout vám naše zástupce zvolené v roce 2002 do ZO za uskupení ČSSD a nezávislých
kandidátů. Byli to: Mgr. Rajmund Huráň, který po celé funkční období vykonával funkci místostarosty obce, dále RNDr. Ing. Vojtěch Drbal – pracoval v Komisi zemědělské a životního
prostředí, dále pan Petr Horka – člen Kontrolního výboru a pan Václav Vymětalík – spolupracoval s KIS a působil jako vedoucí obecního kina. Je nutno říci, že všichni naši zástupci se po
celé období svého mandátu snažili aktivně naplňovat cíle programu, které si naše uskupení
před volbami v roce 2002 vytýčilo. Při jednáních rady obce a zastupitelstva obce hájili zájmy
občanů Tlumačova, vyslovovali podněty občanů a dbali, aby přijatá usnesení z jednání byla
v praxi realizována.Všichni vámi zvolení zástupci z kandidátky ČSSD a nezávislých po celé
období usilovali o to, aby se Tlumačov po všech stránkách rozvíjel, modernizoval a stal se
obcí s vysokým kreditem ve svém regionu.Zároveň je ovšem nutné říci, že ne vždy se všechno zcela podařilo, ale svou otevřeností k občanům, snahou vzniklé situace řešit, seriozním
vystupováním bez emocí a prosazováním řešení v zájmu věcí veřejných naši zastupitelé své
voliče jistě nezklamali. Vždy se snažili při jednáních ZO a RO nalézt s ostatními zastupiteli
„společnou řeč“ a vždy hledali cesty, jak vzniklé problémy řešit, nikoliv brzdit. Provádět výčet toho, co se za volební období 2002-2006 podařilo nebo nepodařilo v obci uskutečnit, není
na tomto omezeném prostoru dost dobře možné. Každý občan Tlumačova, který chce vnímat
a hodnotit dění v obci, dojde sám k závěru, co dobrého či špatného se pro něho nebo jeho
okolí v obci udělalo, kdo mu byl ochoten naslouchat a prosazovat zájmy a potřeby občanů.
Všichni, kteří kandidujeme v komunálních volbách ve dnech 20. a 21. října 2006 do zastupitelstva obce Tlumačov na kandidátce České strany sociálně demokratické a nezávislých
kandidátů, uděláme i v budoucnu maximum pro to, abychom nezklamali vaši důvěru a byli
prospěšní obci Tlumačov a všem našim spoluobčanům. Zároveň se chceme přičinit o to, ať
se ten „náš“ Tlumačov dále rozvíjí a vzkvétá. Věříme, že s podporu, kterou nám dáte, vás
stejně jako v minulých letech NEZKLAMEME !
Tímto vás všechny zveme ke komunálním volbám a děkujeme vám za důvěru !

NAŠI KANDIDÁTI DO OZ
PRO OBDOBÍ 2006 - 2010
1. Mgr. Rajmund Huráň
44 let, Tlumačov 440
místostarosta 2002 - 2006
2. RNDr. Ing. Vojtěch Drbal
63 let, Tlumačov 328
pedagog, zastupitel 2002 - 2006
3. Petr Horka
39 let, Tlumačov 315
soukromý podnikatel,
zastupitel 2002 - 2006
4. Václav Vymětalík
52 let, Tlumačov 713
zastupitel 2002 - 2006
5. Marie Vejmělková
36 let, Tlumačov 389
podnikatelka v cestovním ruchu
6. Karel Skopal
62 let, Tlumačov 40
ředitel společnosti
7. Blanka Konečná
33 let, Tlumačov 174
dětská sestra

CO CHCEME l O CO BUDEME USILOVAT l CO PODPOŘÍME
V NADCHÁZEJÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ

8. Jitka Zaoralová
38 let, Tlumačov 704
pečovatelka

Kandidáti do komunálních voleb v Tlumačově za Českou stranu sociálně
demokratickou a nezávislí chtějí po svém zvolení do zastupitelstva obce prosazovat:

9. Otto Šnajdr
52 let, Tlumačov 802
stolař

u

úspěšnou realizaci odkanalizování obce s následnými úpravami veřejných prostranství
(chodníky, zeleň, výsadba stromů, keřů, květinových ploch)
u činit vytrvale všechny kroky a vyvíjet veškeré úsilí k vybudování protipovodňové
ochrany obce v tomto volebním období
u zachovat, posílit, zmodernizovat a zefektivnit činnost obecní policie, ve spolupráci
s Policií ČR dbát na ochranu majetku obyvatel obce, preventivně a účelně působit proti
možnému nárůstu kriminality v obci a zajistit bezpečnost občanů (např. postupná instalace
kamerového systému v problémových lokalitách obce)
u dbát a dohlížet na kvalitu vzdělávacích institucí (ZŠ a MŠ), vytvářet podmínky pro dobré
fungování mimoškolních aktivit pro děti a mládež (DDM, sportovní kluby, spolky,
sportoviště atd), podporovat činnost spolků, klubů, společenských a kulturních institucí
sdružující dospělé v obci
u věnovat pozornost dospívající mládeži (15 – 20 let) - iniciovat, hledat a podílet se na
realizaci prostor pro volnočasové aktivity této věkové skupiny v obci, zároveň působit
v oblasti prevence negativních jevů současné doby (drogové závislosti,
alkoholismus, kriminalita, atd.)
u spoluvytvářet podmínky pro udržení a rozšiřování zdravotnických a sociálních služeb v
obci (pečovatelská služba, zapojení do komunitního plánování, penzion pro seniory, atd.)
u trvale působit v oblasti péče o životní prostředí, pokračovat v systémovosti třídění odpadů
u cíleně, koncepčně a dlouhodobě věnovat pozornost místní části Skály
u dlouhodobě spolupracovat s podnikatelskými subjekty v obci, podpořit rozvoj služeb,
udržet pro občany dostupnost maloobchodní sítě
u řádně udržovat a pečovat o obecní majetek, dbát o vyrovnaný rozpočet obce, využít
možností získání státních dotací či dotací z evropských fondů ve prospěch obce

10. Olga Jonášková
45 let, Tlumačov 335
pracovnice České pošty
11. Martina Postavová
37 let, Tlumačov 783
účetní
12. Ladislav Pekárek
46 let, Tlumačov 779
soukromý podnikatel
13. Marek Vlček
30 let, Tlumačov 745
řidič
14. Vladimír Brázdil
57 let, Tlumačov 760
řidič
15. Jan Šindler
44 let, Tlumačov 317
soukromý podnikatel – živnostník
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Volební program MO KDU – ČSL Tlumačov
Kandidáti za KDU-ČSL chtějí v následujícím volebním období 2006 -2010
prosazovat a podporovat
1)

ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ OBCE
-

2)

RODINNÁ A BYTOVÁ POLITIKA
-

3)

ochranu, rehabilitaci a tvorbu krajiny v souladu s ekologickými požadavky
komplexní řešení protipovodňových opatření
pokračování v obnově zeleně

KULTURA A ŠKOLSTVÍ
-

5)

výkup pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů
rozvoj malého a středního podnikání, čímž chceme zvýšit pracovní příležitosti
potřeby místní části Skály

EKOLOGIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
-

4)

vyrovnaný rozpočet
koncepční a komplexní dlouhodobý rozvoj obce
dořešení odkanalizování obce
řešení parkování v obci (výstavba garáží), opravu místních komunikací a chodníků
rozvoj malého a středního podnikání výstavbou víceúčelového domu (dům služeb)
kroky, které povedou k ekologicky přijatelné průmyslové výstavbě v katastru obce (lokalita Slivotín)
využívání informačních technologií pro rozvoj v obci
rozvoj turistiky (cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy)
spolupráci s ekonomickými subjekty působícími v obci, krajským úřadem i orgány státní správy

využití KIS pro kulturní a vzdělávací akce na úrovni obce i mikroregionu
prevenci rizikových jevů u dospívající mládeže, sportovní vyžití
možnost celoživotního vzdělávání a udržování tradic

BEZPEČNOST V OBCI
-

vybudování kamerového systému při využití moderních informačních technologií
osvětlení a trvalé monitorování rizikových lokalit v obci

Nyní vám představíme ty, kteří jsou připraveni nést zodpovědnost za naši obec a rozhodli se pro
kandidaturu do obecního zastupitelstva.

Ing. Antonín Jonášek
Marie Hánová
Jan Hlaváč
Naděžda Bednaříková
Pavel Blahuš

Ing. Jaromír Jánský
Ladislav Zifčák
Josef Janík
Ing. Boleslav Psota
Ing. Pavla Hlaváčová

Jiřina Pšenková
Jiří Skopalík
Ludmila Blahušová
Ludmila Kvardová
Radovan Matěja

Věříme, že vás náš volební program i naši kandidáti oslovili a podpoříte je i při samotných komunálních
volbách.

KDU-ČSL TLUMAČOV
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Náš Tlumačov - Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení voliči, představujeme vám kandidátní listinu pro komunální volby v Tlumačově. Je složena z nezávislých kandidátů
vystupujících pod názvem Náš Tlumačov.
Naši kandidáti jsou:
1. Miroslav Skopal-Procházka st.

garážmistr - je v zastupitelstvu od r. 1990, předseda
komise zemědělské a pro životní prostředí a předseda historického spolku

2. ing. Josef Šico

soukromý projektant - předseda stavební komise

3. Václav Machovský

zaměstnanec bezp. agentury - byl dlouholetým velitelem hasičů

4. Mgr. Michal Kuňák Phdr

SŠ učitel - je odborník na životní prostředí

5. Lumír Pavlík

dělník - člen výboru historického spolku, jeho zálibou je historie a folklór

6. Jiří Talaš

soukromý podnikatel - odborník přes zeleň

7. Jaromír Prokop

soukromý dopravce - podnikatel

8. Miroslav Skopal-Procházka ml.

státní zaměstnanec - zajímá se o obnovu krajiny

9. Jitka Fialová

důchodkyně - bývalá knihovnice - členka výboru
historického spolku, zajímá se o historii a folklór na Hané

10. Bc. Rostislav Talaš

student - odborník na životní prostředí

11. Vladislav Jaroš

vedoucí pracovník

12. Oldřich Adamec

vedoucí pracovník - zajímá se o životní prostředí,
ve ﬁrmě Metalšrot má na starosti ekologické likvidace autovraků

13. Roman Šnajdar

frézař - nový velitel hasičů

14. Ladislav Ulman

elektrikář - velmi úspěšný trenér mladých fotbalistů

15. Leoš Gazda

dělník - jeden z mála včelařů v obci

Proč název Náš Tlumačov? Protože veškerou snahu chceme směřovat k dalšímu zkvalitňování života v obci Tlumačov, aby
nejen současná generace, ale i ta nastupující žila v prostředí hezkém, příjemném a hlavně zdravém.
Proč kandidátka nezávislých? Protože nechceme prosazovat zájmy politických stran, ale chceme prosadit zájmy vás,
občanů Tlumačova. Jsme jedni z vás, známe vaše problémy a budeme se snažit řešit je k vaší spokojenosti. Nechceme slibovat
nesplnitelné, chceme se držet reality. Víme, co v obci už funguje, je to mimo jiné dětské hřiště, je to zrekonstruovaná škola,
školka. Za školou je již v provozu nové tartanové sportoviště (bude potřeba dobudovat celý sportovní areál). Mládež může
využívat ke svým aktivitám jak několik sportovišť v obci (například kopaná, je zde velmi dobré zázemí a je nejvíce podporovaná
obcí) tak i zájmové kroužky v domu dětí a mládeže. Nejen naše mládež může také využít služeb nově otevřeného KIS.

Máme několik priorit, které chceme prosazovat:
1. Celkově zlepšit životní prostředí v obci-omezení dopravy a prosazení urychlené dostavby silnice R-55, omezit zabírání
zemědělské půdy ke stavbám, prioritně využívat již dříve vybudované nevyužité objekty, aby podnikatelské loby nepřevyšovalo
zájmy obyčejných obyvatel.
2. Zájmy seniorů - zlepšit využití volného času seniorů a podporovat jejich zájmy, budeme iniciovat zřízení klubu seniorů,
který by podporovala obec, kde by tito spoluobčané našli využití svých zájmů a koníčků (tyto seniorkluby existují již v jiných
městech). Senioři jsou významnou součástí populace obce, proto je nemůžeme přehlížet a zaslouží si, abychom pro ně něco
udělali. Je odrazem každé společnosti, jak se chová ke svým seniorům.
3. Odkanalizování obce. O odkanalizování obce se pokouší všechna zastupitelstva od r. 1990. Bohužel se to vlivem neustálých
překážek ještě nepodařilo. Doufejme, že se tento problém podaří vyřešit během následujícího volebního období. Je velmi
pravděpodobné, že se na odkanalizování začne pracovat ke konci roku 2007.
4. Podpora využití volného času pro občany Tlumačova. Chceme podporovat zájmy různých spolků a skupin, které si vytvoří
či založí sami občané Tlumačova (např. loutkové divadlo, sdružení maminek, spolky, které budou chtít pracovat v zájmu
občanů)
Vážení občané, vaše volební účast ovlivní výsledek voleb a složení zastupitelstva na další čtyři roky. Proto i váš hlas může
rozhodnout o tom, kdo vás bude zastupovat. Nemělo by vám být lhostejné, kdo bude další čtyři roky prosazovat vaše zájmy.
Za Sdružení nezávislých kandidátů - Náš Tlumačov Skopal-Procházka Miroslav st.
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Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů
Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV profesně a odborně zahrnuje všechny oblasti a
sféry, které se vyskytují při každodenním chodu obce – od problematiky spojené s dětmi a mládeží, přes investiční
záležitosti, sociální sféru, seniory, integrovaný záchranný systém a konče právní a legislativní problematikou.
Všichni níže uvedení kandidáti mají zájem poskytnout naší obci své životní a profesní zkušenosti – nabízí své
služby PRO TLUMAČOV.
1.

Ing. Jaroslav Ševela,

38 let, starosta, stavební inženýr,

Zábraní 262

2.

Mgr. Radek Dvořák

33 let, právník,

6. května 481

3.

Mgr. František Kel

32 let, advokát,

Sportovní 451

4.

Ing. Jan Rýdel

38 let, letecký inženýr

Přasličná 593

5.

Mgr. Lenka Odložilíková

39 let, učitelka

6. května 703

6.

MUDr. František Kel

65 let, odborný lékař

Mánesova 488

7.

Svatopluk Otevřel

40 let, revizní technik

Švermova 498

8.

Ing. Štefan Hrtús

36 let, příslušník Hasičského ZS ZK

Masarykova 87

9.

Zdeněk Holub

34 let, vedoucí skladu

Dolní 242

10.

Mgr. Marie Pečeňová

60 let, učitelka

Nádražní 386

11.

Lenka Hricová

30 let, učitelka – vychovatelka

Jiráskova 290

12.

Josef Klose

61 let, keramik - restaurátor

Dolní 101

13.

Ing. Libor Hubík

41 let, podnikatel

Dolní 23

14.

Martin Prokop

35 let, řidič

Sportovní 718

15.

Ing. Miroslav Marčík

40 let, stavební inženýr

U Vodárny 856

Mezi priority, které v případě zvolení do Zastupitelstva obce Tlumačov
budeme prosazovat v období 2006 - 2010, patří:
•
•
•
•
•
•

Podpora zdravého rozvoje dětí a mládeže – podpora ZŠ, MŠ, DDM, sportovních aktivit, vybudování
skateparku, realizace hřiště na Skalách,…
Ve spolupráci s VAK Zlín realizace projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“ vč. napojení na ČOV
Ve spolupráci s Povodím Moravy realizace protipovodňových opatření v k.ú. Tlumačov
Usilování o ﬁnanční dotace ze zdrojů krajských, státních či EU.
Podpora činnosti Kulturního a informačního střediska v oblasti vzdělávacích a kulturních aktivit se
zaměřením na občany hledající uplatnění na trhu práce, seniory, zájmové organizace a spolky.
Pokračování v dlouhodobém koncepčním plánování rozvoje obce a jeho realizace v souladu se
zájmy občanů Tlumačova zejména v oblasti:
-

životního prostředí
sociální
ekonomické

(výsadba zeleně, biokoridory, třídění odpadů …),
(pečovatelská služba, osobní asistence,…)
(pracovní příležitosti,stavební parcely,…).

Pro Tlumačov - sdružení nezávislých kandidátů
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Ohlédnutí za prázdninami se Sluníčkem
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děti připravili spoustu překvapení. Byl to pouze jejich den, kde tentokrát vedoucí plnili jejich přání. Děti si mohly vyzkoušet „hru v casinu“, zajít do tetovacího studia, do kadeřnického salónu, na manikúru
nebo ochutnat horkou čokoládu u „McDonalda“. Poslední večer, hodnocení a ocenění nejlepších. Každý si odvážel spoustu dárečků, které
získávali po celou dobu tábora za různé soutěže a nebo hlavní výhru
za celotáborovou hru.
Během tábora za námi také přijeli i psovodi z Městské policie Kyjov, navštívili jsme hrad na Buchlově nebo koupaliště v Osvětimanech.
Krásné prostředí a neprozkoumané okolí nás láká i na příští rok,
tak ještě uvidíme, kam se příští letní prázdniny vypravíme.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem vedoucím, kteří s námi
strávili příjemné léto a už nyní se na všechny moc těšíme.
Hana Hlobilová, pedagogická pracovnice DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov

Příměstský tábor „OSTROV POKLADŮ“
Letní pobytový tábor „To bude teda fičák“

(a to teda byl !!!)

Jako každý rok i letos jsme se vypravili na 11 – denní pobytový tábor, tentokrát do prostředí smíšených lesů kyjovského kraje ve Vřesovicích.
Pobytového tábora se zúčastnilo celkem 32 dětí nejen z Tlumačova,
ale i blízkého okolí jako jsou Kvasice, Hulín, Kroměříž, Bělov, Nová
Dědina, Sulimov, Střížovice a Kurovice. Věkové rozmezí dětí bylo od
1. do 7. třídy.
Jak to tam bude vypadat? Jaké budou pokoje? S kým budu na pokoji? Jací budou vedoucí? To všechno probíhalo hlavami dětí. Napětí a nervozita z nich odpadla při příjezdu k RS Radost. Přivítala nás
krásná patrová budova v blízkosti lesa. Děti byly ubytované ve 3 – 5
lůžkových pokojích, které byly nově opravené po rekonstrukci. Všechny otázky dětí byly zodpovězeny již první den, kdy se seznámily s průběhem celého tábora, byly rozděleny na pokoje a do oddílů, seznámily se z okolím a samozřejmě mezi s sebou. Hned první večer je čekalo
velké překvapení v podobě návštěvy Vyvolených a proběhla také slíbená autogramiáda.
První budíček, a hned děti vykročily do vojenských dnů, které jim
byly vyhlášeny dopisem od štábu vedoucích. Děti musely po dobu tří
dní plnit různé nelehké úkoly, zvládnout zkoušky zdravovědy, naučit
se základy uzlování, střelbu ze vzduchovky nebo tajné šifrování. Po
splnění všech úkolů byly děti povýšeny a odměněny vojenskými čepicemi, které po celou dobu vojenských dnů nosily.
Další dny a další úkoly od štábu vedoucích. Tentokrát nás čekaly
dny indiánské. Výroba indiánského oděvu, představení a oslovování
indiánskými jmény a jako správní indiáni jsme pracovali a vyráběli
náramky síly z kůže. První úkol bylo nalézt a přinést do tábora totem
svého teamu. Nelehká a nerovná cesta byla pro indiány velkou překážkou. Napínavé plnění úkolu bylo až do samého cíle, kde do poslední
chvíle nebyl jasný vítěz. Totem byl zdárně donesen a šlo se na lov
medvěda Grizzliho.
V okolí naší chaty bylo spoustu různých táborů, se kterými jsme
navázali přátelství a dohodli turnaj ve fotbale nebo vybíjené. Musím
naše děti pochválit, protože se velmi snažily a bojovaly o co nejlepší
výsledek, který se jim podařil hlavně ve fotbale.
Sportem jsme navázali i na další dny a to rovnou olympijskými hrami. Pro děti jsme připravili soutěžní disciplíny tak, aby se daly velmi
dobře zvládnout ve velmi horkém počasí, které nás doprovázelo po
celou dobu tábora. Olympiáda byla spíše netradiční – hod gumákem,
nošení kelímku s vodou na hlavě atd.
Nechyběly také slíbené rytířské dny. Teamy si společně vytvořily štíty a brnění pro své rytíře, kteří je zastupovali v rytířském klání. Každý team měl také za úkol vytvořit a představit svůj hrad, z kterého na
klání přijel. Velmi zajímavé výtvory, které dětem daly spoustu práce,
museli ohodnotit nezávislí porotci ve složení pana a paní správcových
nebo pracovnic z kuchyně. Celé družstvo také soutěžilo v jízdě na koních (dřevěných), včetně vedoucích, kteří se také pilně zapojovali do
připravených úkolů, aby získali body pro své družstvo.
Nejvíce se však dětem líbil Karneval v Riu u Vřesovic, kde jsme pro

Příměstského tábora v Tlumačově se zúčastnilo celkem 22 dětí,
pro které jsme na každý den v týdnu připravily pestrý program.
V pondělí jsme děti naučily zdobit trička novou výtvarnou technikou - barvení speciálními duhovými barvami Iberia - Kit. Před polednem jsme se vypravili do Hulína, kde jsme plánovali koupání na
koupališti. Bohužel nám počasí nepřálo a začalo pršet. Zbytek dne
jsme soutěžili o ,,černé perly“, kterých se děti snažily po celý týden
získat co nejvíce.
Následující den jsme se vydali na celodenní výlet do Vyškova do
ZOO parku a nově vybudovaného Dinoparku. Děti se ocitly v prostředí druhohor a mohly vidět spoustu obrovských i menších dinosaurů z tohoto období. Velkým zážitkem pro všechny bylo zhlédnutí
3D kina o vzniku života na Zemi. Tento den se nám déšť také nevyhnul a tak jsme zbytek prohlídky ZOO zvládli v pláštěnkách. Na
prohlídku náměstí ve Vyškově nám opět vysvitlo sluníčko.
Ve středu jsme se vypravili do Otrokovic, navštívit děti z jachtingového tábora na táborové základně na Štěrkovišti. Byli jsme mile
přivítáni a pozváni na projížďku na jachtičkách. Někteří si tuto
plavbu vyzkoušeli poprvé v životě. Plánovanou odpolední procházku zpět do Tlumačova nám opět překazil déšť, tentokrát ale velmi
vydatný. Než jsme se dostali k autobusové zastávce, tak na nás nezbylo jediné místečko suché.
Čtvrteční den sliboval konečně sluníčko. Toho jsme chtěli využít
a tak jsme zvolili výlet do nedaleké Chropyně. Po poutavé prohlídce
zámku jsme zavítali do vyhřívaného koupaliště.
Poslední den byl plný zábavy, soutěží a her. Děti mohly své nasbírané černé perly proměnit za pěkný dárek na památku. Týden „Ostrov pokladů“ uplynul a všichni se již těší na další připravované akce.
Ludmila Daňková, pedagogická pracovnice DDM Sluníčko,
odloučené pracoviště Tlumačov
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Škola, DDM Sluníčko

Nabídka kroužků
pro školní rok 2006/2007
DDM Sluníčko -TLUMAČOV
Florball – mladšího školního věku. Od 1. – 5. třídy. Určeno dětem, které rády sportují a účastní se sportovních
turnajů.
350,Sálová kopaná – pro chlapce 4. - 9. tříd, kteří se chtějí naučit pravidla sálové kopané, zdokonalení hry, hra
v kolektivu.
350,Tanečky – pro děti od 3 let. Základní prvky aerobiku,
radost z pohybu, vystoupení pro veřejnost.
350,Aerobik s Hankou – pro děti od 1. – 9. tříd. Aerobikové cvičení, nácviky sestav, účast na soutěžích. Rozdělení
do několika skupin.
350,Team aerobik s Hankou a Lídou – nácvik aerobikové choreografie na soutěže, kroužek pro hromadné starty 20 a více soutěžících. Pouze pro děti navštěvující jiný
aerobik při DDM Sluníčko - Tlumačov.
100,Žabičky – pohybové hry a cvičení pro děti od 3 – 6 let.
350,Mažoretky – pro dívky od 5 let. Základní pohybová
průprava, nácvik pochodu, práce s hůlkou.
350,Sporťák – kroužek posilování, nácvik atletických disciplín, plavání, účast na soutěžích.
350,Volejbal – pro děvčata a chlapce od 5. tříd. Základy
moderního sportu, technik, hry, soutěže, turnaje. 350,Kondiční gymnastika – pro děvčata a chlapce od
1. tříd. Zaměřeno na prvky kondiční gymnastiky. 350,Rybářský kroužek – pro zájemce od 3. třídy. Možnost
naučit se poznávat různé druhy ryb, způsob lovu, možnost získání rybářského lístku.
300,Střelecký kroužek – pro děvčata a chlapce od 3. třídy.
Střelba na terč, údržba zbraní, sportovní aktivity v tělocvičně. Střílíme ze vzduchových zbraní.
350,Keramika – pro děti od 1. – 9. tříd. Práce s hlínou, glazurami a na keramickém kruhu. Rozdělení do skupin.
mladší 550,- starší 600,Kreativ klub – pro děvčata, které ráda tvoří a chtějí se
učit nové netradiční techniky. Batika, malování na hedvábí, savování… Výroba dárků a módních doplňků. 350,Fantasy klub – pro děvčata a chlapce od 4. tříd. Děti
spolu hrají výpravné hry Dračí doupě a Magic. Rozvoj
fantazie.
300,Psaníčko – kroužek pro děti od 4 - 6 let. Uvolnění ruky,
zápěstí, cvičení připravující k psaní, nácvik správného
držení psacího náčiní…
350,Tvořínek – pro děti od 4 – 7 let. Jednoduché techniky,
rozvoj tvořivosti a fantazie, práce s keramickou hlínou.
400,Sluníčková školička – pro děti od 3 – 5 let, které nenavštěvují ještě MŠ. „Aneb jsme už velcí zvládneme to bez
maminek.“
350,Volňásek – pro děti od 1. třídy. Legrace, hry, soutěže,
výtvarná činnost.
350,Prima vařečka – pro děti od 3. tř. Naučíte se zde základy studené i teplé kuchyně.
300,Šachy – „Hra králů“ pro chlapce a děvčata od 2. tř. Základy, pravidla a taktika hry.
300,-

Připravujeme kroužky:
Diabološou – pro děvčata a chlapce od 2. třídy žonglování a jiné dovednosti s diabolem.
Časák – pro děvčata a chlapce od 3. třídy. Výroba vlastního časopisu, práce s fotkami, články.
Přihlášky jsou k dispozici v DDM Sluníčko – Tlumačov
/Ke každému kroužku je potřeba samostatná přihláška/
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Slavnostní přijetí u starosty obce
Předposlední den konce školního roku se dostavili na pozvání starosty obce do obřadní
síně Obecního úřadu v Tlumačově žáci, kteří letos ukončili povinnou školní docházku. Byli
to „deváťáci“, kteří po devítiletém působení na naší škole opustí školní lavice a rozejdou se
na svá nová působiště - střední školy a střední odborná učiliště. Panu starostovi je představila jejich třídní učitelka Mgr. Šárka Matulíková. Pan starosta všem žákům popřál, aby se jim
při jejich dalším studiu dařilo stejně tak dobře jako na tlumačovské škole. Poté žáci obdrželi
upomínkové dárky na toto setkání s přáním hezkých prázdnin.
Bývá dobrým zvykem, aby lidé, kteří něco dokázali, něčeho dosáhli, byli za svou práci oceněni, byť se to týká školáků. Ne jinak je tomu i v naší obci.
Pravidelně na konci školního roku jsou vybráni svými třídními učiteli žáci, kteří během
roku dobře pracovali, nebo byli v něčem výjimeční, aby byli slavnostně přijati u starosty obce.
Letos to byli tito žáci, které představil panu starostovi ředitel školy Mgr. Robert Podlas:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A - Aneta Dědková
B - Magdaléna Rýdlová
tř. - Jakub Kadrle
tř .- Daniel Šenkyřík
tř. - Marta Jonášková
tř. - Jana Kolomazníková
tř. - Tomáš Kopčil
tř. - Jiří Mouka
tř. - David Kouřil
tř. - Šárka Němcová

Pan starosta i místostarosta v krátkém proslovu dětem poděkovali za jejich práci ve škole.
Vyslovili přání, aby takto pokračovali i v dalších ročnících a byli tak příkladem pro ostatní
žáky školy. Pan starosta všem popřál hezké prožití prázdnin a předal dětem upomínkové dárky, které budou žákům tento, pro ně tak výjimečný den, připomínat. Mgr. Jiřina Rýdlová

Co nás čeká v novém školním roce
Prázdniny jsou za námi a opět stojíme na
počátku další společné práce. Nový školní rok,
na jehož prahu stojíme, nám přinese postupné
naplňování našeho společného očekávání: „jak
zvládneme přechod na práci v rámci„ již vlastního „školního vzdělávacího programu„?
Vzhledem ke skutečnosti, že se charakter
školní práce v tomto roce příliš nezmění, chtěl
bych čtenáře upozornit na některé změny a novinky, kterými budou naši žáci dotčeni, i když
někteří jen okrajově.
Nejvýznamnější změnou bude významná obměna pedagogického kolektivu, která proběhla
v průběhu prázdnin.
Kolektiv vyučujících II. st. opouští v tomto období zkušení „kantoři“ pí. uč. Rýdlová
J. a Doleželová V. a p. uč. Pospíšil J.,
kteří společně završili svoji pedagogickou kariéru a vrchovatě naplnili své poslání vychovávat a vzdělávat své žáky. Chtěl bych využít této
příležitosti a na „čtenářském fóru„ poděkovat
všem svým kolegům, za všechny ty roky společné, usilovné a obětavé práce, na které budeme
společně jistě v dobrém vzpomínat.
Zároveň jim všem přeji hodně zdraví a v dalším životě dny naplněné klidem a pohodou.
Čas je neúprosný a na jejich místo nastupují
noví učitelé, kteří budou pokračovat v jejich započaté práci. Konkrétně se jedná o mladé a perspektivní učitele sl. uč. Ježíškovou Z., absolventku MU Brno, a p. uč. Vajďáka V., absolventa
Ostravské univerzity. Výše zmiňovaní pedagogové budou realizovat výuku v předmětech, na
které se v rámci svého studia specializovali: M,
Fy, Z, OV, RV a další výchovy.
Další změnou uvnitř kolektivu učitelů naší
školy je příchod nové vyučující I. st. pí. uč. Pospíšilové R., studující 2. r. Pdf UP Olomouc,
která nám nezištně pomohla vyřešit „personální havárii“, která vznikla nespolehlivostí jedné

z uchazeček o uvolněné místo ve 4. tř.. Současně se loučíme s p. uč. Mašláněm, kterému společně přejeme úspěšné dokončení studia a v budoucnu jenom samé „hodné a pracovité žáky“.
Školní rok 2006/2007 bude z hlediska rozsahu výuky a zátěže na žáky rokem vyšší náročnosti. Dojde k naplnění rozvojového programu
MŠMT ČR v části rozšíření učebních plánů
o 5 vyučovacích hodin.
Osobně považuji krok ministerstva za nepromyšlený a nekoncepční, protože pokračuje
v trendu „ zvyšování kvantity, místo kvality“.
Stejně nepochopitelná je pro mne úvaha ministerských úředníků vyučovat stejný počet hodin
„angličtiny a češtiny“ (4 vyučovací hodiny).
Zřejmě si myslí, že naše děti budou používat
rovnocenně jazyk mateřský a cizí?! Zamyšlení
nechám na vás čtenářích.
Přestože se výrazně posílila oblast jazykového vzdělávání, mohou žáci ve vzdělávací
nabídce školy najít i přírodovědně zaměřené
předměty, a to v oblasti volitelných předmětů:
seminář z M, fyzikální praktikum, informatika a dal.
Novinkou tohoto školního roku je zavedení čtyř zájmových kroužků: přípravné výuky
JA pro 2. tř. a seminářů z JČ a M pro 9. r.
V těchto kroužcích budou činnosti realizovat
vyučující školy, a tím tak rozšiřovat vzdělávací
nabídku školy.
Bezesporu nezanedbatelnou pozornost na
sebe váže i nadstandardní výuka základní počítačové gramotnosti, kterou budou vyučovat
mladí vyučující s novými zkušenostmi
a nejnovějšími poznatky z této oblasti.
Závěrem bych chtěl popřát svým spolupracovníkům a žákům školy hodně pohody a příjemné pracovní atmosféry po celý
školní rok.
Mgr. PODLAS Robert, ředitel školy
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mi hračkami a didaktickými pomůckami. Děti si zde hravou formou pod
odborným vedením kvalifikovaných pedagogických pracovnic rozšiřují
své znalosti a dovednosti, aby se postupně a nenásilně připravovaly na
vstup do základní školy.
Jako novinku jsme pro děti letos zakoupili nová lehká stahovací lehátka, která plně vyhovují nejvyšším požadavkům hygieny a splňují veškerá
kritéria na zdravé spaní a odpočinek dětí. A už podle prvních ohlasů je
zřejmé,že se na nich dětem opravdu dobře sní a zdají se v nich prý pohádkové sny o princeznách.
Dále mají děti vedle moderního vybavení tříd k dispozici nově zařízenou školní zahradu s novým dětským mobiliářem plně sloužícím potřebám dětí z mateřské školy.
Všichni si přejeme a doufáme, že se dětem bude v naší krásné škole líbit
a kromě třídních vzdělávacích programů připravujeme pro ně na letošní
školní rok spoustu dalších zajímavých akcí. O zážitcích z nich se s vámi
určitě rádi podělíme v dalších číslech Tlumačovských novinek.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Pozvánka na podzimní vycházku
Na samém konci prázdnin bylo „Rozloučení s prázdninami“, každoroční akce rodičů ze Zábraní. Pamětníci vzpomínali na uplynulých 27 ročníků, při čemž tříletá pauza by ročníky navýšila na třicet.
Ve slunném sobotním odpoledni očekávalo vyzdobené hřiště první návštěvníky. Přicházeli vodníčci, klauni, princezny, přišli bratříčci fotbalisti,
dokonce přišla malá zdravotní sestřička ve slušivém čepečku. Motýlci,
muchomůrky, čarodějnice, cizokrajné krasavice statečně ochraňovali rytíři s meči před strašným upírem.
Paní učitelka mateřské školy, „teta Inka“, vše řídila. Hudba vesele vyhrávala oblíbené dětské písničky a rej masek zahájil veselé odpoledne. Začaly soutěže ve zručnosti, vždyť unést na lžičce šišku a ještě být lepší než
soupeř, je pěkná fuška.
Protože závodění je vysilující, závodníci se posilovali bonbony. Paní
Ševelová roznášela medové perníčky a sladkosti napečené hodnou paní
Sylvou. Koník pana Eliáše neúnavně vozil děti a řada chtivých jezdců neměla konce. A pak přišel zlatý hřeb programu – tombola. 46 cen čekalo
na výherce. Rozzářená očka výherců jsou nejlepší odměnou pořadatelům.
Tradiční první cenou je dort. Šťastná výherkyně, děvčátko z Hulína, prý
ani od radosti nemohla spát. Ještě než usnula byla se na dort 3x podívat.
Po tombole už zavoněly špekáčky, ke kterým každé dítě dostalo hořčici
a rohlíky.
Ušmudlané, ale šťastné a spokojené děti si rodiče odváděli domů. Díky
celému organizačnímu týmu rodičů, hudebnímu mágovi Zd. Kopčilovi a statečnému koníčkovi, který vše vydržel, bylo báječné odpoledne za
námi. Na karneval přišlo 200 účastníků, z toho 80 dětí.
Ahoj léto – ahoj prázdniny!
Jitka Fialová
Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by dětská radost nebyla úplná.
Patronem akce byl OÚ Tlumačov, sponzory pak: Autoservis pan Ředina, firma DURA - LINE s.r.o., firma Metalšrot Tlumačov, firma STODŮLKA, MO zahrádkářů Tlumačov, paní Marčíková a Filáková, pan
Adamík – autoservis, pan Kohoutek, pan Otevřel, Josef Postava – potraviny, cukrárna – paní Ředinová,dále pak paní Kokotíková Jana, Novosadová Milada, pan Ing. Haša – zahrádka, chov, pan Ladislav Skácel a Štefan
Vrobel, papírny Otrokovice pan Petr Horka stavebniny –, pan Miroslav
Bartoš – Restaurace na křižovatce a Textil a obuv Tlumačov.

Začátek nového školného roku v mateřské škole
Prázdniny jsou minulostí a začal nám opět nový školní rok. 4. září se
opět otevřely dveře obou tříd mateřské školy „Hvězdiček“ i „Sluníček“.
Prvně jmenovanou třídu navštěvují děti 3 - 4leté a do druhé chodí děti
předškolní 5 - 7leté. I letos jsme plně vytížili kapacitu obou tříd, do kterých dochází 56 dětí. V září jsme přivítali 23 nových dětí. Některé z nich
statečně kráčely do svých tříd a potají polykaly slzičky, jiní dávaly své
emoce plně najevo a bylo jich pořádně slyšet. Ale mezi uplakánky se objevily také děti, které se ve školce chovaly tak, jako by sem chodily už delší
dobu a byly tady jako doma. Takovéhle začátky ale patří neoddělitelně
k začátku každého nového školního roku. Někdo je tu hned jako doma,
jinému to trvá delší dobu než si dokáže zvyknout na jiné prostředí, jiný
denní režim a v neposlední řadě na své nové kamarády a paní učitelky,
které se snaží dětem nahradit chybějící maminky.
Pro děti jsou v mateřské škole připravena hrací centra, vybavená nový-

Už jen pár dnů a stavební práce v mateřské škole U Trojice skončí.
V letošním roce prochází škola poslední, třetí etapou rekonstrukce, jejímž
předmětem jsou nové rozvody tepla v budově, instalace termoregulačního
systému vytápění a stavební úpravy školní zahrady.
Práce v budově byly provedeny v době letních prázdnin, příjezdová cesta k budově školy, zahradní komunikace, zpevněné hrací plochy a parkoviště před bránou objektu, se v této době právě dokončují. Stejně, jako
u dvou předchozích etap, je investorem akce Obec Tlumačov, zpracovatelem projektů firma Garant Otrokovice a zhotovitelem díla firma IMOS
Zlín, s.r.o.
Ihned po skončení stavebních prací na zahradě budou následovat
sadové úpravy. Ty však budeme provádět již ve vlastní režii. Vzhledem
k velké rozloze zahrady (která je mimochodem velkou devizou) a omezeným finančním zdrojům, které jako soukromá škola máme, nám tento
úkol působil velkou starost. Poněvadž jsme se rozhodli provést letos také
stavební práce k zamezení záplavy suterénu budovy školy spodní vodou,
bylo obtížné našetřit další peníze – alespoň na založení trávníku, aby zahrada mohla začít sloužit dětem, které na ni už dlouho trpělivě čekají.
Další výsadbu jsme plánovali na další dobu, podle aktuálních finančních
možností.
V této situaci jsme s radostí přivítali pomoc od společnosti CE WOOD
a.s. Zlín, která se rozhodla darovat nám rostlinný materiál k výsadbě
celé zahrady dle projektu a také kůru k mulčování záhonů. Výsadbu zahrady s firmou Váš zahradník s.r.o. Kroměříž provede její majitel pan
Marián Kadlic s tím, že zahradu tímto přijme „za svou“ a nadále „naším
zahradníkem“ také zůstane.
A jaká že to bude zahrada? Zajímavá, hodně přírodní, uzpůsobená
specifickým možnostem a potřebám dětí, aby mohly v průběhu dne co
nejvíce pobývat venku, aby se zde dala provádět také speciálně pedagogická práce se skupinami dětí i práce individuální. Proto je plocha zahrady
rozčleněna na několik pracovišť, které budou sloužit k provádění různých
činností. Každé z pracovišť bude mít svůj vlastní strom, ohraničení prostoru a klid k práci zajistí účelově vysazené záhony zeleně. Zpřístupněním
zahrady se o hodně rozšíří možnosti pedagogické práce i její kvalita. Mít
zahradu najednou, to je moc velký dar. Firmě Ce WOOD a.s. Zlín i firmě
Váš zahradník s.r.o. Kroměříž jsme za něj nesmírně vděčni.
No, a protože máme radost a také proto, že bude na co se podívat,
zveme vás k nám na návštěvu. Kdy? V pondělí 9. října v 15 hodin, kdy
se u nás ve škole sejdeme s těmi, kdo nám pomohli toto dílo uskutečnit,
abychom jim za všechno moc poděkovali. Patří k nim zástupci Obce Tlumačov, firem Garant Otrokovice, IMOS Zlín s.r.o., CE WOOD a.s. Zlín,
Váš zahradník s.r.o. a věříme, že čas si najdou také další pozvaní hosté.
Kompletně vysazenou zahradu si budete moci prohlédnout v tento den až
do 17 hodin. Protože je budována ve stylu botanickém, najdete zde také
některé druhy zajímavých rostlin. Zpřístupněn bude také vstup do prostor
chodby v budově školy, kde budete moci shlédnout zajímavou výstavu,
jejíž téma zatím tajíme. V chladném podzimním počasí přijde jistě vhod
i hrnek horkého čaje (možná s citronem, možná se slivovicí), se sušenkou a v případě pěkného počasí také posezení na terase.
Věříme, že pozvání na příjemnou pocházku do přírody, spojenou s lákavým cílem vás zaujalo a příjdete se podívat, co a jak děláme my, ti
„speciální, soukromí“ .
Za všechny zaměstnance školy, děti a jejich rodiny se na setkání s vámi těší.
Bc. L. Stodůlková, ředitelka školy
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Volný čas
Jak je to se sociálními službami pro osoby
se specifickými potřebami v Tlumačově?

Jeden celý rok již trvá projekt „Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku“, jehož
účastníkem je také Obec Tlumačov.
Co si pod projektem s tímto názvem představit? Jak pochopit samotný jeho význam a jaký přínos můžeme očekávat?
Přesto, že s názvem tohoto projektu se téměř každý občan Tlumačova již setkal a informace o něm jsou zveřejňovány v tisku a i na internetových stánkách obce, může být jeho
pochopení pro mnohé občany věcí obtížnou. Zvláště proto, že terminologie a používané
formulace jsou docela odlišné od způsobu, kterým jsme zvyklí se běžně vyjadřovat.
Takže jak to tedy je? Proč ta složitost?
Protože jde o projekt Evropské unie s přesně danými postupy a pravidly, který bez ohledu na zemi, v níž se uskutečňuje, musí poskytovat údaje o průběhu a výsledcích v požadovaných měřitelných jednotkách a ukazatelích. Jen tak je totiž možné jednotlivé projekty
srovnávat, hodnotit a vybrat ty, které budou vhodné k finanční podpoře.
Smyslem projektu „Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku“ je zajištění dostupnosti sociálních služeb pro ohrožené skupiny občanů v sortimentu a kvalitě podle zjištěných potřeb. Konečným výstupem má být projekt uceleného systému sociálních služeb
regionu, v němž budou začleněni stávající poskytovatelé s nabídkou svých služeb, a dále
budou vyspecifikovány služby, které je potřeba zřídit, rozšířit, případně upravit. Stávající
systém sociálních služeb tak bude možno plánovitě rozvíjet, rozšiřovat, upravovat a usměrňovat. Z hlediska zaměření se projekt zabývá třemi kategoriemi uživatelů: seniory, zdravotně postiženými a nezaměstnanými.
Vlastní práce na projektu je organizována ve dvou úrovních. Úroveň pracovní zastávají
tři pracovní skupiny. Každá z nich se zabývá problematikou jedné z výše uvedených kategorií obyvatel a hledáním návrhů optimálních řešení. Pracovní skupiny předávají výsledky
své práce skupině řídící, která ve věcech projektu dále rozhoduje. Řídící skupina je jedna
a jsou v ní zastoupeni představitelé zúčastněných obcí, kompetentní pracovníci obecních
úřadů a významní poskytovatelé sociálních služeb v regionu.
Mým úkolem je zastupování Obce Tlumačov v pracovní skupině, zaměřené na zdravotně
postižené občany. Kromě teoretické části spočívala práce v součinnosti při mapování stávajících služeb a pojmenování neuspokojených potřeb této skupiny obyvatel. Viditelným dílčím výsledkem projektu je např. Katalog sociálních služeb na Otrokovicku (vydán v květnu
2006), který určitě najdete také v Informačním centru nového KIS. V něm je možno najít
spoustu užitečných a zajímavých informací o současném systému sociálních služeb a jejich
poskytovatelích. Další akcí, jíž se někteří z vás účastnili osobně, byl výzkum firmy AUGUR
Consulting, prováděný mezi občany i mezi poskytovateli služeb. Výsledky tohoto výzkumu
byly prezentovány především na besedách s občany, které jsou v Otrokovicích v rámci projektu pravidelně pořádány a jsou zveřejněny také na webových stránkách. Další průzkumy
byly provedeny v rámci samotných besed s občany.
Práce na projektu pomalu spěje do konkrétního finále: formulují se priority, začne se diskutovat a rozhodovat o tom, které z nich budou nakonec zařazeny do projektu komunitního plánu, a jednat se bude také o rozmístění jednotlivých služeb v regionu.
No, a právě u tohoto by občané, jichž se uvedená problematika týká, neměli chybět! Takže – vážení, je to i na vás! Pojďme spolu hledat „to“, co je potřeba a aby „to“, k čemu nakonec dospějeme, bylo „ONO“.
Tímto bych chtěla pozvat Vás, občany Tlumačova, na besedu k tématu „Sociální služby
pro zdravotně postižené v Tlumačově“. Pozvání adresuji všem občanům a zvláště osobám,
kterých se uvedená problematika týká. Vítáni budou také rodiče dětí, které mají jakýkoliv
handicap nebo společenské omezení.
Bc. L. Stodůlková, ředitelka školy

Beseda s občany
v rámci projektu Evropské unie
„Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku“
za účasti představitelů obce Tlumačov,
a členů pracovní skupiny zabývajících se problematikou
zdravotně postižených se uskuteční
ve čtvrtek 12. října 2006 v 15 hodin
v budově Kulturního a informačního střediska
v Tlumačově.
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KIS UPOZORŇUJE!
Upozorňujeme občany Tlumačova,
kteří hledají zaměstnání na trhu práce,
že od měsíce března je na KIS k dispozici aktuální seznam volných pracovních
míst evidovaných úřadem práce Zlín.
Seznam s volnými pracovními místy
jsou k nahlédnutí na recepci KIS, a to
denně v provozní době. Seznam je průběžně aktualizován o nové nabídky pracovních míst.

ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ
Místní organizace zahrádkářů pořádala v sobotu 19. 8. 2006 pro své
členy zájezd. Brzy ráno se odjíždělo
od obecního úřadu. Směr Doubravice nad Svitavou. Ve známém zahradnictví si zájemci nakoupili květiny pro
potěšení. Jiní zase nakoupili výrobky
z tamni pštrosí farmy. Cesta zajímavou krajinou Malé Hané nás přivedla
k zámku Kunštát na Moravě, rodišti
Jiříka z Kunštátu a na Poděbradech,
pozdějšího českého krále.
Stav zámku po „péči“ minulých uživatelů je oproti ostatním státním zámkům žalostný. Zdevastované prostory,
vzácné malby „přemalované“ vápnem,
zničené vykládané umělecké podlahy
jen těžko odolávaly tehdejšímu politickému nadšení.
A tak jsme nadšenému průvodci,
studentu z Brna, popřáli hodně návštěvníků, kteří svým vstupným pomohou k obnově vzácné národní památky.
Oběd jsme měli zajištěný v pivovaře Černá Hora. V příjemném prostředí loveckého salonku jsme ochutnali všechny stupně a názvy černého
moku. Skoro každý si domů odvážel
„černou vzpomínku“ na tento pivovar. Autobus dále mířil do Lysic. Cestou jsme uvízli v koloně aut mířících
na rekonstrukci bitvy II.světové války
„KURSK 1943“. Tím jsme měli příležitost shlédnout začátek této významné bitvy.
Národní kulturní památka, státní
zámek Lysice je hodný tohoto názvu.
Prohlídková trasa vyzdobená nádherným aranžmá z mečíků a umocněná
krásnou barokní hudbou v provedení
konzervatistek v dobových kostýmech
v nás zanechala skvělý zážitek. Poslední zastávkou bylo zahradnictví v Rájci-Jestřebí, specializované na pěstování
a šlechtění jiřin. A už nás čekala jen
cesta domů. Za pěkně strávený den
patří dík celému organizačnímu týmu
ZO Tlumačov.
Jitka Fialová
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Výsledky
soutěžních družstev
SDH Tlumačov
Nastupující podzim je ve znamení posledních soutěží v požárním sportu, proto je čas zhodnotit, jak se dařilo našim
hasičům a hasičkám.
Soutěžní družstva mužů a žen SDH
Tlumačov v letošní sezoně docílila solidních výsledků a úspěšně tak reprezentovala náš hasičský sbor a naši obec.
Zúročila se tak jejich tréninková píle
a věříme, že tomu bude tak i v následujících sezónách.
Naše děvčata z 15 soutěží dokázala
4x stát na stupních vítězů. Ve Zdounkách, Částkově a v Karolíně skončila na
3. místě, z noční soutěže v Přílepech dovezla pohár za 3. místo.
Kluci si vybrali v končící sezoně hodně smůly, když 3x skončili na nepopulárním 4. místě. V Mokré u Brna ale dokázali, že mají natrénováno a výborným
výkonem si zajistili 2. místo. Škoda jen,
že na naší noční soutěži se ani jednomu
družstvu nedařilo tak,jak by si přestavovali a nepředvedli domácímu publiku
své umění.
Do dalších sezon nezbývá nic jiného
než hodně tréninkového nadšení a sportovního štěstí.
Sestava SDH Tlumačov – ženy:
Potůčková Barbora
Maťašová Ivana
Vírová Zuzana
Maťašová Lu cie
Smolinková Soňa
Válková Martina
Filáková Pavlína
Maťašová Michaela
Polášková Veronika
Sestava SDH Tlumačov – muži:
Šnajdar Roman
Hrtús Štefan
Zlatuška Josef
Malár Michal
Šedo Radek
Šnajdr Michal
Šnajdr Otto
Filák David

Martin Stašek –
mistr České republiky
v hodu diskem
Když v říjnu roku 2004 přivedl pan Stašek svého nejmladšího
syna Martina do atletického oddílu TJ Jiskra Otrokovice, nebyli
z toho tlumačovští fotbalisté moc
nadšeni. Šikovných kluků je stále méně, a tak se dalšímu úbytku
bránili. Martin však prohlásil, že
chce házet oštěpem. O jeho vrhačských schopnostech vědí své
v Sokole Tlumačov, jehož barvy
hájil jako žáček v sokolských atletických přeborech. Házel ve
čtrnácti letech přes 70 m granátem. To je velice slušný výsledek,
ale k oštěpu je ještě daleko.
Atletiku jsme zahájili všestranností od sprintu přes překážky
a skoky až po celý desetiboj. Že
bude muset běhat víc než při fotbale netušil Martin ani ve snu.
Výsledky se však dostavily záhy.
Po půl roce přípravy nakoukl do
první republikové desítky dorostu ve vrhu koulí i hodu diskem.
Z oštěpu bolí záda a loket a navíc se musí v přípravě „moc běhat“, proto zvítězily disciplíny
silných chlapů. V zimě 2005 –
2006 se Martin poprvé podíval
do posilovny, kde se ukázalo jaké
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má předpoklady pro vrhy! Kdysi
absolvoval na tlumačovské škole
kroužek vzpírání. To, co se musí
vrhači v jeho věku pracně učit,
mu stačilo jen oprášit! To byl
obrovský pokrok v jeho přípravě a my jsme začali tušit, že jeho
výkony brzy přerostou rámec
Zlínského kraje a Moravy. Na
březnovém halovém mistrovství
ČR dorostu obsadil již 4. místo ve vrhu koulí. Tam si ho poprvé všiml reprezentační trenér
pan Machura a Martin cestoval
v dubnu na soustředění mládežnické reprezentace. Také jsme
se začali více věnovat disku. Ten
je technicky složitější než koule
a tak se zdálo, že zůstane pouze
doplňkovou disciplínou. Martin
však svou pílí a zarputilostí techniku zvládl a těsně před červencovým mistrovstvím ČR splnil
limit i v hodu diskem. 2. července nastoupil v poli čtrnácti dorosteneckých diskařů na stadioně ve Vítkovicích na svůj, do té
doby největší závod. Své soupeře
šokoval hned prvním pokusem,
kterým si vylepšil osobní rekord
na 47,59 m. Ani jeden ze soupeřů se již přes něho nedostal.
A když se ve čtvrté sérii zlepšil
na 48,02 m, bylo o titulu rozhodnuto!
Kromě zlaté medaile a trika
s nápisem Mistr ČR má vítěz právo startovat na zahraničním mezinárodním utkání. Se lvíčkem
na prsou v reprezentačním dresu ČR nastoupil Martin 18. července v Dubnici n. Váhom. V silné konkurenci obsadil 3. místo
za bezkonkurenčními diskaři
Maďarska, když zopakoval svůj
výkon z mistrovství. Na sklonku prázdnin si Martin vyzkoušel
start na MČR mužů do 23 let,
kde obsadil shodně 9. místo ve
vrhu koulí i hodu diskem.
Sezóny 2007 - 2008 prožije jako junior a na jejich konci
se ukáže, zda zde vyrůstá další
úspěšný vrhač pro dospělou reprezentaci naší země. Všechny
předpoklady jsou na Martinově
straně a tak doufejme, že se mu
budou vyhýbat zranění a zdravotní problémy a že podmínky
pro trénink budou alespoň na
dosavadní úrovni.
Za výbor atletického oddílu
TJ Jiskra Otrokovice
Aleš Prudký – trenér M. Staška
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Zajímavosti

Šála s erbem Tlumačova zdobí Ještěd
Paní Věra Kyticová z naší obce upletla v rámci soutěže
„Šála pro Ještěd“
šálu se znakem Tlumačova. Její dílo objevil pan Roman Šimík ze Zlína, který
na Ještědu trávil dovolenou.
Soutěž byla zároveň pokusem o překonání světového rekordu v délce zhotovené pletené šály. Každý
se mohl zapojit a uplést libovolně dlouhý, barevný a s vlastním
motivem díl šály, který musel být však široký 19 cm. Jednotlivé
díly pak byly zkompletovány a obří šála nainstalována na Ještědu.
Paní Věře Kyticové děkujeme za reprezentaci naší obce a k ocenění jí blahopřejeme.
(zdroj – inet-)
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Uděláme si ze dřeva lízačky a až se to uvaří nalejó nám trochu na misku a my nabíráme tema lízačkama a lížeme.

Pohledy na starý Tlumačov

R. 1905 obchod u Michnů, nyní PSI HUBÍK.

Když se soutěž „Šála pro Ještěd“ u příležitosti akce „Ještěd 2006“
(14. a 16. 7. 2006) vyhlašovala, nikdo z pořadatelů netušil, jaký zájem
vzbudí u veřejnosti. Jednoznačně obrovský. Z došlých šál zaplnili v Liberci obřadní síň radnice a odborná porota měla nelehký úkol z oceňováním originálních výrobků. A tak se stalo, že se rozdávaly ceny za
nejzelenější šálu, za barvy, které by se nikdy nepotkaly, za nejměkčí
šálu tzv. kojencův sen atd. Pro zajímavost doplňujeme, že nejdelší kus
šály měřil přes 200 metrů, nejmenší má naopak 3 cm, nejstarší pletařce bylo téměř 90 let a nejmladší byla osmiletá.
Zdroj –inet-

Úryvky ze záznamů z kroniky Jana Zbořila

Každé ráno jdu do humna, tam sbírám pod jednó jabloňó
jabka, pak pod druhó a pak zas pod hruškó a tak to dělám každé ráno.
Ohníčky
Nasbírám si nati, dám pod to slámy a podpálím sirkó. Potem
do teho nahážu zemňáku. Až se upečó, tož je vydělám a snim.
Kradení ovoce
Já chodím, jak říkajó „do Cárovyho humna“ na jabka, na
hrušky na ořechy, na trnky. To patří Brázdilom z Otrokovic
(č. 9). Když nás zastanó, tož utečeme. Podruhy už nepůjdu.
Taky chodim do Horníčkovýho humna na hrušky. Skovávám si
to do stodoly a do zemňáku. Taky si to strkám za ňadra a nosim dom.
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Vaření trnek

Jak dopadla soutěž „Šála pro Ještěd“?

Práce dětí místní školy z dvacátých let minulého století.
Sbírání ovoce

l

R. 1905 Dolní ulice.
Začátek
vedle fary
fary
ZačátekHorní
Horní ulice,
ulice, r.r. 1903
1903 vedle
dům
kde byla
bylapostavena
postavenar.r.1911
1911
dům č.č. 63,
63, kde
měšťanská
měšťanskáškola.
škola.
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Oslavy 75ti let činnosti kopané
v obci Tlumačov

V sobotu dne 15. 07. 2006 jsme uspořádali oslavy výročí 75ti let
činnosti kopané v obci Tlumačov. Akce se uskutečnila v areálu fotbalového hřiště za krásného počasí a za hojné divácké účasti. V průběhu celého dne jsme sehráli přátelská fotbalová utkání žáků, dorostů,
mužů “B“, mužů “A“ a starých pánů, která vždy skončila vítězstvím
našich barev, s výjimkou nešťastné prohry mužů “B“ s omlazenou
rezervou Mysločovic. Vedle sportovního klání si účastníci oslav měli
možnost prohlédnout všechny dochované kroniky, mapující působení oddílu kopané v obci, jakož i spoustu dobových a současných fotografií. Za přispění obce jsme specielně ku příležitosti oslav vydali
Pamětní list, coby stručný historický exkurz činnosti kopané v Tlumačově, a dále jsme nechali vyrobit reprezentativní vlaječky našeho
oddílu. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou na vedlejší asfaltové
ploše. V rámci této společenské části oslav až do časných ranních
hodin hrála k poslechu, dobré náladě a tanci skupina EXPO - PENSION. Všem účastníkům za projevenou podporu děkují fotbalisti.
TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané
Mgr. František Kel, člen výboru

DRUŽSTVO MUŽŮ: RADEK DVOŘÁK, ANTONÍN JONÁŠEK, KAREL HORKA, JAROSLAV ŠEVELA, PETR HORKA, FRANTIŠEK
KEL, ŠTEFAN HRTÚS, JAN RÝDEL, RAJMUND HURÁŇ, MICHAL
VESELSKÝ
Družstvo našich mužů se turnaje zastupitelů zúčastnilo již celkově
potřetí, přičemž dva předchozí starty skončilo vždy na druhém místě,
když pokaždé prohrálo až ve finále. Letos bylo na hráčích vidět odhodlání, že do třetice to již musí vyjít a putovní pohár musí skončit
v Tlumačově. A povedlo se! Po těžké základní skupině A, ve které
mužstvo postupně zdolalo Komárov 3:1, pak si poradilo s Halenkovicemi 4:0 a v repríze loňského finále zdolalo Žlutavy 2:0, se mužstvo
probojovalo do až vytouženého finále. V něm se utkalo s nepříjemným soupeřem z Napajedel, vítězem skupiny B. Finále bylo spíše taktickou bitvou s několika ojedinělými šancemi. Na našich hráčích však
byla vidět větší fotbalovost a hlavně více odhodlání a touhy po vítězství. Krásnou akcí po ose Kel – Horka – Dvořák nakonec naši zastupitelé rozhodli o těsné jednobrankové výhře a zaslouženě se radovali
z celkového vítězství v turnaji. Družstvo zastupitelů Tlumačova tak
bude navždy vyryto zlatým písmem na podstavci putovního poháru
turnaje zastupitelů jako vítěz ročníku 2006.
Ozdobou turnaje žen - a to nejen svým vzhledem a krásnými dresy,
ale hlavně předvedenou hrou - bylo družstvo žen zastupitelů z Tlumačova. Svoji premiérovou účast v turnaji proměnilo v krásnou bronzovou příčku! Na tu ji odsunul ze stříbrného místa až v úplném závěru
penaltový rozstřel s družstvem ZE Žlutava, který bohužel naše ženy
prohrály. Ale i tak BRAVO!!! Tlumačovské fotbalistky prokázaly bojovnost a v závěru turnaje již působily jako semknutý celek s fotbalovým dojmem a jejich výkon šel nahoru. Po úvodní prohře s vítězkami
turnaje z Halenkovic 1:0, remizovaly ženy se Žlutavami 0:0, pak zdolaly domácí Spytihněv 2:1 a nakonec porazily „babice“ z Babic 1:0.
V šatně si pak slíbily, že pokud dostanou šanci, není lepší výsledek
nedosažitelný a dokonce zazněly i hlasy, že by nebylo marné zkusit
pár tréninků… Uvidíme.
Celou akci pořádal tradičně Obecní úřad ve Spytihněvi v čele se starostkou paní Marií Vojtíkovou. Organizátorům, kterým přálo i počasí,
patří poděkování za dobře odvedenou práci.
Ing. Jan Rýdel

Fotbalové zastupitelstvo „zlaté“
– jejich ženy bronzové!
Nejlepší fotbalové zastupitelstvo ve Zlínském regionu má obec Tlumačov, ženské družstvo vybojovalo krásnou bronzovou příčku. V sobotu
16. 9. 2006 se na hřišti Slovácké Sparty Spytihněv konal již osmý ročník turnaje zastupitelů v malé kopané.
Tím, čím byl pro fotbalisty turnaj mistrovství světa v Německu, tím
byl pro obecní zastupitelstva fotbalový turnaj zastupitelů ve Spytihněvi – zcela jistě nadsazená myšlenka, ale bez patřičného „vyhecování“
asi nelze dosáhnout úspěchu…

DRUŽSTVO ŽEN: LENKA HORKOVÁ, IRENA HORKOVÁ, HELENA RÝDLOVÁ, VLADIMÍRA ŠEVELOVÁ, MILENA HURÁŇOVÁ, SIMONA HRTÚSOVÁ, PETRA HURÁŇOVÁ, JITKA DVOŘÁKOVÁ
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Rozpis utkání žáků v podzimní části ročníku 2006 - 2007
Č.

Datum

1.
2.
3.
4.
5.
11.
6.
7.
8.
9.
10.

27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
23.9.
28.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.

Utkání

Začátek

Den

Provodov – Tlumačov
Tlumačov – Spytihněv
Louky – Tlumačov
Tlumačov – Tečovice
Kostelec – Tlumačov
Pohořelice – Tlumačov
Tlumačov – Lhota u Mal.
Žeranovice – Tlumačov
Tlumačov – Jaroslavice
Halenkovice – Tlumačov
Tlumačov – Mysločovice

14.30
14:30
14:00
14:00
14:00
13:30
15:30
10:00
13:00
12:30
11:30

ne
ne
ne
ne
so
čt
ne
ne
ne
ne
ne

Poznámka

Dorostenci - rozpis utkání podzimní části ročníku 2006 - 2007
Č.

Datum

Utkání

Začátek

Den

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26. 8.
2. 9.
10. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.

Jasenná – Tlumačov
Tlumačov – Březová
Kudlov – Tlumačov
Tlumačov – Spytihněv
SK Vizovice – Tlumačov
Tlumačov – Lhota u Mal.
Trnava – Tlumačov
Tlumačov – Napajedla B
Zádveřice – Tlumačov

16.30
14:00
14:00
13:30
13:30
13:30
15:30
12:30
14:30

so
so
ne
so
so
so
so
so
so

Poznámka

Muži „A“ - rozpis utkání okresního přeboru podzimní části ročníku 2006 - 2007
Č.

Datum

Utkání

Začátek

Den

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

13. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
28. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.

Ludkovice – Tlumačov
Tlumačov – Pohořelice
Březová – Tlumačov
Tlumačov – Nevšová
Slavičín B – Tlumačov
Tlumačov – Tečovice A
Návojná – Tlumačov
Paseky – Tlumačov
Tlumačov – Val. Klobouky
Sehradice – Tlumačov
Tlumačov – Jaroslavice
Rokytnice – Tlumačov
Tlumačov – Štípa
Tlumačov – Ludkovice

16:30
16:30
16:30
16:30
10:00
16:00
16:00
16:00
15:30
10:15
15:00
14:30
13:30
13:00

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
čt
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Poznámka

Datum

Utkání

Začátek

Den

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

13. 8.
19. 8.
27. 8.
2. 9.
10. 9.
16. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9.
8. 10.
14. 10.
22. 10.
28. 10.
4. 11.

Neubuz – Tlumačov B
Tlumačov B – Doubravy
Vlčková – Tlumačov B
Tlumačov B – Louky B
Kudlov – Tlumačov B
Tlumačov B – Trnava
Neslyšící – Tlumačov B
FC Vizovice – Tlumačov B
Tlumačov B – Hvozdná B
Racková – Tlumačov B
Tlumačov B – Jaroslavice B
Lutonina – Tlumačov B
Tlumačov B – Mysločovice B
Tlumačov B – Neubuz

16.30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
14:30
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
13:30
13:00

ne
so
ne
so
ne
so
ne
čt
so
ne
so
ne
so
so
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Letní kino Tlumačov
zakončilo
úspěšnou sezónu 2006
Den deváté září letošního roku zakončil
vůbec neúspěšnější sezónu za několik posledních let Letního kina Tlumačov, jehož
zřizovatelem je Obec Tlumačov. Úvod sezóny s 20 naprogramovanými filmy od šesti
distribučních společností zahajuje již paní
Zdeňka Jonášková v pokladně sokolovny
dne 30. června prodejem prvních vstupenek
na snímek „Doba ledová 2:Obleva“, který
přiláká do letního kina na 207 diváků. Pan
Adolf Doležel za promítačkami a paní Broňka Vymětalíková jako uvaděčka pak prožívají 22. července doslova návrat do zlatých
časů biografu, kdy se trhákem v programu
stává český film „Účastníci zájezdu“ (to na
stříbrném plátně vystupuje též naše občanka Liduš Kartousková) s 342 návštěvníky
letního kina! Stovkovou hranici návštěvnosti následně překračují i snímky „Šifra mistra
Leonarda“ (156 lidí), „Piráti z Karibiku 2:
Truhla mrtvého muže“ (117) a film „Auta“
(se 146 diváky). Dvacet odpromítaných filmů dává pak vynikající průměr na jedno
představení, a to 79,4 diváka, čímž Letní
kino Tlumačov 2,7x překračuje celostátní
průměr návštěvnosti, jež činí 29,8 diváka.
Dalším jistě výtečným ukazatelem uplynulé sezóny je překročení plánovaných tržeb
o 43 910 Kč.
Za letošním úspěchem stojí práce s neúnavným zajišťováním těch nejlepších filmů
již od začátku roku vyúsťující v co nejkvalitnější skladbu programu, dále psané popisné
programy prezentované v tisku, rádiích, vývěsních skříňkách - a to i v okolních obcích,
v obecním rozhlase či internetu a nakonec
i na domovských stránkách obce www.tlumacov.cz.

předehrávka

Muži „B“ - rozpis utkání v podzimní části ročníku 2006 - 2007
Č.

l

Poznámka

předehrávka

A nyní zbývá již jen předat sokolovnu za
účasti zástupce KIS Tlumačov a vedoucího
kina zástupci Obce sokolské Tlumačov, zakrýt promítačky plachtami a děkovat vám,
divákům, za nebývalou letošní přízeň, obci
a KIS Tlumačov za provozování kina a věřit v poutavé filmy a hezké počasí pro sezónu příští – jubilejní – 80.! Ano, v Tlumačově jsme letos odpromítali již 79. sezónu (!)
– a tradice, ta jistě zavazuje … i se vzpomínkou na předešlého vedoucího kina a starostu
obce pana Josefa Horníčka, který mi funkci
před 12 lety předal …
Mně, jako vedoucímu kina, pak zbývá popřát kolektivu pracovníků kina příjemný odpočinek a hezké chvíle ve zdraví a pohodě do
června roku příštího s děkováním za spolupráci …
Václav Vymětalík, vedoucí kina
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