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Ing. Jaroslav Ševela byl zvolen starostou 
Obce Tlumačov na další čtyřleté obdo-
bí. Redakce Tlumačovských novinek mu 
položila několik otázek, odpovědi na ně 
budou jistě zajímat nejednoho tlumačov-
ského občana. 

1. Co Vám proběhlo hlavou po vyhláše-
ní výsledků komunálních voleb do zastu-
pitelstva Obce Tlumačov?

Zpětně se mi promítly počiny realizo-
vané v předchozích čtyřech letech. Pře-
devším volby vždy spravedlivě ohodnotí 
práci komunálních politiků a představi-
telů obce, a proto jsem byl rád, že ob-
čané svojí volbou dali najevo podporu 
uskutečněným činům a nastavenému 
směru jednání. 

2. Na místo starosty jste byl zvolen již 
na druhé funkční období. Jakým směrem 
a k jakým cílům chcete vést obec Tluma-
čov?

Osobně chci navázat na uplynulé 
čtyřleté funkční období a rozdělané zá-
ležitosti dotáhnout do konce. Z těch zá-
sadních věcí jde především o vybudová-
ní protipovodňových opatření – hrází 
ve spolupráci s Povodím Moravy,s.p. 
a realizaci odkanalizování obce Tluma-
čov včetně napojení na čistírnu odpad-
ních vod ve spolupráci s akciovou spo-
lečností Vodovody a kanalizace Zlín. 
Dále budu prosazovat maximální pod-
poru dětem a mládeži v oblasti školství 
či aktivního využití volného času. 

3. Jaké nejbližší úkoly čeká nově zvole-
né zastupitelstvo?

Během zimních měsíců započneme 
na základě mandátní smlouvy provádět 
výkupy pozemků pro stavbu protipo-

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
SPRAVEDLIVĚ OHODNOTILY NAŠI PRÁCI

vodňových hrází. Měli bychom zahájit 
přípravné práce v oblasti konkretizace 
záměrů projektů, které bychom chtě-
li předložit formou žádosti o podpo-
ru z fondů EU v druhé polovině roku 
2007. V průběhu první poloviny příští-
ho roku budeme 
muset reagovat 
na změny v oblas-
ti sociální péče ze-
jména z důvodu 
zásadní změny, 
kterou přinese od 
1. 1. 2007 nový zá-
kon o sociálních 
službách. 

4. Co Vy osobně 
považujete za prio-
ritu pro volební ob-
dobí 2006 - 2010?

Jednoznačně 
dvě významné investiční akce a to od-
kanalizování obce a napojení na ČOV 
a protipovodňovou ochranu. Finanční 
rozsah těchto významných akcí je při-
bližně ve výši 180 mil. Kč a investor-
sky jsou tyto dvě akce připravovány ze 
strany společností VAK Zlín a Povodí 
Moravy. Dále zpracování úspěšných 
žádostí o dotace z fondů EU a jejich 
následná realizace.

5. S vybudováním ostrůvků na hlavním 
průtahu obcí mnozí občané Tlumačova 
nesouhlasili. Můžete pro Tlumačovské 
novinky vysvětlit, proč byla nutná tato 
úprava komunikace?

Základním podnětem pro realiza-
ce bezpečných přechodů byla podpi-
sová akce několika stovek rodičů a do-
spělých z přelomu roku 2002/2003. 

pokračování na str. 2

V páteční podvečer 1. prosince se sešli tlumačovští obča-
né na náměstí Komenského u příležitosti rozsvícení vánoč-
ního stromu. Ústřední vánoční strom v Tlumačově je umís-
těn na náměstíčku, poblíž hasičské zbrojnice. 

Samotnému aktu rozsvícení předcházel program, kte-
rý navodil sváteční, vánoční atmosféru. Všechny přítomné 
přivítali hudebníci z kroměřížské konzervatoře, kteří zahrá-
li několik skladeb na žesťových nástrojích. Dále vystoupili 
žáci z místní školy, mužský pěvecký sbor Hlahol z Myslo-
čovic i pan farář Černý řekl pár slov k nadcházejícím svát-
kům. 

O Vánocích by neměl být nikdo sám. Je to doba, kdy 
mají mít lidé k sobě blíž. Je nejvhodnější čas k obdarovávání 
svých nejbližších i ostatních lidí, kteří naši pomoc potřebují. 
Proto byla ve spolupráci s Charitou svaté Anežky z Otroko-
vic zřízena finanční sbírka na pomoc haitským dětem.

Ke svým spoluobčanům promluvil starosta obce, pan 
Ing. Jaroslav Ševela a tradičně zažehnul plamen svíčky a to-
to symbolické světlo předával občanům do jejich domovů. 
Dále byl, také již tradičně, přichystán hezký ohňostroj. 

Po ukončení programu byla pro veřejnosti zpřístupněna 
vánoční výstava v prostorách KIS. 

Vážení občané, čtenáři Tlumačovských novinek, jménem 
celého kolektivu pracovnic kulturního a informačního středis-
ka vám přeji šťastné Vánoce, v novém roce pevné zdraví, mno-
ho štěstí a vzájemného porozumění.          Renáta Nelešovská

Už nastává vánoční čas

V souvislosti s blížícím se závěrem le-
tošního roku si dovoluji poděkovat čle-
nům zastupitelstva obce jak minulého, 
tak i současného, včetně členů odborných 
komisí, výborů a zaměstnanců obecního 
úřadu za odvedenou práci v tomto roce. 

Všem občanům přeji klidné prožití svát-
ků vánočních a v novém roce 2007 hodně 
zdraví a osobní pohody.                 

Prosinec, 2006
Ing. Jaroslav Ševela, starosta
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V podzimních měsících letošního roku 
byla dokončena v Tlumačově řada staveb 
z oblasti dopravní infrastruktury, jejichž in-
vestorem byla Obec Tlumačov. 

Jednalo se zejména o čtyři nové bezpečné 
přechody přes velmi frekventovanou komu-
nikaci I/55 s ostrůvky, bezbariérovým přístu-
pem a intenzivním nasvětlením, dále o chod-
níky v okolí základní školy, chodník v ul. 
Kvasická a chodník před nákupním středis-
kem a restaurací v ul. Nádražní. 

Celková cena související s akcí „Bezpečné 
přechody přes silnici I/55“ činí 2,038 mil Kč 
a sestává z dotace ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury ČR ve výši 1,420 mil Kč 
a financí z rozpočtu obce ve výši 0,618 mil 
Kč. Do nových chodníků v uvedených lokali-
tách byly vloženy finanční prostředky z obec-
ního rozpočtu ve výši 1,835 mil Kč.

Již po uplynutí měsíční lhůty od uvedení 
bezpečných přechodů do provozu je možno 
konstatovat znatelné zklidnění a usměrnění 
dopravy při průjezdu obcí a výrazné zvýšení 
bezpečnosti chodců při přecházení komuni-
kace I/55.                              Listopad, 2006

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Bezpečné přechody 
a nové chodníky 

Od nového roku jinak !! 

Veškeré stavební záležitosti, týkající se 
ohlašování stavebních úprav, udržovacích 
prací, drobných staveb, informačních, re-
klamních a propagačních zařízení budou ob-
čané Tlumačova 

od 1. 1. 2007 
vyřizovat na Městském úřadě v Otrokovicích, sta-
vební úřad, nám. 3. května 1340, PSČ 765 23.

Ke změně dochází na základě platnosti 
nového zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), kdy přestane platit částečná přenesená 
působnost OÚ Tlumačov. 

Informace k této změně vám poskytne 
odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov, pří-
padně na telefonu 577 929 030. 
Michal Veselský, ved. odd. výstavby a majetku

OÚ INFORMUJE … Nebudu čekat, až Vánoce přijdou,
půjdu jim vstříc.

Vykročím lehce, zátěž odhodím,
vezmu jen to,

co je k radosti třeba.
Řevnivost, závist nechám u příkopu,

i touhu vyrovnat se sousedům.
Po vlastní,

vlastní cestě půjdu vstříc,
svátkům plným obdarování,
pokladů netušených pro ty,

kdo srdce
nadbytkem zatarasili.

Pokojné Vánoce a nový rok 2007
naplněný radostí všem spoluobčanům 

přeje 

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Na základě této podpisové akce, bylo 
vyvoláno jednání s orgány státní sprá-
vy, které stanovily možné podmín-
ky. Následně jsme nechali vypracovat 
projektovou dokumentaci, která byla 
v průběhu roku 2005 připomínková-
na Dopravním inspektorátem Policie 
ČR Zlín, Ředitelstvím silnic a dálnic – 
správa Zlín a odborem dopravy Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje. Klasické 
přechody (šrafování – zebra) bez prv-
ků zklidňující dopravu jsou minulostí. 
Dle stanovisek výše uvedených orgánů 
státní správy je nutno vždy vyznačený 
přechod doplnit např. semaforem, re-
tardérem, ostrůvkem, intenzivním na-
světlením a bezbariérovým přístupem. 
U nás v Tlumačově zejména z důvodu 
ekonomických, technických, a z důvo-
du nezhoršování kvality ovzduší byla 
zvolena varianta bezpečných přechodů 
s ostrůvkem, bezbariérovým přístupem, 
intenzivním nasvětlením doplněná 
o vodorovné a svislé dopravní znače-
ní. Na základě předložené žádosti byla 
tato akce finančně podpořena Státním 
fondem dopravní infrastruktury ve výši 
1,420 mil. Kč v rámci programu zvyšo-
vání bezpečnosti dopravy a jejího zpří-
stupňování osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace.

Přechody s bezbariérovou úpravou, 
ostrůvky a intenzivním nasvětlením 
jsou jedním ze zásadních opatření ke 
zklidnění dopravy v obcích a zvýšení 
bezpečnosti chodců.

 
6. Je pravda, že v roce 2007 bude uza-

vřena cesta mezi Kvasicemi a Tlumačo-
vem. Bude zde stejný důvod uzavírky jako 
v ulici Kvasická? Jak dlouho proběhne 
uzávěrka? Bude silnice zpřístupněna pro 
autobusovou dopravu?

Od jarních měsíců započnou sta-
vební úpravy na silnici II. třídy mezi 
Tlumačovem a Kvasicemi spočívají-
cí v provedení technických opatření – 
izolace tělesa komunikace a zatrubnění 
příkop z důvodu ochrany jímacího úze-
mí zdrojů pitné vody. Investorem této 
akce je Ředitelství silnic Zlínského kra-
je a tato akce by měla trvat do podzim-
ních měsíců. Dle dostupných informací 
by měl být zajištěný regulovaný provoz 

po předmětné komunikaci v úseku od 
mostu přes Moravu (k. ú. Kvasice) po 
most přes Mojenu (k. ú. Tlumačov) pro 
všechna vozidla.

7. Budou se v obci stavět RD? Můžete 
vyjmenovat lokalitu?

Co se týká privátních pozemků vhod-
ných pro výstavbu rodinných domků, 
tak těch je v současné době dostatek 
a jsou zahrnuty vesměs v územním plá-
nu. Tady vždy záleží na dohodě vlast-
níka a potencionálního kupce. Obec 
Tlumačov má v současné době připra-
venou lokalitu s pracovním názvem 
„U cementárny“ mezi ulicemi Švermo-
va a Jiráskova o výměře 1 ha, která je 
rozparcelovaná na 9 stavebních pozem-
ků, z nichž 6 je již prodáno či schválen 
kupující. V předmětné lokalitě jsou již 
provedeny rozvody vody a kanalizace 
a přes zimní a jarní měsíce provedeme 
výstavbu komunika-
ce a protihlukového 
valu. V této lokali-
tě, kde vlastníkem 
pozemků je obec, 
se prodávají pozem-
ky za cenu vyšší jak 
150 Kč/ m2 a sou-
časně noví vlastníci 
přispívají na výstav-
bu základní technic-
ké vybavenosti část-
kou do 350 Kč/m2. 

Děkuji za rozhovor
Renáta Nelešovská

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
SPRAVEDLIVĚ OHODNOTILY NAŠI PRÁCI

dokončení ze str. 1
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Volební účast v obci Tlumačov

Okrsek Zapsaných voličů Vydané obálky Platné obálky Volební účast

1      1 066      478      478      44.84 %
2      888      465      464      52.36 %

Celkem     1 954      943      942      48.26 %

Zvolení zastupitelé
Jméno    Strana   Počet hlasů

Ševela Jaroslav Ing.  Pro Tlumačov  542
Kel František Mgr.  Pro Tlumačov  518
Kel František MUDr.  Pro Tlumačov  491
Dvořák Radek Mgr.  Pro Tlumačov  457
Rýdel Jan Ing.   Pro Tlumačov  457
Odložilíková Lenka Mgr.  Pro Tlumačov  372
Huráň Rajmund Mgr.  ČSSD   377
Drbal Vojtěch RNDr. Ing.  ČSSD   326
Horka Petr   ČSSD   274
Brázdil Vladimír   ČSSD   271
Skopal-Procházka Miroslav  Náš Tlumačov  304
Šico Josef Ing.   Náš Tlumačov  230
Fialová Jitka   Náš Tlumačov  206
Jonášek Antonín Ing.  KDU-ČSL  211
Bednaříková Naděžda  KDU-ČSL  170

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Tlumačov
20. - 21. 10. 2006

Místostarostou byl zvolen Ing. Antonín Jonášek (KDU-ČSL). 

Do rady obce byli zvoleni Mgr. František Kel, Mgr. Radek Dvořák (Pro Tlu-
mačov) a Mgr. Rajmund Huráň (ČSSD).
Volby starosty, místostarosty a radních proběhly formou tajného hlasování.

Finanční výbor

Předseda:
  • Ing. Jan Rýdel
Členové:
  • Ing. Roman Huráň 
  • Svatopluk Otevřel 

Kontrolní výbor

Předseda:
  • Mgr. Rajmund Huráň
Členové:
  • RNDr. Ing. Vojtěch Drbal 
  • Blanka Konečná 

Starostou obce Tlumačov byl zvolen 
Ing. Jaroslav Ševela

Komise stavební a majetku  
      
Předseda: Ing. Josef Šico   
     
Členové: Mgr. František Kel, Ing. Štefan 
Hrtús, Petr Horka, Ing. Miroslav Mar-
čík

Komise životního prostředí 

Předseda: RNDr. Vojtěch Drbal 

Členové: Mgr. Radek Dvořák, Vladimír 
Brázdil, Ing. Jaromír Jánský, Martin 
Prokop

Komise sociální

Předseda: MUDr. František Kel 

Členové: Olga Odložilová, MUDr. Lud-
víka Juráčková, Marie Doleželová, Ma-
rie Hánová

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda: Mgr. Lenka Odložilíková

Členové: Mgr. Marie Pečeňová, Hana Ja-
noštíková, Irena Janišová, Zdeňka Gaz-
dová, Naděžda Bednaříková, Ladislava 
Vránová

Redakční rada Tlumačovských
novinek 
Ing. Antonín Jonášek, Mgr. Jiřina Rýd-
lová, Renáta Nelešovská

Poděkování voličům
Kandidáti za ČSSD a nezávislé pro komunál-

ní volby v obci Tlumačov si na tomto místě dovo-
lují poděkovat za voličské hlasy a přízeň voličů 
ve volbách do obecního zastupitelstva ve dnech 
20. a 21. října 2006. Zároveň přejí všem obča-
nům Tlumačova šťastné a veselé Vánoce a v no-
vém roce 2007 hodně zdraví,štěstí a osobních 
úspěchů.   Za volební uskupení ČSSD a nezávislí 

Mgr. Rajmund Huráň

Volby probíhaly i v domě s pečovatelskou službou.
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Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 13. 9. 2006 přijalo tato 

usnesení:
��Zastupitelstvo obce schvaluje předlože-

nou změnu č. 2/2006/09 rozpočtu obce pro 
rok 2006 v plném rozsahu, tj. zvýšení pří-
jmů a výdajů o 402.199,- Kč s tím, že celko-
vé rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce 
na rok 2006 po změně č. 2/2006/09 činí 
44,175.106,- Kč.

��Zastupitelstvo obce bere na vědomí žá-
dosti uchazečů o odprodej pozemků pro vý-
stavbu rodinných domů v lokalitě „U Ce-
mentárny“.

��Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej 
pozemků těmto zájemcům:

�� Markétě Míčkové, bytem Kvítkovic-
ká 1533, 763 61 Napajedla – pozemek p. 
č. 779/3 o celkové výměře 1179 m2 za cenu 
150,- Kč/m2 

�� Tomáši Kührovi a Janě Killarové, by-
tem Kúty 1959, 760 01 Zlín – pozemek p. č. 
779/6 a 779/27 o celkové výměře 1106 m2 za 
cenu 156 Kč/m2 vše v k.ú. Tlumačov na Mo-
ravě

�� Zastupitelstvo obce pověřuje staros-
tu Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupních 
smluv o poskytnutí příspěvku na zhotovení 
základní technické vybavenosti s jednotlivý-
mi uchazeči v souladu s podmínkami uve-
denými v záměru na odprodej pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Ce-
mentárny“.

�� Zastupitelstvo obce schvaluje Doho-
du o podmínkách zřízení stavby „Silnice II/
367 Kvasice – Tlumačov, ochrana jímacího 
území“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kra-
je, přísp. organizace, K Majáku 5001, 761 23 
Zlín.

�� Zastupitelstvo obce schvaluje převod 
movitého majetku – herní prvky a mobili-
ář v zahradě MŠ Tlumačov do správy majet-
ku Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, pří-
spěvková organizace.

��Zastupitelstvo obce schvaluje nové zně-
ní Zřizovací listiny Mateřské školy Tluma-
čov, okres Zlín, příspěvkové organizace, ve 
smyslu navržené změny související s převo-
dem movitého majetku – herní prvky a mo-
biliář v zahradě MŠ Tlumačov.

��Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu 
ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, předložené znění 
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. BZL/594/04 – pozemků pod místními ko-
munikacemi z majetku Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
obce Tlumačov.

� Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 
ve smyslu ust. § 41 z. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů bezúplat-
ný převod pozemku p. č. 292 – ost. plocha 
(ost. komunikace) v k.ú. Tlumačov na Mo-
ravě o výměře 123 m2 z majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví obce Tlumačov.

��Zastupitelstvo obce schvaluje předlože-
ný záměr na změnu územně plánovací doku-
mentace obce Tlumačov ve smyslu rozšíření 
zastavitelné části obce Tlumačov o pozemky 
v lokalitě U Trojice a Chmelíny potřebné pro 
plánovanou výstavbu v této lokalitě a ve změ-
ně funkčního využití pozemku p. č. 2674 v k.

ú. Tlumačov na Moravě z asanace objektů na 
plochu pro bydlení v RD.

�� Zastupitelstvo obce pověřuje obecní 
úřad, aby tyto změny byly zapracovány do 
nejbližší změny (č. 7) ÚPN SÚ obce Tluma-
čov.

��Zastupitelstvo obce bere na vědomí in-
formace o průběhu Komunitního plánu soci-
álních služeb na Otrokovicku.

��Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek 
č. 2 k Dohodě o partnerství ve věci Komunit-
ního plánu sociálních služeb na Otrokovicku 
v předloženém znění.

�� Zastupitelstvo obce Tlumačov souhla-
sí s přijetím municipálního revolvingového 
úvěru ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: Jeden-
milionpětsettisíc korun českých) od Komerč-
ní banky a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 
čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsa-
né v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 
na účel: Překlenutí časového nesouladu mezi 
příjmy a výdaji v rozpočtu obce za níže uve-
dených podmínek:
��úvěr bude poskytnut bez zajištění 
�� zvolená úroková sazba 1M PRIBOR + 
0,30 % p. a.
��cena za zpracování žádosti o úvěr = zdar-
ma 
��cena za realizaci úvěru = zdarma 
��cena za rezervaci zdrojů = 0,10 % p. a. 
��cena za spravování úvěru = 150,-- Kč mě-
síčně 
��konečná splatnost úvěru 26. 9. 2007 a po-
věřuje starostu obce podpisem smlouvy o re-
volvingovém úvěru s KB, a.s.

Usnesení číslo 1/1/06
z ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva obce 

Tlumačov konaného dne 1. 11. 2006
1. Zastupitelstvo obce Tlumačov o v ě ř i l o 
platnost volby členů zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce Tlumačov 

s c h v á l i l o 
Jednací řád zastupitelstva obce Tlumačov.
3. Zastupitelstvo obce Tlumačov 

s t a n o v i l o
a) počet členů rady obce 5 
b) počet dlouhodobě uvolněných členů za-
stupitelstva 1, a to pro funkci starosty obce
4. Zastupitelstvo obce Tlumačov 

s c h v á l i l o 
tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších 
členů rady.

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 15. 11. 2006 

přijalo tato usnesení:
�� Zastupitelstvo obce schvaluje vypláce-

ní odměn neuvolněným členům ZO pro vo-
lební období 2006- 2010 ve výši, která byla 
platná v minulém volebním období 2002 – 
2006 dle předloženého návrhu se splatností 
od 1.  11. 2006.

��Zastupitelstvo obce ruší usnesení rady 
oce R10/42/06 z 27. 9. 2006 na základě § 
84 odst. 5 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
předložené podle § 105 odst. 1.

��Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení 
odměny členu ZO a předsedovi komise sta-
vební Ing. Josefu Šico za činnost a výkon čás-
tečné přenesené působnosti v oblasti komise 
stavební ve volebním období 2002 – 2006 ve 

výši 3.000,- Kč se splatností v nejbližším vý-
platním termínu, tj. za měsíc listopad 2006.

��Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení 
odměny členům výborů, komisí a SOZ, kte-
ří nejsou členy zastupitelstva obce, za čin-
nost ve volebním období 2002 – 2006 ve výši 
900,- Kč/osobu se splatností v nejbližším vý-
platním termínu, tj. za měsíc listopad 2006.

��Zastupitelstvo obce schvaluje jako další 
osobu pověřenou výkonem funkce obřadníka 
Mgr. Lenku Odložilíkovou s tím, že může za-
stupovat starostu či místostarostu při občan-
ských obřadech a jiných významných příleži-
tostech a užívat závěsný odznak.

��Zastupitelstvo obce schvaluje předlože-
nou změnu č. 3/2006/11 rozpočtu obce pro 
rok 2006 v plném rozsahu, tj. snížení příjmů 
a výdajů o 1,824.000,-- Kč s tím, že celkové 
rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce 
na rok 2006 po změně č. 3/2006/11 činí 
42,351.106,- Kč 

��Zastupitelstvo obce projednalo a schva-
luje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi městem Otrokovi-
ce a obcí Tlumačov v souvislosti s investiční 
akcí „Odkanalizování obce Tlumačov“.

��Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 
záměr odkoupit pozemek p. č. 450 – zahrada 
o celkové výměře 970 m2 v k.ú. Tlumačov na 
Moravě za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem jako tržní, maximálně však do 200,-
- Kč/m2 dle nabídky p. Jana Šindlera, bytem 
Dr. Horníčka 317, Tlumačov ze dne 25. 10. 
2006 a pověřuje místostarostu obce Ing. An-
tonína Jonáška jednáním s vlastníkem před-
mětného pozemku. 

�� Zastupitelstvo obce Tlumačov schva-
luje odkoupení pozemků p. č.378, 1398/32, 
388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/10, 388/
11, 388/13 a 452 v k. ú. Tlumačov na Mora-
vě za cenu dle nabídky společnosti Českomo-
ravský cement, a.s., nástupnická společnosti, 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov ze dne 
3. 10. 2006 a ukládá starostovi předložit kup-
ní smlouvu ke schválení zastupitelstvu obce.

��Zastupitelstvo obce Tlumačov schvalu-
je odprodej 22 ks použitých dřevěných regá-
lů vhodných pro uskladnění knih za cenu cel-
kem 1.100,- Kč Krajské knihovně Františka 
Bartoše ve Zlíně.

��Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 
odprodej použitého telefonního přístroje No-
kia 6230i pořízeného dne 3. 10. 2005 panu 
Mgr. Rajmundu Huráňovi za cenu 990,- Kč.

��Zastupitelstvo obce Tlumačov schvalu-
je Obecně závaznou vyhlášku obce Tluma-
čov č. 1/2006 o veřejné zeleni v předlože-
ném znění.

��Zastupitelstvo obce projednalo a schva-
luje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o hypotečním 
úvěru ze dne 7. 11. 2001 mezi KB, a.s. a ob-
cí Tlumačov a pověřuje starostu obce podpi-
sem dodatku.

�� Zastupitelstvo obce Tlumačov projed-
nalo a schvaluje Mandátní smlouvu mezi 
Povodím Moravy, s.p. a obcí Tlumačov na 
činnosti spojené s administrativní agendou 
spojenou s rozesláním, projednáním a pod-
pisem smluv o budoucí kupní smlouvě pro 
získání vlastnického práva k dotčeným po-
zemkům stavbou „Protipovodňové ochranné 
hráze“ v k. ú. Tlumačov.
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Rada obce Tlumačov na svém jednání 
dne 27. 9. 2006 přijala tato usnesení:

��Rada obce schvaluje aktualizaci č. 1 Zásad 
hospodaření s bytovým fondem v majetku obce 
Tlumačov i Dodatek č. 1 k aktualizovaným Zá-
sadám hospodaření s bytovým fondem v ma-
jetku obce Tlumačov ve znění pozměňovacích 
návrhů:

�� Rada obce schvaluje v souladu s Dodat-
kem č. 1 k aktualizovaným Zásadám hospoda-
ření s bytovým fondem v majetku obce Tluma-
čov uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt 
č. 285 ul. Masarykova, Tlumačov, panu Radku 
Šedovi, bytem Tlumačov, nám. Komenského 30 
ve výši stávajícího nájemného (bez kauce) od 1. 
10. 2006 do 30. 9. 2007 s možností prodlouže-
ní. 

�� Rada obce schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na uvolněný byt č. 8 ul. Sportovní 209, 
Tlumačov panu Petru Kadlčíkovi, bytem Tluma-
čov, Sportovní 691 na dobu určitou od 1. 10. 
2006 do 30. 9. 2007.

�� Rada obce bere na vědomí zprávu o vý-
běru poplatků za komunální odpad, poplatků 
a známek za psy a poplatků z nájmu zahrádek 
ke dni 31. 8. 2006.

��Rada obce schvaluje pro objektivní nevy-
mahatelnost dluhů vyřadit ze seznamu neplati-
čů pro rok 2006 tyto osoby:

Březíka Miroslava, Čalu Petra, Ftáčníka Pe-
tra, Kadlecovou Veroniku, Kamenského An-
tonína, Machovského Romana, Machovského 
Zdeňka, Mináře Mariana, Maršálkovou Evu,�
Maršálkovou Nikolu, Víru Zdeňka, �Vodáka Mi-
roslava,

��Pro rok 2007 rada obce ukládá tajemnici 
obecního úřadu předložit aktualizovaný seznam 
osob, kterým nelze z důvodu úřední adresy či 
neznámého pobytu korespondenci týkající se 
výběru poplatků doručit, v termínu do 30. 4. 
2007

�� Rada obce schvaluje podepsání Smlouvy 
o dílo s obchodní společností Deratex, spol. s r.
o. Zlín na velkoplošnou deratizaci v obci Tlu-
mačov pro období 2007 – 2010.

�� Rada obce schvaluje Základní škole Tlu-
mačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci pře-
vod částky 19.000,- Kč z investičního fondu do 
položky DDHM 5137 na nákup nové škrabky 
na brambory a zeleninu.

��Rada obce schvaluje pro organizační slož-
ku obce Kulturní a informační středisko podat 
žádost na příslušný živnostenský úřad o vydání 
živnostenského listu k provozování jazykových 
kurzů a živnostenského listu na pořádání ostat-
ních kurzů, přednášek a seminářů.

�� Rada bere na vědomí informace podané 
starostou o aktuálním stavu procesu schvalová-
ní Evropskou komisí projektu Zlínsko – čištění 
vod pro Evropu, který zahrnuje i odkanalizová-
ní obce Tlumačov vč. napojení na ČOV. 

�� Rada obce schvaluje na základě nájemní 
smlouvy ze dne 31. 5. 2005 provedení sadových 
úprav školní zahrady MŠ U Trojice č. p. 336 na 
pozemku p. č. 831/26 k. ú. Tlumačov v rozsahu 
projektového řešení zpracovaného společností 
Garant Otrokovice v rámci PD Centra mimo-
školních aktivit pro děti a mládež se specific-
kými potřebami s tím, že veškeré náklady sou-
visející s předmětnou sadovou úpravou budou 
hrazeny ze zdrojů SpMŠ Klubíčko, s.r.o.

��Rada obce projednala a schvaluje Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Pražské 
silniční a vodohospodářské stavby a.s., který 
obsahuje především změnu termínu dokončení 
díla „Bezpečné přechody přes I/55 Tlumačov“ 
z termínu 29. 9. 2006 na 31. 10. 2006.

��Rada obce bere na vědomí žádost občanů 
z nám. Komenského o instalaci zpomalovací-
ho prahu v úseku mezi č. p. 61 (pošta) a RD č. 
p. 55. Na základě doporučení stavební komise 
ukládá obecnímu úřadu po projednání s pří-
slušným správním úřadem a Policií ČR provést 
umístění vhodného dopravního značení, např. 
„Děti“ (A 12) a „Nejvyšší dovolená rychlost“ 
– 30 km/h (B 20a).

Rada obce Tlumačov na svém jednání 
dne 18. 10. 2006 přijala tato usnesení:

��Rada obce projednala Organizační řád Zá-
kladní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové 
organizace a bere tento dokument na vědomí.

��Rada obce projednala dopis od Regionální 
rozvoje agentury Východní Moravy ve věci vy-
tvoření databáze projektových záměrů v rám-
ci Zlínského kraje na čerpání financí z fondů 
EU v rámci plánovacího období 2007 - 2013 
a schvaluje zaslat do výše zmiňované databáze 
níže uvedené projektové záměry obce Tluma-
čov: 1. Integrovaný objekt radnice a sociálních 
služeb nám. Komenského 65, 2. Systémové 
vzdělávání v rámci Regionálního vzdělávacího, 
kulturního a informačního centra mikroregionu 
Jižní Haná, 3. Dům služeb a řemesel, 4. Relax 
areál ul. Sportovní, 5. Třídění odpadů a snižová-
ní množství odstraňování odpadů (kompostár-
na), 6. Solární systém pro ohřev TUV v rámci 
ZŠ, DPS, sběrného dvora, 7. Datová síť pro po-
třeby obce

�� Rada obce schvaluje objednat stavební 
práce a dodávky související s realizací chodníku 
v ul. Dolní při autobusové zastávce u hřebčince 
u společnosti PSVS, a.s. za celkovou cenu vč. 
DPH 107.757,- Kč, s termínem dokončení do 30. 
11. 2006 a se splatností faktury do 31. 3. 2007.

��Rada obce schvaluje Nařízení obce Tluma-
čov č. 1/2006 o stání vozidel a vjezdu do vybra-
ných míst v obci v předloženém znění s účin-
ností od 1. 1. 2007. 

��Rada obce schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy paní Martině Pavelkové, bytem Dolní 
95, Tlumačov a paní Veronice Poláškové, bytem 
Sportovní 209, Tlumačov do 31. 12. 2007.

��Rada obce schvaluje od 1. 11. 2006 Doda-
tek č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu bytových 
prostor ze dne 26. 8. 2002 pro p. Pavla Kašpara, 
bytem U Trojice, 862, Tlumačov.

��Rada bere schvaluje předložený pořadník 
na obsazení obecních bytů dle aktualizovaných 
Zásad hospodaření s bytovým fondem v majet-
ku obce Tlumačov.

�� Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Směrnici, kterou se stanoví bližší podmínky pro 
přidělování osobních ochranných prostředků 
a mycích a čisticích prostředků s určením pro 
zaměstnance obce, s účinností od měsíce října 
2006.

�� Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 k Zá-
sadám pro použití prostředků sociálního fondu 
obce Tlumačov se změnou v odst. 1. Příspěvek 
na stravování zaměstnanců ve znění: „Stravenky 
s příspěvkem budou zaměstnancům poskyto-
vány za odpracování minimálně 4 hod./ den.“, 
s účinností od měsíce října 2006.

Rada obce Tlumačov na svém jednání 
dne 28. 11. 2006 přijala tato usnesení:

��Rada obce schvaluje jednostranné zvýšení 
nájemného z 15,24 Kč/m2 na 18,27 Kč/m2 byto-
vých jednotkách Švermova 737, Jana Žižky 630 
a Nádražní 440 s platností od 1. 4. 2007. 

��Rada obce schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy o jeden rok tj. do 31. 12. 2007 těmto 
nájemníkům: Jaroslav Novotný, Marcela Pilová, 
Zuzana Gazdová, Anna Dunková 

��Rada obce schvaluje od 1. 1. 2007 přidě-
lení bytové jednotky v objektu dočasného uby-
tování č. p. 209 na ulici Sportovní, Tlumačov 
slečně Veronice Olšovské.

��Rada obce neschvaluje pí Ludmile Kotás-
kové, bytem U Trojice 862, Tlumačov rekon-
strukci koupelny na vlastní náklady v bytové 
jednotce domu č. p. 862.

��Rada obce schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na buňku č. 4,5 v Domě služeb panu 
Milanovi Matulíkovi za účelem obchodní čin-
nosti do 31. 12. 2007.

��Rada obce schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na buňku č. 6 v Domě služeb paní Kar-
le Kudláčkové za účelem provozování pedikúry 
a manikúry do 31. 12. 2007.

��Rada obce schvaluje od 1. 1. 2007 proná-
jem buňky č. 3 na dobu určitou do 31. 12. 2007 
v prostorách Domu služeb panu Adamovi Ko-
kotíkovi k provozování prodeje obuvi.

��Rada obce schvaluje záměr pronajat část 
půdního a střešního prostoru na bytovém domě 
č. p. 862 U Trojice za níže uvedených podmí-
nek: 1. účel nájmu: umístění bezdrátové tech-
nologie (přijímač, vysílač) k šíření internetu, 2. 
cena nájmu: minimálně 12.000,- Kč/rok, 3. zří-
zení odpočtového elektroměru v režii nájemce

�� Rada obce schvaluje jako nejvýhodnější 
nabídku na provedení zakázky „Komunikace a 
protihlukový val – ZTV U Cementárny“ nabíd-
ku společnosti Pražské silniční a vodohospodář-
ské stavby, a.s. v celkové ceně 4,309.180,- Kč vč. 
DPH.

�� Rada obce pověřuje starostu obce jedná-
ním s vybraným uchazečem o alternativních 
materiálových náhradách – položkách směřují-
cích ke snížení celkové ceny a dále k věcnému 
snížení rozsahu zakázky ve formě neprovedení 
chodníků a ukládá starostovi předložit aktuali-
zovanou cenu na nejbližším zasedání rady.

��Rada obce schvaluje podat žádost o dotaci 
z rozpočtu Zlínského kraje na věcné prostředky 
požární ochrany JSDH obce Tlumačov v cel-
kové výši 66.000,-- Kč a předložené specifikaci 
– 2 ks hasičské přilby Gallet F1SF, 2 ks svítilny 
XP T4 pro přilby Gallet F1SF a 4 ks zásahové-
ho obleku (kabát + kalhoty) ZAHAS I s tím, 
že obec garantuje profinancování pořízení věc-
ných prostředků požární ochrany JSDH obce 
Tlumačov.

��Rada obce bere na vědomí informaci od 
MMR ČR a Centra pro regionální rozvoj Olo-
mouc o krácení dotace z fondů EU ve výši 
125.849,-- Kč z celkové částky 10,545.732 Kč 
a o krácení dotace ze státního rozpočtu ČR ve 
výši 12.585,-- Kč z celkové částky 1,054.573 Kč 
na akci „Rekonstrukce objektu čp. 170 nám. 
Komenského na Vzdělávací regionální, kultur-
ní a informační centrum mikroregionu Jižní 
Haná“ z důvodu rozdílu ve vyúčtování projektu 
a schváleného rozpočtu projektu.
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Každý občan České republiky vyhodí ročně 
v průměru 150 - 200 kg odpadů. Pokud však 
odpady třídí a ukládá do barevných kontejne-
rů, umožní recyklaci více než třetiny uvedeného 
množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit 
až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vy-
tříděný odpad pak putuje na dotřiďovací linku 
a následně do zpracovatelských firem, kde re-
cyklací vznikají nové výrobky. Pokud ale odpad 
vyhodíte jen tak do popelnice, bude odvezen 
a uložen na skládku nebo se jinak bez dalšího 
využití zlikviduje. 
CO VŠECHNO LZE RECYKLOVAT

* Slisovaný a sběrový papír je možné re-
cyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává se do 
směsi na výrobu nového papíru, který pak 
poslouží k produkci novinového papíru, se-
šitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka, 
toaletního papíru apod. 

* Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do vý-
chozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastě-
ji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo 
a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom 
mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá 
takto používat vlastně donekonečna. 

* Plasty jsou zpracovávány různou tech-
nologií. Z PETlahví se například zhotovují 
vlákna, která se používají jako výplň zimních 
bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zá-
těžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se 
opět vyrábějí fólie a různé pytle, například 
na odpady. Pěnový polystyren slouží k pro-
dukci speciálních cihel. Ze směsi plastů lze 
lisovat odpadkové koše, zahradní nábytek, 
zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny 
u dálnic.

* Nápojové kartony se recyklují dvěma způ-
soby: Zpracovávají se stejně jako starý papír. 
Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít pří-
mo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev 
vody či dále zpracovat na palety apod. 

Druhým způsobem je pak rozdrcení ná-
pojových kartonů na speciální lince. Ještě za 
tepla se drť lisuje do desek, které je možné 
použít například jako stavební izolaci. 

(Více informací na www.jaktridit.cz) (VTA)

TŘIĎTE DOMOVNÍ ODPAD

UPOZORNĚNÍ REDAKCE 
WWW.TLUMACOV.CZ

Redakce webových stránek připo-
míná všem podnikům, podnikatelům 
a provozovatelům služeb v obci Tlu-
mačov možnost zařazení do rejstříku 
podniků a služeb na internetových 
stránkách obce Tlumačov www.tlu-
macov.cz. Dále upozorňuje ty subjek-
ty, které již v rejstříku jsou, aby pro-
vedly kontrolu platnosti údajů, které 
jsou na stránkách uvedeny. V případě 
potřeby aktualizace údajů či zařaze-
ní do rejstříku, využijte formulář na 
webových stránkách nebo zašlete vaši 
žádost na adresu redakce: 
tlumacov@volny.cz     Ing. Jan Rýdel, 

správce www.tlumacov.cz

V současné době se dokončuje projektová dokumentace na protipovodňovou ochranu obce 
Tlumačov. Předpokládá se, že v průběhu první poloviny roku 2007 předloží Povodí Moravy, s. 
p. (investor akce) žádost na Stavební úřad Otrokovice o vydání územního rozhodnutí. S tím je 
úzce spojené majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným stavbou 
protipovodňových hrází ve formě smluv o budoucích kupních smlouvách. Na základě mandát-
ní smlouvy a z důvodu znalosti místního prostřední bude provádět Obec Tlumačov pro Povodí 

Moravy v období 12/2006 – 06/2007 
činnosti spojené s administrativní 
agendou - rozesláním, projednáním 
a podpisem smluv o budoucí kupní 
smlouvě pro získání vlastnického prá-
va k pozemkům dotčeným stavbou 
„Protipovodňové ochranné hráze“ v k.
ú. Tlumačov. Realizace díla se plánuje 
v období 2008/2009. Uvažovaná trasa 
protipovodňových opatření je uvedena 
v přiloženém nákresu.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 
kanálu a vodní cesty na řece Moravě, 
jehož je obec Tlumačov členem, při-
pravuje cyklotrasu C47 „Moravská 
stezka“ v úseku Kroměříž - Uherský 
Ostroh. Součástí tohoto projektu je 
i cyklostezka Tlumačov – Kvasice, 
která vede z jižní strany vedle stávají-
cí komunikace II/ 367. U této akce by-
chom měli také v první polovině roku 
2007 zahájit majetkoprávní vypořádá-
ní vlastnických vztahů k pozemkům 
dotčených cyklostezkou. Předpokláda-
ná šířka cyklostezky je 2,5 m, povrch 
by měl být asfaltový -uzpůsobený i pro 
in-line bruslaře. Realizace této akce je 

zcela závislá na bezproblémovém výkupu částí pozemků potřebných pro zhotovení cyklos-
tezky. Financování této akce se uvažuje prostřednictvím fondů EU za podpory Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu. Přípravné práce a nutný podíl vlastních zdrojů (např. spojených 
s výkupem částí pozemků) budou zajišťovány obcemi Tlumačov a Kvasice dle poměru délky 
cyklostezky na jednotlivých katastrech.

V rámci pozemkových úprav souvisejících s přípravou a stavbou rychlostní komunikace 
R55 v úseku Skalka – Hulín je již vyprojektovaná komunikace zajišťující přístup k pozemkům 
mezi Tlumačovem a částí obce Skály. Trasa této účelové komunikace povede od podjezdu pod 
ČD u hřebčince, kolem rybníčku v areálu zemědělské farmy a dále směrem na Skály k objektu 
sýpky. Trasa je shodná s bývalou polní cestou, která byla zrušená přibližně před 20 lety. Před-
pokládaná realizace se uvažuje nejdříve v roce 2008, investor by byl Pozemkový úřad. Komu-
nikace je široká 3,5 m a má asfaltový povrch. Tato komunikace by sloužila i pro občany ze Skal 
k bezpečnému spojení s Tlumačovem. 28. listopadu 2006           Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Informace k protipovodňovým opatřením 
a přípravě cyklostezek v k. ú. Tlumačov

....... cyklostezka
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Dne 12. 10. 2006 se uskutečnila v prosto-
rách KIS ohlášená beseda s občany k potřebě 
sociálních služeb pro handicapované v Tluma-
čově. Spolupráce a komunikace s touto skupi-
nou občanů je konkrétní součástí práce na pro-
jektu Komunitního plánování sociálních služeb 
na Otrokovicku.

Je škoda, že besedy za přítomnosti zástup-
ců obce Tlumačov pana starosty ing. J. Ševely 
a Mgr. R. Huráně, koordinátorky projektu „Ko-
munitního plánování sociálních služeb na Ot-
rokovicku“, Bc Evy Kuchařové a členky pracov-
ní skupiny projektu Bc. Ludmily Stodůlkové, se 
zúčastnilo pouze několik málo občanů.

Přesto se podařilo otevřít hodně témat 
a u některých nastínit také možné postupy řeše-
ní. Předmětem projednávání byly tyto body:

1. Doprava vozíčkářů prostředky hromadné 
dopravy

2. Organizace volnočasových aktivit pro děti 
s tělesným a mentálním handicapem, jejich zá-
jmová činnost, možnost návštěvy kroužků v do-
mě DM Sluníčko v Tlumačově

3. Pohyb vozíčkářů po obci, bezbariérovost 
komunikací, přístup do veřejných budov

4. Asistenční služby pro handicapované, si-
tuace, kdy je potřebná pomoc při péči o tělesně 
postižené, operativnost a dostupnost služby.

K těmto a dalším tématům se budeme vracet 
na dalších schůzkách, které do poloviny příští-
ho roku budou ještě následovat. Vzhledem 
k časovým možnostem rodičů pečujících o dě-
ti s handicapem, budou směrovány na dopoled-
ní dobu, kdy jsou děti ve škole.

Přejeme si, aby se uživatelé sociálních služeb 
stali partnery a spolutvůrci projektu, aby systém 
sociálních služeb byl pro ně utvořen opravdu 
„na míru“. Dobrý systém poznáme podle toho, 
že služby budou funkční, variabilní podle aktu-
álních potřeb uživatelů a také cenově dostupné. 
Systém by měl umožnit, aby se život handicapo-
vaných a jejich rodin co nejvíce přiblížil životu 
ostatní většinové společnosti. Pokud se do prá-
ce vložíme společně, mělo by se to podařit. 

Bc. Ludmila Stodůlková

Sociální služby pro handicapované 
v Tlumačově – budou „na míru“?

Na svatého Martina, zima svůj chod začí-
ná. Martin přijíždí na bílém koni.

 
Jedenáctý listopad je v kalendáři zadán 

Martinovi. Pro občany Tlumačova je svátek 
svatého Martina i příležitostí k oslavě, neboť 
„martinské hody„ se staly v Tlumačově již tra-
dicí, která nesmí být porušena. Na svátečním 
stole určitě v mnoha domácnostech tak ne-
chyběla pěkně dozlatova upečená husa se 
zelím a knedlíkem. Tvrdí se, že posvícenecký 
oběd na sv. Martina býval nejbohatší v celém 
roce. A proč je tomu zrovna tak i u nás v Tlu-
mačově? Jedním z důvodů je i to, že náš tlu-
mačovský kostel je zasvěcen sv. Martinovi, 
který je zachycen na obraze visícím nad ol-
tářem. Jistě každý „Tlumačák„ zná znak naší 
obce. Husa v tomto znaku symbolizuje osobní 
atribut světce svatého Martina.

Martin byl podle legendy nejprve římský vo-
ják, později poustevník a nakonec biskup. Žil 
ve 4. století a pocházel z Horní Panonie, tedy 
z území dnešního Maďarska. Svůj křesťanský 
život ale prožil ve Francii. 

Když jedné chladné noci přijížděl jako dů-
stojník císařského jezdectva do Amiens, 
v městské bráně ho oslovil žebrák a žádal ho 
o almužnu. Martin neměl u sebe nic, čím by 

TLUMAČOVSKÉ HODY

V naší obci je již téměř 4 mě-
síce v provozu nové Regionální 
vzdělávací, kulturní a informač-
ní centrum pro mikroregion Již-
ní Haná.

Ve středisku funguje v pra-
covní dny informační cent-
rum nabízející propagační ma-
teriály nejen Tlumačova, ale 
i okolních obcí a měst (Kvasi-
ce, Hulín, Holešov, Otrokovi-
ce, Kroměříž atd.). Pro turisty 
je zde přichystána velká škála 
různých map nejbližšího oko-
lí i celé ČR. Návštěvníci zde 
mohou využít i nabízené služ-

Středisko v Tlumačově úspěšně zahájilo svou činnost

by v podobě veřejného internetu, kopírky, tis-
kárny, skeneru, faxu. 

Vzdělávání má v KIS také své místo. Probíhá 
kurz anglického jazyka pro začátečníky, v od-

borné učebně počítačové kurzy (základy win-
dows, wordu a excelu) a další přednášky zamě-
řené na rizikové skupiny obyvatel. Mezi ně patří 
například matky na mateřské dovolené, senioři 
a nezaměstnaní. Při středisku se i úspěšně roz-
běhlo mateřské centrum Housata.

V budově je velký multifukční sál s mož-
ností rozdělení na dvě menší místnosti pro 
přednáškovou a školicí činnost. Již proběh-
ly přednášky na zdravotní téma, rodičům bu-
doucích prvňáčků poskytl cenné rady peda-
gog, psycholog i dětský lékař. V listopadu se 
uskutečnila přednáška ve spolupráci s Porad-
nou pro rodinu, mládež a mezilidské vztahy 
ze Zlína na téma domácí násilí. V úterý 21. 
11. proběhlo v KIS první společné setkání 
představitelů okolních obcí se zástupci Obce 
Tlumačov, KIS a firmy Profima. Tématem 
setkání bylo čerpání dotací z fondů EU, před-
stavení činnosti KIS a prezentace web strá-
nek naší obce.

Kultura je nedílnou součástí naší práce. 
Pořádáme různé minikurzy pro zájemce. 
V měsíci říjnu si mohli občané přijít vyzkou-
šet dušičkovou vazbu na hroby, přichystali 
jsme ukázku háčkovaných ozdob na vánoč-
ní stromeček, výrobu adventních věnců i ji-
ných ozdob na vánoční stůl, připravili jsme 
divadelní představení ochotníků z Hostišové 
a pro seniory Posezení s písničkou. 

V budově střediska vyučuje hru na hudeb-
ní nástroje ZUŠ Otrokovice a úspěšně začalo 
i relaxační cvičení tajči. Centrum nabízí pro-

dej vstupenek na divadelní i jiná představe-
ní otrokovické Besedy s pracovním názvem: 
„dodávka vstupenek téměř do domu“.

Myslím si, že se kolektiv pracovnic KIS do-
kázal nabídnout program 
pro všechny věkové ka-
tegorie. Jistý dluh cítíme 
vůči mládeži. Doposud se 
nám pro ně nepodařilo za-
jisti zajímavé aktivity. Ale 
mohu zodpovědně říct, že 
jsme na dospívající mlá-
dež nezapomněly a bude-
me pro ně nadále hledat 
„to pravé ořechové“. 

Pro rok 2007 připravu-
jeme také pestrý program. 
Sledujte naše plakáty, kte-
ré mají barvu žlutou, po-
třebné informace získáte 
i osobně nebo telefonicky 
v inf. centru (IC) a v ne-

poslední řadě stačí použít internet a vyhledat 
si www.tlumacov.cz.       Renáta Nelešovská

ho obdaroval, sundal proto svůj plášť, rozťal 
ho mečem a polovinu věnoval promrzlému 
chudákovi. Následující noci se mu zjevil Ježíš 
oděný do darované poloviny pláště. Tento oka-
mžik změnil Martinovi život. Vystoupil z armá-
dy a založil mnišskou osadu. V roce 371 byl 
zvolen biskupem v Tours, zemřel roku 397.

Martin se stal patronem vojáků, jezdců, 
podkovářů, krejčích, tkalců, koželuhů, bedná-
řů, mlynářů, vinařů. V lidové víře byl ochrán-
cem koní, domácích zvířat a paradoxně i hus, 
které na jeho svátek tak často končí na pe-
káči.

Připravovat pečenou husu na svátek sv. 
Martina je velmi starý zvyk a s typickým mar-
tinským pečivem - rohlíky, podkovy, buchty 
- patřila na stůl všude ve městech i na vesni-
cích.Pojem „martinská husa“ dokáže i dnes 
probudit milovníky dobrého jídla.

Svátek sv. Martina byl na našem českém 
venkově tradičním dnem, kdy se uzavíraly 
nové smlouvy s obecními zaměstnanci a kdy 
čeleď měnila svého hospodáře. Časem se 
k tomuto dni přiřadil i jeden z nejoblíbenějších 
termínů pro podzimní posvícení - termín hody. 
Ne jinak je tomu i u nás v Tlumačově.   

Mgr. Jiřina Rýdlová

PC kurz pro začátečníky.

Setkání představitelů okolních obcí.
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Knihovna v Tlumačově se aktivně zapoji-
la do ojedinělého projektu v České republice 
„Celé Česko čte dětem“, jehož cílem je pod-
pora čtení dětem. 

Hlavním heslem kampaně je „Čtěme svým 
dětem 20 minut denně.“. Tato celospolečen-
ská akce má u rodičů, ale nejen u nich, po-
vzbudit zájem o čtení dětem, má dostat hla-
sité čtení do každodenního programu rodiny 
a školy. Projektu byla udělena záštita minis-
terstva kultury a také Dětského fondu OSN 
– UNICEF České republiky. 

Myšlenka oslovila také známé osobnosti 
z veřejného života a ze světa kultury a umě-
ní v naší zemi.

Organizátoři kampaně vyhlásili dvě vý-
tvarné soutěže pro děti. První byla na téma 
„Nakresli svou nejoblíbenější postavičku“ 
z knížky, kterou ti čte tatínek nebo mamin-
ka. Tlumačovské děti vytvořily 87 výkresů, ze 
kterých na vás mohl vykouknout Rumcajs, 
motýl Emanuel s Makovou panenkou. Krte-
ček byl namalován hned na několika čtvrt-
kách, pejsek a kočička jsou také oblíbenou 
četbou dětí. Všichni si ale museli dávat po-
zor, aby je nesežral dinosaurus (i když se 
říká, že to byl býložravec). Výkresy byly tý-
den vystaveny v KIS. Přišly se na ně podívat 
všechny děti z mateřské školy a moc se jim lí-
bily. Potom byly všechny obrázky poslány do 
Prahy a v měsíci prosinci dojde k vyhlášení 
výsledků. Budeme napjatě čekat, zda se mezi 
oceněnými náhodou neobjeví i jméno rodící-
ho se tlumačovského Piccasa. Do této soutě-
že se zapojily zejména děti z MŠ a 1. stupně 
základní školy.

Žáci z 2. stupně navrhovali „Plakát pro 
Celé Česko čte dětem na rok 2007“. I zde se 
mezi výtvarnými pracemi objevily zdařilé ori-
ginály. 

Děkuji mateřské a zejména základní škole 
v Tlumačově za příkladnou spolupráci s naší 
knihovnou v tomto projektu. Slova díků patří 
i rodičům, kteří si našli a já pevně věřím, že 
i nadále najdou denně chvilku ke čtení kní-
žek svým dětem. I toto je jedna z forem, jak 
učit děti lásce k rodnému jazyku, naší krásné 
češtině.                             Renáta Nelešovská

Celé Česko čte dětem – i Tlumačov

Rybářské závody na revíru Morava 13C 
v Kvasicích se staly každoročním vyvrchole-
ním rybářské sezóny. Bylo tomu tak i letos 16. 
září, kdy se na revíru sešlo 164 lovící rybáři 
z širokého okolí.

MO již měsíc před závody začala s přípra-
vou tzn. sečením a úklidem lovících míst na 
Štěrkovišti. Největším problémem byl vyso-
ký stav vody a tím omezený počet míst vhod-
ných k lovu.

Z výsledků závodů je patrno, že přípravný 
výbor na nic nezapomněl, čehož důkazem bylo 
i kvalitní občerstvení, včetně tradičního srnčí-
ho guláše.

Výbor MO však velmi mrzí malý zájem kme-
nových členů, jak o závody, tak i o pomoc při 
jejich přípravě.

Závody byly vypsány ve třech 
kategoriích:

1. KAPR + AMUR 
Pořadí vítězů: 1. Marek Břečka 3ks – 148 cm
 2. Milan Bilík  2ks – 108 cm
 3. Václav Šivel ml.2ks – 105 cm

Rybářské závody
2. ŠTIKA + CANDÁT + SUMEC 
 1. Mikuláš Dvořák – štika – 66 cm
 2. Stanislav Mikulášek – štika – 59 cm
 3. Josef Kubelka – štika - 59 cm

3. BÍLÁ RYBA 
 1. Karel Klimek 41ks 680 cm
 2. Martin Tobolík 21ks 362 cm
 3. Pavel Zaoral 5ks 152 cm

Největšího kapra ulovil Václav 
Šivel…….56 cm a tím získal zvlášt-
ní cenu.

Všem, kteří se na přípravě a konání závodů 
podíleli patří poděkování za dobrou a poctivou 
práci. Díky našim sponzorům byla i tradiční 
tombola obsazena hodnotnými cenami.

Závody skončily a nezbývá než se těšit na 
příští ročník, který bude opět pojat jako me-
moriál Františka Pospíšila. 

„Petrův Zdar“           Předseda MO

V tomto roce se nám podařilo zakoupit 7 ks dívčích krojů ze Sazovic. Kroje byly neúplné, proto 
se musely dohotovit. Tuto práci provedla většinou paní Fialová. Kroje jsme pořídili pro soubor, kte-
rý ve škole vedl pan učitel Mašláň. Děvčata se v krojích poprvé představila na Hanáckém dni v Tlu-
mačově. Počítali jsme do budoucna s delší spoluprácí s pane Mašláněm, bohužel musel opustit ško-
lu. Tím jsme přišli o vedoucího jediného folklórního kroužku v Tlumačově. Obracíme se na občany, 
kteří by měli zájem tento folklórní soubor vést. Dále letos pokračujeme ve zhotovování 3 ks pán-
ských a 2 ks ženských krojů. Jsou již těšně před dohotovením.

Další akcí byla výstava historických strojů a zařízení na hřišti u sokolovny u příležitosti Hanácké-
ho dne. Vystavovali jsme jen malou část vlastnících zemědělských strojů. Podařilo se nám také za-
půjčit ze soukromé sbírky funkční stabilní motor, který svým zvukem lákal občany z širokého oko-
lí. Samozřejmostí byla příprava všech strojů a také jejich ošetření a nátěr. Většinu exponátů máme 

uskladněny v soukromé ne-
movitosti. Za tuto možnost 
uskladnění provádí členové 
Historického spolku údržbu 
této nemovitosti a také ně-
kolikrát ročně sečení a úklid 
travnatého porostu.

V průběhu tohoto roku se 
nám podařilo získat další ze-
mědělské exponáty – mlátič-
ka, koňská hrabačka, žačka 
na obilí, menší fukar, stroj na 
obřísla, kamenný šrotovník, 
traktor SVOBODA 15, trak-
tor ŠKODA – 30, traktor ZE-
TOR 25K (kultivační). Další 
zemědělské stroje máme roz-
jednané.

Ke dnešnímu dni má spo-
lek 10 aktivních členů. Je to velmi málo na akce, které pořádáme a v budoucnu budeme dělat. Máme 
v úmyslu uspořádat žně starou technikou, pokosení obilí žačkou nebo lopaťákem, vymlátit mlátič-
kou poháněnou stabilním motorem, ale také ukázku výmlatu obilí cepy a čištění obilí fukarem. Na 
plánované akce je potřeba aspoň o 10 lidí více. Budeme vděčni za každou pomoc. Uvítáme jak nové 
členy, tak i ochotné občany, kteří nám chtějí pomoci.

Vážení občané, chci vás požádat o zapůjčení historických materiálů ke zhotovení jejich kopií buď 
pořízením fotografie nebo skenováním. Jde nám především o materiály historické hodnoty, fotogra-
fie, listiny a jiné dokumenty, které mapují život v obci v uplynulých dobách. Máme zájem o zacho-
vání těchto dokumentů pro příští generace.

Závěrem bych chtěl poděkovat za minulou i budoucí spolupráci a také popřát všem občanům 
hezké Vánoce a šťastný nový rok.                               Za Historický spolek M. Skopal-Procházka st.

Zpráva o činnosti Historického spolku v roce 2006

Výstava na Hanáckém dnu.

Nakreslila Ivana Halířová.
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Nejenom my dospělí, ale hlavně naše 
děti se už nemohou dočkat Vánoc. Interi-
éry velkých supermarketů už lákají zákaz-
níky bohatou vánoční výzdobou a nepře-
bernou škálou potencionálních dárků pro 
celou rodinu. A zvláště hračky nenecháva-
jí naše děti klidné. Někteří nedočkavci už 
píší dopis Ježíškovi,kde žádají nové panen-
ky, autíčka, kočárky, které vidí na reklam-
ních letácích nebo je znají z televize a ob-
chodů s hračkami. Děti se už netrpělivě 
a nedočkavě vyptávají, kdy že už konečně 
ty Vánoce budou? Aby nám ten čas rychleji 
utíkal a abychom si navodili sváteční před-
vánoční atmosféru, připravujeme pro děti 
spoustu aktivit, které jim zpříjemní čekání 
na nejkrásnější svátky v roce.

Už první adventní týden chystáme vánoč-
ní výzdobu interiéru mateřské školy s vel-
kým překvapením pro děti. Máme připra-
veného velkého, dva a půl metru vysokého, 
osvětleného sněhuláka, který nám pomůže 
navodit zimní atmosféru i uvnitř školy.Ten-
to sněhulák bude naše děti provázet denně 
hlavní chodbou až do samotných tříd a vě-
říme, že se nám po celou dobu trvání zimy 
stane dobrým a nerozlučným kamarádem.

Současně se sněhulákem zahájíme vá-
noční výzdobu ve třídách, kde se už první 
adventní týden rozzáří vánoční stromečky, 
zavoní perníčky, které nám tradičně peče 
a zdobí paní učitelka Řezníčková. Také 
děti si zkusí pár perníčků nazdobit a vy-
tvořit z nich pěknou výstavku. Každý tý-
den zapálíme jednu ze svíček na advent-
ním věnci a rozbalíme psaníčko schované 
v adventním kalendáři ve tvaru vánočního 
stromečku.

Začátkem prosince se budeme věnovat 
výrobě vánočních přáníček a dekorativních 
dárečků, které vystavíme na vánoční vý-
stavce v KIS Tlumačov. Společně s těmito 

JAK SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAK SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
CHYSTÁME NA VÁNOCECHYSTÁME NA VÁNOCE

aktivitami se budeme věnovat přípravě na 
tradiční Mikulášskou besídku. Budeme se 
společně těšit na návštěvu Mikuláše, který 
každý rok přinese dětem bohatou nadílku.

No a než se nadějeme, bude tu posled-
ní týden před dlouho očekávanými Váno-
cemi a to už si začínáme povídat o vánoč-
ních zvycích, tradicích,o tom, jak děti slaví 
Vánoce doma a vše vyvrcholí slavnostním 
vánočním posezením s ochutnávkou cukro-
ví od maminek, babiček a pracovnic mateř-
ské školy. Při zpívání známých koled si děti 
rozbalí společné dárky pod stromečkem 
a to už bude opravdu jen krůček ke Štědré-
mu dni,který strávíme doma se svými nej-
bližšími

Často si s dětmi vzpomeneme i na ty, 
kteří nemají možnost naplno prožívat krás-
né vánoční svátky, a proto ve spolupráci se 
sdružením Šance při onko-hematologickém 
oddělení v Olomouci organizujeme prodej 
vánočním hvězd v mateřské škole.Výtěžek 
z něj putuje na dětskou kliniku v Olomou-
ci, kde se léčí těžce nemocné děti a věřte, 
že pokud zde maminka s dítětem stráví ne-
přetržitě celý rok nelehké léčby v nemoc-
ničním pokoji, je každá koruna na vylepše-
ní tohoto smutného prostředí dobrá. Děti 
jsou odtrženy od okolního světa, od do-
mova, od svých kamarádů, a proto je potě-
ší vše hezké a nové, co nemocniční oddě-
lení zútulní a zateplí. Ať už jsou to hračky, 
knihy, počítače, televize, prostě vše, co po-
může částečně vyplnit dlouhý čas strávený 
v nemocnici. Proto děkujeme všem,kteří 
jste si vánoční hvězdu zakoupili a pomoh-
li tak těžce nemocným dětem.

Jménem zaměstnanců a všech dětí z ma-
teřské školy v Tlumačově vám všem přeje-
me pohodové a veselé Vánoce a vše nejlep-
ší do nastávajícího nového roku.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Sbírka na podporu projektu 
Adopce na dálku – HAITI
V pátek 1. prosince se uskutečnilo 

rozžíhání vánočního stromu v Tluma-
čově. V průběhu této kulturně-spole-
čenské akce se uskutečnila sbírka na 
podporu projektu Adopce na dálku – 
HAITI.

Tento projekt realizuje Arcidiecéz-
ní charita Olomouc a při sbírce se 
v Tlumačově vybralo 1609 Kč. Všem 
dárcům srdečně děkujeme. 

Charita sv. Anežky Otrokovice
Milan Šiška, ředitel

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 
odloučené pracoviště Tlumačov 

za finanční podpory Města Otrokovic 
a Obce Tlumačov 

pořádá 
v sobotu 20. 1. 2007 od 15.00 hod 

v sokolovně Tlumačov
K A R N E V A L 

 Programem bude provázet světoznámé
DUO FERNANDO z BRNA

Čeká na Vás spousta kouzel, balónková šou, 
pohádky, soutěže, hudba, tanec…
VSTUPNÉ děti 30,- dospělí 50,-

�����

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice,
odloučené pracoviště Tlumačov
Vás všechny srdečně zve již na

III. ročník soutěže aerobiku družstev
„O pohár starosty obce Tlumačov“.

Soutěž se koná 
v sobotu 31. 3. 2007 v tělocvičně 

ZŠ Tlumačov.
Přijďte podpořit soutěžící družstva nejen 

z Tlumačova, ale i Kroměříže,
Veselí nad Moravou, Uherského Brodu, 

Uherského Hradiště 
a spoustu dalších měst a obcí. 

Děti budou soutěžit v několika věkových 
kategoriích podle věkového průměru 

celé skupiny.

�����

Pracovnice DDM Sluníčko Otrokovice, 
odloučené pracoviště Tlumačov, 

Vám přejí příjemné prožití svátků vánočních 
a šťastný nový rok 2007. 

Děkujeme našim začínajícím i dlouholetým 
externím pracovníkům, partnerům, 

sponzorům a všem, kteří práci s dětmi 
podporují a ochotně s námi spolupracují.

Děkujeme, 
Hana Hlobilová a Ludmila Daňková

DDM Sluníčko
připravuje 

Děti z MŠ nacvičují vánoční besídku.
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Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
Anglické přísloví

Každý čtvrtek v týdnu v době od 9 – 11 hodin se scházejí maminky 
na mateřské dovolené v budově vedle KIS Tlumačov, na náměstí Ko-
menského v Mateřském centru Housata (dále jen MC). 

I když je nepsaným pravidlem, že MC zřizují zpravidla maminky 
s malými dětmi, o které se doma starají, v Tlumačově vzniklo po prv-
ní společné schůzce dne 20. září 2006 svolané kiskem. Schůzky se 
zúčastnila i paní Mgr. Pavlína Švecová z MC Klubíčko z Kroměříže. 
Vysvětlila maminkám, co to vlastně MC je a zodpověděla mnohé do-
tazy.

MC mají zpravidla neformální charakter a umožňují matkám s ma-
lými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o děti dostávají, po-
silují tím mateřskou roli ženy, pomáhají jim udržovat profesní orien-
taci a posilují jejich sebevědomí. Učí rodiny využívat volný čas a jsou 
místem, kde jsou děti vítány, kde se setkávají se stejně starými vrstev-
níky a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti. 

Maminky v našem MC Housata nesedí jen u kávy a nepovídají si, 
zatím co si jejich děti hrají. Jsem mile překvapená, že samy ženy při-
jdou s návrhem, co budou dělat. „Kupte nám barevné papíry, výkre-
sy a barvy a my budeme dělat vánoční ozdoby z papíru“, požádají mě 
o pomoc. Samy si sehnaly koberec, aby si děti na něm mohly hrát. 
Zásobily MC hračkami, které už mnohdy ležely doma zapomenuté. 
Jedna maminka společně s kamarádkou ozdobily stěny místnosti ve-
selými kresbami a dětské výtvarné výtvory také tvoří výzdobu MC. 
Tlumačovské maminky navštěvující centrum jsou akční.

V roce 2007 je v plánu zapsat tlumačovské MC do občanského 
sdružení Síť MC v ČR. Pro každé MC je výhodou figuruje-li v tomto 
sdružení, poskytuje to mnoho výhod. 

MAMINKY NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE DO MC HOUSATA. 
SAMY SE PŘESVĚDČÍTE, ŽE VY I VAŠE DĚTI STRÁVÍTE HEZ-
KÉ CHVILKY V PŘÍJEMNÉ SPOLEČNOSTI A PROSTŘEDÍ.

Renáta Nelešovská

MATEŘSKÉ CENTRUM HOUSATA 
ANEB PŘIJĎTE MEZI NÁS

MATEŘSKÉ CENTRUM HOUSATA V TLUMAČOVĚ HLEDÁ 
PRO SVOJI ČINNOST SPONZORY.

 
MŮŽETE NÁS PODPOŘIT ZAKOUPENÍM HRAČEK, 

PSACÍCH, KRESLÍCÍCH, VÝTVARNÝCH POTŘEB ATD. 

PŘIJĎTE SE INFORMOVAT O KONKRÉTNÍ POMOCI MC 
DO KIS TLUMAČOV

NEBO PŘÍMO VE ČTVRTEK KAŽDÝ TÝDEN V DOBĚ 
OD 9 DO 11 HODIN DO MC. 

Rádi vás uvidíme

Děkujeme

Dne 23. - 24. 9. 2006 uspořádali tlumačovští zahrádkáři v sokolovně 
již tradiční podzimní výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších zajímavostí. 
Na výstavu se přišlo podívat přes 320 návštěvníků a věřte, bylo co obdivo-
vat. Celá sokolovna byla zaplněna výpěstky zahrádkářů nejen z Tlumačo-
va, ale i našich přátel z Machové. Přispěli nám i zahradníci. P. Mizerov-
ský z Machové a Talašovi z Tlumačova. 

Všechny zaujala expozice žáků ZŠ Tlumačov, věříme, že budeme se 
školou pokračovat ve spolupráci. Děkujeme dětem i jejich paním učitel-
kám. Také plást s živými včelami návštěvníky zaujal. S uspořádáním 
a výzdobou nám pomohla p. Brázdilová. 

A které jablíčko je nejlepší z celého Tlumačova? Je to rubín p. Jitky Fia-
lové, které vyhrálo s obrovským náskokem před rubínem p. Kunčara.

Z dalších výpěstků byl hodnocen na prvním místě ananas p. Dufka, 
druhé místo obsadila se svými orchidejemi p. Irena Masařová, třetí mís-
to získala kolekce kávovník, citroník, fíkus benjamín od Jiřiny Vrtalové. 
Na dalších místech se umístila p. Zelinová – jiřiny, Stoklásková, Juráko-
vá, Matulíková…, Němcovi, a další a další vystavovatelé. Každý exponát 
dostal nějaké hlasy.

Děkujeme všem, členům i nečlenům naší organizace, kteří přispěli svý-
mi výpěstky a pomohli i s organizací výstavy.          Mgr. Jiřina Vrtalová

Zahrádkářská výstavaZahrádkářská výstava

V sobotu 9. září jsme v časných ranních hodinách vyrazili směrem na 
Plzeň. Jako první jsme absolvovali prohlídku Pivovarského muzea. Díky 
kvalitnímu výkladu paní průvodkyně, zajímavým exponátům a ochut-
návce piva jsme opouštěli muzeum nadšeni. V poledních hodinách jsme 
se přesunuli do katedrály sv.Bartoloměje. Ti zdatnější pak zdolali schody 
na nejvyšší kostelní věž v České republice. Odměnou nám byl krásný vý-
hled. Odpoledne jsme navštívili Památník obětem zla, nazývaný též Me-
ditační zahrada.Jejím tvůrcem je pan Hruška, politický vězeň. Po zhléd-
nutí dokumentu o životě pana Hrušky jsme si uvědomili, jak těžká to byla 
doba.Večerní návštěva Mariánských Lázní,umocněna zážitkem ,,zpívající 
fontány“, v nás zanechala velký dojem.

V neděli ráno jsme absolvovali prohlídku kláštera Teplá. Smutný po-
hled byl na sály, které obývala armáda a bylo to na nich velmi znát.Ohro-
meni jsme byli původní knihovnou a zrekonstruovaným kostelem.

Po mši sv.nás čekala poslední část programu, a to návštěva zámku Be-
čov nad Teplou, kde je uložen obnovený relikviář sv.Maura. Byl to velmi 
silný zážitek vidět takový poklad.

Do Tlumačova,jsme za zpěvu písní přijeli ve večerních hodinách.
Spokojenost byla velká a tak se můžeme těšit na příští zájezd.

Marie Hánová a Ing. Antonín Jonášek

Zájezd KDU-ČSL Tlumačov do západních Čech
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Většina z vás si asi teď řekla – no, to nám toho řekl, to přece ví 
každý. Ale opravdu ví? Já bych si troufal tvrdit, že bude hodně tako-
vých, kteří nevědí komu je zasvěcen a i takových, kteří ještě nikdy ne-
byli uvnitř. Zvláště ti mladší. Bude i mnoho takových, pro které kostel 
je tím místem, kde se scházejí ti, kteří ještě dnes věří tomu, že kde-
si nad námi posedává na mráčku fousatý stařík a kolem něho poletu-
jí andělíčkové s holýma pr...kama a ten stařík trestá lidi za úplné hlou-
posti, které dnes už jsou přece úplně normální... Na to se už přece 
dnes nedá věřit! 

Musím vám říct, že na to já taky nevěřím. A nikdo z těch, kteří do 
toho kostela pravidelně chodí. Protože žádný fousatý stařík nad námi 
neposedává, natož andělíčci. Toto je totiž představa malých dětí. To 
je představa těch, jejichž náboženská výchova skončila ve třetí třídě. 
Tyto obrazy v prvotní církvi neexistovaly a vznikly až v době osvíce-

nectví a k dokona-
losti je přivedlo 
baroko. A tak už 
slyším další otáz-
ku – tak na co tam 
v tom kostele teda 
věříte? A moje od-
pověď vás asi pře-
kvapí. My tam vě-
říme na lásku. 
Protože to je naše 
představa Boha – 
On je ten svrcho-
vaný princip Lás-
ky, skrze který 

vzniklo všechno co jest a který určuje naše chování – chtít pro dru-
hé jen dobro. Není tady místo na teologické traktáty, není tady ani 
dost prostoru, abychom hodnotili postoje církve v minulosti, přiznej-
me jen, že jsou v té minulosti místa, na která nemůžeme být pyšní. Ja-
kékoliv rozbory toho druhu by teď byly zavádějící, protože já bych 
chtěl, aby tady zaznělo to hlavní, co je shrnutím naší víry - pravidlo, 
které je beze změny stále platné a které dává tvář celému křesťanství: 
„Miluj Boha z celého srdce a bližního jako sebe samého“. To je celé. 
Ale to stačí, protože pokud dokážu tak žít, abych každého kolem sebe 
měl rád, tak bude ráj na zemi. A ti, kdo toho Boha v sobě ještě neob-
jevili, ať teda dodržují jen tu druhou část – miluj bližního jako sebe 
samého. A budeme mít úctu jeden k druhému, nebudou násilnosti, 
neúcta k životu, nemravnosti, krádeže, lži, nebude manželská nevě-
ra, bude panovat všeobecná úcta k majetku jiných (víte, že jsem teď 
říkal desatero?). My věřící se snažíme svůj život uzpůsobit tak, aby-
chom to všechno dodržovali. Snažíme se o to tu s větším, tu s men-
ším úspěchem. Ale snažíme se, to je to hlavní. Když se nám to nedaří, 
nepanikaříme, nenadáváme, nezoufáme, ale snažíme se dál. A věří-
me, že ten, který je Láska, nám to jednou spočítá... A do toho koste-
la chodíme proto, abych v sobě obnovovali sílu začínat stále znovu. 
(A znáte-li křesťana, který tomuto ideálu neodpovídá, tak Bůh suď, 
jsou i takoví).

V Tlumačově je kostel Chodí tam lidé už dlouho, záznamy o tlumačovském kostele jsou 
už na konci 14. století, takže je to jedna z nejvýznamnějších historic-
kých památek ve zdejším regionu. Podrobná historie je velmi obsažně 
uvedená na webových stránkách obce. V posledních letech byl kostel 
němý a já říkávám, že kostel, který nezvoní, je smutný kostel. Proto 
jsme asi před sedmi lety nechali udělat nové hodiny, které odbíjejí po 
čtvrthodinách čas. Žel, v tom dopravním lomozu jejich zvuk zaniká. 
Letos jsme se odhodlali k dalšímu kroku – rozezněl se zvon. Ve věži 
jsou zvony tři, dva větší a umíráček. Nechali jsme udělat elektrický 
pohon na největší zvon, který byl ulit v r. 1964 ve zvonařské dílně Jo-
sefa Dytrycha. Zvon byl ulit ke cti sv. Františka a sv. Ludmily, je asi 
60 cm vysoký a průměr má asi 80 cm. K pohonu byl použit tzv. line-
ární motor, který funguje tak, že zvon není s motorem nijak mecha-
nicky spojen ale je rozhoupáván silou elektromagnetických vln, takže 
pohon je ke zvonu velmi šetrný a velmi se to podobá ručnímu zvoně-
ní, které je jistě nejideálnější, ale kde dnes vzít zvoníka, který několi-
krát denně, v každém počasí, v přesnou dobu, bude chodit do koste-
la zvonit? Zvon zvoní pravidelně ráno, v poledne a večer k modlitbě 
Anděl Páně, v pátek zvoní vždy ve tři hodiny odpoledne jako připo-
mínka Ježíšovy smrti na Golgotě a také zvonívá půl hodiny před za-
čátkem každé mše sv. 

Před námi jsou Vánoce, svátky rodin, míru, klidu a Lásky. Vánoční 
a novoroční bohoslužby budou letos:
24. prosince ve 20.00 hod. Vigilie Slavnosti Narození Páně,
25. prosince v 9.00 hod. Slavnost Narození Páně,
26. prosince v 9.00 hod. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka,
28. prosince v 17.00 hod. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků,
31. prosince v 9.00 hod. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
1. ledna v 9.00 hod. Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Přeji vám všem, aby letošní Vánoce byly dobou vašeho štěstí, radosti, 
abyste si dokázali udělat čas pro své blízké a aby tato idyla s dobou vá-
noční nekončila, ale aby se to stalo vaším návykem. 

To vám ze srdce přeje P. Vavřinec Černý

TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ

Nové hodiny ve zvonici.

NABÍZÍ

VÁNOČNÍ STROMKY
ŽIVÉ RYBY
CIBULI
JABLKA
BRAMBORY
SUDOVÁ VÍNA A KYSANÉ ZELÍ

Zároveň děkujeme všem zákazníkům za přízeň a přejeme
radostné Vánoce, bohatého Ježíška a v novém roce hodně

štěstí a zdraví a pohody. 

Pojeďte s námi na hory
Kulturní a informační středisko Tlumačov

ve spolupráci s CA Marie Vejmělková
Vám nabízí 20. ledna 2007

jednodenní lyžařský zájezd na Praděd 
nebo na Veľkou Raču.
Praděd - 220 Kč/osoba 

Velká Rača - 210 Kč/osoba
(v ceně je doprava)

Bližší informace a přihlášky osobně v KIS 
nebo na telefonu 577 929 023.
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Od 1. června 2006 má Zemský hřebčinec Tluma-
čov, státní podnik nového ředitele. Stal se jím MV-
Dr. Antonín Černocký. Redakce Tlumačovských 
novinek ho požádala o pár informací o jeho osobě, 
životě a plánech do budoucna v novém působišti. 

„Jsem rodák ze Vsetína a s koňmi jsem spja-
tý už odmalička, vyrůstal jsem s nimi“ říká pan 
doktor Černocký (56). „Ještě jsem neuměl cho-
dit a už jsem seděl na koni. Můj vsetínský sta-
říček měl hospodářství, ve kterém samozřejmě 
nechyběli koně. Jak dneska se vidím - jedu na 
koni do lesa, klobouk na hlavě, sesednu na lou-
ce, lehnu si do trávy, čtu si rodokapsy a kůň se 
pase opodál. Myslím si, že tam začala má láska 

KONĚ JSOU MŮJ ŽIVOT

ke koním. “
V deváté třídě byl doktor Čer-

nocký rozhodnutý, že po do-
končení střední školy půjde na 
„veterinu“ nebo na vysokou ze-
mědělskou do Brna. Nejdříve ab-
solvoval SVVŠ (dnešní gymnázi-
um) a pak vystudoval Vysokou 
školu veterinární v Brně.

Společně s manželkou, s kte-
rou se seznámil na studiích v Br-
ně, vychovává dvě dcery, Mar-
kétu (28) a Lenku (27). Obě 
vystudovaly Střední zeměděl-
skou školu ve Starém Městě 
a mladší Lenka i vysokou země-
dělskou. Mají s otcem společnou 
lásku ke koním. Koně jsou nejen 
jejich koníčkem, ale i zaměstnáním.

Po ukončení studií na vysoké škole nastoupil 
doktor Černocký na vojnu. Kde jinde, než zase 
v blízkosti koní, u hřebčína Netolice v Jižních 
Čechách, který už dnes bohužel neexistuje. Po 
ukončení vojenské služby si hledal místo veteri-
náře na Vsetínsku, osud ho ale zavál do Bílov-
ce, v okrese Nový Jičín. Tam strávil s rodinou 7 
let (dodnes uslyšíte v jeho hlasu krátký ostravský 
přízvuk). O víkendech, ale i v týdnu jezdil tréno-
vat na Vsetín, protože v té době jezdil aktivně 
překážkové dostihy. 

V Bílovci ale nebyli koně, proto, když se dok-
tor Černocký dozvěděl, že z Tlumačova odchá-
zí veterinář, rozhodl se změnit místo svého půso-
bení. „Dostat se jako „koňař“ do Napajedel nebo 
do Tlumačova, to bylo v tehdejší době něco,“ 
doplňuje doktor Černocký. Do Plemenářského 
podniku Tlumačov přišel v roce 1983. Hřebči-
nec Tlumačov byl tehdy střediskem chovu koní 
PP Tlumačov, stejně jako Hřebčín Napajedla. 
Zde pracoval jako podnikový veterinář se specia-
lizací na choroby koní. Posléze, po reorganizaci 
podniku, se stal vedoucím střediska chovu koní 
a hlavním zootechnikem v Napajedlích. Úzce 
spolupracoval s ing. Leopoldem Mamicou, kte-
rý byl vedoucím tlumačovského střediska chovu 
koní. Po sametové revoluci v roce 1989 se hřeb-
činec v Tlumačově osamostatnil a od roku 1993 
je to Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, 
jehož ředitelem byl ing. Leopold Mamica. 

Když bylo na jaře letošního roku vyhlášeno vý-
běrové řízení na post ředitele hřebčince, doktor 
Černocký do tohoto konkurzu přihlásil. Po jme-
nování ředitelem Zemského hřebčince v Tluma-
čově, ministrem zemědělství bylo domluveno, že 
napajedelskou radnici povede do podzimních ko-
munálních voleb a zároveň mu bude ing. L. Ma-
mica postupně předávat potřebnou dokumenta-
ci a další náležitosti pro práci ředitele. 

„Před mým nástupem do funkce ředitele zem-

stoupení jednotlivých plemen. Kromě vyjmeno-
vaných zástupců plemen je na Skalách v odcho-
vu i jeden arabský hřebeček a co nevidět k němu 
přibude pár arabských hřebců z Národního hřeb-
čína v Topoĺčiankách. Z Národního hřebčína 
v Kladrubech nad Labem jsou v hřebčinci dva 
starokladrubští bělouši, kterým říkáme „svateb-
ní“, protože vozí při svatbách novomanžele. 

V klusácké dostihové stáji je 9 koní, ale to je 
bohužel jen torzo toho, co zde bylo v minulých 
letech. Chov klusáků měl v Tlumačově velkou 
tradici a na dostihových drahách dosahovali tlu-
mačovští klusáci vynikajících výsledků. Na Ska-
lách bylo v minulosti 30 plemenných klusáckých 
klisen. Jejich chov byl v Tlumačově tradicí, ale 
z minulosti se žít nedá, hřebčinec musí myslet 
i ekonomicky. Doktor Černocký také lituje, že 
se nepodařilo do majetku Zemského hřebčince 
Tlumačov převést objekty na Peškově. Historic-
ky patří Peškov k hřebčinci, protože byl vybudo-
ván jako chladnokrevný hřebčín, kam se přemís-
tily chladnokrevné klisny a plemenní hřebci ze 
Skal.

Před nástupem na místo ředitele Zemské-
ho hřebčince v Tlumačově pracoval pan doktor 
Černocký jako starosta města Napajedla. „Když 
budu srovnávat tyto dvě funkce, tak bližší srdci je 
mi nynější zaměstnání,“ tvrdí pan doktor, „Proč? 
Jsou tu přece koně. Těch čtyř let na napajedelské 
radnici ale vůbec nelituji. Poznal jsem daleko víc 
lidi, hlavně jejich povahy. Až jsem se někdy ne-
stačil divit, co dokážou lidé vymyslet. Škola to 
byla dobrá. Získal jsem nové osobní i pracovní 
kontakty. V době starostování jsem od koní neu-
tekl, pokud to čas dovolil, pohyboval jsem se ko-
lem koní stále, jezdil jsem dostihy, jezdecké sou-
těže a chovatelské přehlídky a výstavy. Teď si už 
i dokonce najdu chvilku sednout si do sedla a vy-
jet si na vyjížďku. Koně jsou můj život, nedoká-
žu si ho bez nich představit, rodina i přátelé mě 
takto berou. A to, že je nejkrásnější pohled na 
svět z koňského hřbetu, mohu jedině potvrdit.“

Děkujeme za rozhovor.
Zpracovala Renáta Nelešovská a Jiřina Rýdlová

ského hřebčince nebyl Tlumačov pro mne ne-
známým pojmem“, poznamenal doktor Černoc-
ký. „Znal jsem zdejší koně i prostředí hřebčince. 
Slavné tlumačovské jezdecké a dostihové dny 
jsem navštívil poprvé, co by dítě ne ještě ško-
lou povinné, později jsem se zúčastňoval aktiv-
ně jako dostihový jezdec. Tlumačovské jezdec-
ké a chovatelské dny - to byl svátek pro „koňaře“ 
z celé Moravy i z Čech. Pro Tlumačov to byly 
dny, kdy se sešly rodiny z daleka i z blízka. Bo-
hužel od povodní 1997 je závodiště trvale pod-
máčené, proto se už na něm nedají jezdecké sou-
těže pořádat. Letos jsme uspořádali 2. července 
chovatelskou výstavu. Myslím si, že měla dobrý 
ohlas a skvělou úroveň. Naším cílem je v chova-

telských přehlídkách a výstavách pokračovat. Do 
budoucna bychom chtěli upravit prostor v areá-
lu hřebčince, vybudovat zde kolbiště pro jezdec-
ké soutěže a další zázemí, vhodné pro důstojnou 
prezentaci hřebčince při pořádání těchto akcí. 
Máme vypracovanou studii, potřebujeme zpra-
covat projekt a hlavně získat finanční prostřed-
ky, pokusíme se i z fondů EU.“ 

Hřebčinec se nebrání i zapojení do hipoturis-
tiky. U začátku projektu s názvem „Hyjé - koně 
Zlínského kraje“ byl mimo jiných i pan doktor 
Černocký. Zatím ale nemáme dostatek prostoru, 
aby se mohly tyto aktivity realizovat. Např. pro-
story kryté haly jsou zcela vytíženy.

„Jsem velmi rád, že tu máme voltižní oddíl. 
Jeho členové dosahují výborných výsledků na 
domácích i mezinárodních kolbištích a repre-
zentují tak nejen obec Tlumačov a hřebčinec, ale 
i Zlínský kraj a celou ČR. My a tím myslím hřeb-
činec, se jim snažíme vycházet vstříc. Třeba už 
tím, že jim poskytujeme prostory a koně. Soutěží 
na našem plemenném hřebci Catalin IV-33. Ten-
to kůň má vynikající charakter. Takový, jaký by 
plemeník měl mít a předával jej na své potom-
stvo“ pochvaluje si voltiž pan doktor. 

Stáje jsou v zemském hřebčinci plné. Plemen-
ní hřebci jsou původu domácího, tedy z ČR, pře-
vážně ze zemského chovu na Moravě, ale také 
z Německa, Holandska, Francie, Ruska. Insemi-
nační dávky jsou rozesílány po celé republice. 
Z plemen je zde nejvíce zastoupený český teplo-
krevník, vyznačující se hlavně sportovní a skoko-
vou potencí. Zejména mladí koně zde absolvují 
výcvik, učí se základní prvky drezůry a připra-
vují se na sportovní soutěže. Z chladnokrevných 
plemen je zde zastoupen českomoravský belgik, 
norik, slezský norik a z ostatních plemen anglic-
ký plnokrevník, hucul, hafling, ale i pony. Jednič-
kou je holštýnský bělouš Catango Z, ale i ostatní 
hřebci mají vysokou plemennou hodnotu. 

Vedení hřebčince se snaží o co největší za-

Hubertova jízda 4. 11. 2006

V sobotu 4. listopadu 2006 se konala tra-
diční Hubertova jízda. Skupinku asi patnác-
ti jezdců vedl ředitel hřebčince MVDr. Čer-
nocký Antonín na plnokrevném plemeníku 
Verniovi. Lot příznivců této podzimní udá-
losti doprovázeli diváci se spřežením.

I přes sychravé a již nevlídné počasí vlád-
la v této společnosti milovníků koní příjem-
ná a přátelská nálada.               Zdroj –inet-

MVDr. A. Černocký při Hubertově jízdě.
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V pátek 29. září jsme se vydali na tolik očekávanou cestu do Měníku, kde se konal poslední zá-
vod letošní sezony – Mistrovství ČR. 

Hned po příjezdu se konala veterinární prohlídka, při které jsme si nervozitou mačkali ruce, 
protože kůň pro skupinu předešlé dva týdny kulhal. Nakonec vše dobře dopadlo a prošli oba naši 
koně.

Sobotní ráno začalo povinnými sestavami skupin C, B, a A. Naší skupině se příliš nedařilo, pro-
tože jsme předešlé dva týdny téměř nemohli trénovat kvůli zranění koně Farmona. Také on nebyl 
v kondici a i to poznamenalo výkon cvičenců. Následovaly povinné sestavy jednotlivců A a B. Na 
koni Catalin IV – 33 startovali za jednotlivce Petr Eim, Jakub Dujíček, Alice Eimová, Kateřina Krá-
lová, Margita Urbanová a Tereza Hanová. Odpolední program začínaly volné sestavy skupin C a B 
a nakonec volné sestavy jednotlivců. Sobotní den byl zakončen krátkou zábavou v areálu závodů, 
kde zároveň náš dlouholetý reprezentant Jakub Dujíček oslavil své 22. narozeniny.

Do nedělního finále se dostali všichni závodníci a začali den svými technickými a povinnými se-
stavami. Po nich následovaly volné sestavy skupin C, B a A. Naší skupině se bohužel opět moc ne-
dařilo. Ale i přesto bylo vidět, že se naše sestava divákům velmi líbila. Po obědě následovala opět 
soutěž jednotlivců, a to volnými sestavami.

Po ukončení mistrovských soutěží byla pro diváky připravena krátká exhibice dvojic. Od nás se 
zúčastnili : Tereza Hanová a Honza Hablovič, Kateřina Králová a Michaela Hanová a na úplný ko-
nec se představili i Petr Eim s Jakubem Dujíčkem se svou improvizovanou sestavou, kterou opět 
všechny pobavili. Na závěr se konala Show voltižních veteránů, kde se kromě Jakuba Němce před-
vedla po kratším přemlouvání i naše dlouholetá lonžérka Pavlína Neprašová.
Celé závody skončily závěrečným defilé koní a vyhlášením výsledků. Takto dopadly pro Tlumačov: 

MUŽI A:
1. Petr Eim – TJ voltiž Tlumačov.
2. Jakub Dujíček – TJ voltiž Tlumačov

ŽENY A:
2. Alice Eimová – TJ voltiž Tlumačov
5. Kateřina Králová – TJ voltiž Tlumačov
7. Margita Urbanová – TJ voltiž Tlumačov

ŽENY B:
3. Tereza Hanová – TJ voltiž Tlumačov

SKUPINY A (přátelská soutěž):
2. TJ voltiž Tlumačov

DRUŽSTVA JEDNOTLIVCŮ: 
1. TJ voltiž Tlumačov – P. Eim, A. Eimová, J. Dujíček
3. TJ voltiž Tlumačov – K. Králová, T. Hanová, M. Urbanová

Myslím, že i přes neúspěch skupiny se závody povedly, o čemž dostatečně svědčí dvě zlaté, dvě 
stříbrné a dvě bronzové medaile. Nutno ještě podotknout, že nemohla být vyhlášena mistrovská sou-
těž v kategorii skupin A pro nízkou účast, tak jsme se zúčastnili pouze přátelské soutěže.Z těchto 
posledních závodů jsme odjeli sice unaveni, ale spokojeni s výsledky a už se těšíme na novou sezonu 
a doufáme, že bude ještě lepší než tato!                                                                   Kateřina Králová

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MĚLNÍK 29. 9. – 1. 10. 2006

Hádejte, co bylo hlavní událostí uplynulého 
roku v tlumačovském fotbale? Ne, nový stadi-
ón jsme nepostavili, drahé posily ze zahraničí 
k nám nedorazily a profesionalizace klubu se 
rovněž nekonala. Zato jsme v létě oslavili ju-
bilejních 75 let kopané v Tlumačově. Byla to 
pravá a nefalšovaná oslava jak má být. Solid-
ní návštěva mohla sledovat celodenní zápasový 
program, v němž se postupně představily všech-
ny generace fotbalistů našeho klubu. Nechybělo 
ani utkání starých pánů, v němž mnozí bývalí 
dlouholetí hráči oddílu ukázali, že dobrý fotbal 
se nezapomíná hrát ani na stará kolena.

K životu ovšem patří i méně světlé okamži-
ky. Pokud bychom na některou událost z roku 
2006 chtěli nejraději zapomenout, pak to určitě 
budou jarní povodně. Zničené hřiště nás přinu-
tilo odehrát téměř celé jaro na neutrální půdě 
– nejčastěji se hrálo v Hulíně či Záhlinicích. Po 
letní rekonstrukci povrchu jsme se naštěstí do 
domácího prostředí vrátili. 

Kromě vydařené oslavy tlumačovským příz-
nivcům nejpopulárnější sportovní hry na světě 
dělají radost i výsledky doposud aktivních fot-
balistů. Začněme u žáků, kteří v jarní částí roč-
níku 2005/06 dokázali zvítězit v okresní sou-
těži. Za celý rok pouze jednou okusili hořkost 
porážky, za zmínku stojí i jejich úctyhodné skó-
re 106:9. Po letní obměně kádru, kdy hlavní 
opory týmu byly přeřazeny do dorostu, se týmu 
vedlo trochu hůře. Pod vedením trenéra Oldři-
cha Hrdiny, jemuž sekundoval vedoucí mužstva 
Roman Zálešák, skončili žáci po podzimu na 
4.místě.

Dorostenci na jaře bojovali ve středu tabulky 
okresní soutěže a nakonec obsadili šestou příč-
ku. V podzimní polovičce nové sezóny se již pro-
jevila trpělivá práce trenéra Ladislava Ulmana 
a vedoucích týmu Romana a Lenky Dědko-
vých. Týmu se dařilo o poznání lépe a po polo-
vině odehraných kol je na skvělém třetím místě. 
Devíti góly v devíti utkáních se blýskl kanonýr 
Aleš Otevřel.

B tým mužů se ve IV. třídě na jaře rozjížděl 
pomaleji, nakonec mu patřila jedenáctá příč-
ka. V sezóně 2006/07 se ale rezervní tým pod 
vedením dua Přemysl Valoušek st. a ml. pohy-
buje na úplně opačném pólu tabulky. Po podzi-
mu je druhý o bod za vedoucí Březnicí. Velký 
podíl na tomto úspěchu má autor devíti branek 
Karel Matesko.

První mužstvo dlouhodobě patří na čelní 
příčky okresního přeboru a nejinak tomu bylo 
i v uplynulém roce. Na jaře tlumačovské áčko 
získalo se ziskem 44 bodů čtvrté místo. Na 
podzim hrající trenér Radek Dvořák a vedou-
cí mužstva Stanislav Guňa spolu s celým kolek-
tivem navázali na jarní výkony a tým skončil 
opět čtvrtý. Zasloužil se o to mimo jiné i nejlep-
ší střelec Bolek Psota, jenž se na podzim posta-
ral o sedm tref do černého.

Nezbývá než doufat, že se v nadcházejícím 
období fotbalovému oddílu TJ Sokol Tlumačov 
povede minimálně stejně dobře jako v uplynu-
lém roce. Výborná práce s mládeží, o níž svědčí 
nepřeberné množství malých adeptů v žákovské 
kategorii, je příslibem, že i v budoucnu bude 
kopaná hrát ve sportovním dění v Tlumačově 
minimálně důležitou roli, jako tomu je nyní. 

Petr Skácel

Fotbalisté Tlumačova 
mají za sebou úspěšný rok

Sport
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Místní organizace KDU - ČSL v Tlumačově za podpory obce Tlumačov
Vás zve na

IV. SPOLEČENSKÝ PLES
DNE 3. ÚNORA 2007 VE 20.00 hod. NA SOKOLOVNĚ TLUMAČOV

K tanci a poslechu hraje “LARGO“
* Bohatá tombola *

* předtančení *

V září tohoto roku začalo v naší obci nově pra-
covat kulturní a informační středisko. O tom, 
že jeho náplň bude rozšířená o další aktivity se 
dalo přesvědčit hned při uspořádání výstavy dřevě-
ných plastik pana Otakara Jakubčíka z Vyškova. 
Výstava měla velmi dobrou úroveň. Vystavované 
plastiky byly výtvarným dílem řezbáře, který toto 
řemeslo, i když jako samouk, ovládá mistrovsky. 
A navíc je pan Jakubčík milý člověk, s životním 
optimismem na rozdávání. V naší obci prožil své 

Tlumačov je pro mě střed světa

mládí, rád na něj vzpomíná. „Tlumačov je pro mě 
střed světa“, říkává s oblibou. Bylo více než milé 
s ním pohovořit o jeho životě a práci. 

Narodil se před 76 lety na Podkarpatské Rusi. 
Do roku 1938 bydlel společně s rodiči v Mu-
kačevě. Přišel Mnichov 1938, který pro rodinu 
znamenal vystěhování. Nejdříve bydleli 3 měsí-
ce v lázních u Prešova, pak se přesunuli do Tlu-
mačova. Proč právě sem? „Maminka tady měla 
rodiče, jmenovali se Radovi a měli pekařství. 
Bydlel jsem tady od osmi do osmnácti let.. De-
set nejhezčích let, na které často vzpomínám,“ 
objasňuje pan Jakubčík a dodává: „V mládí jsem 
měl v Tlumačově hodně kamarádů, bohužel se 
někteří buď odstěhovali nebo už nejsou mezi 
námi. My, kluci, jsme byli darebáci. Ačkoliv měl 
děda ovocnou zahradu; sladší a červenější jabl-
ka byla u sousedů. Naše lumpárny byly na den-
ním pořádku. Ale to ke klukům a hlavně k mládí 

patří. Také jsme hodně sportovali, hráli fotbal, 
tenis (na Baťově) a hokej.“ 

Jak pan Jakubčík přiznává, byl „tvrdý“ na češ-
tinu, naopak tělocvik, kreslení a matematika 
byly jeho oblíbené školní předměty. Jeho výtvar-
ného talentu si všiml pan učitel Švehlík a dopo-
ručil mu, aby šel na uměleckou průmyslovku do 
Uherského Hradiště nebo k „Baťovi“ na výtvar-
nou školu. Ale otec z něho chtěl mít „oficíra“.

Nejdřív se pan Jakubčík vyučil nástrojařem 
v Hulíně, poté navštěvoval školu důstojnické-
ho dorostu. Po maturitě pokračoval ve studiích 
v tankovém učilišti. První ročník v Hranicích, 
druhý ve Vyškově. Když pan Jakubčík ukončil 
školu, šel sloužit do Čech. Měl odjet i studo-
vat do tehdejšího Sovětského Svazu, ale studijní 
cesta mu nebyla schválena. Proto začal studovat 
Vojenskou Akademii v Brně, po jejím absolvo-
vání odešel k vojsku do Tábora a do Tachova. 
Tam měl malý průšvih a raději na vlastní žádost 
odešel k vojsku do Vyškova, z Vyškova potom 
do Brna. V Brně velel školnímu pluku a kasár-
nám. V srpnu 1968, kdy naši republiku obsazo-
vali ruští vojáci, je pan Jakubčík odmítl pustit 
do kasáren. I kvůli tomu a dalším záležitostem 
byl vyloučen z komunistické strany a propuštěn 
i z armády. Sháněl si práci, ale nikde o něj ne-
měli zájem. 

„Šel jsem dělat topiče do závodu Rousínov, 
provozovna Vyškov,“ vzpomíná pan Otakar. 
„Práce topiče byla v zimě velmi namáhavá. Spo-
lupracovníci z podniku říkali, že moc dlouho ne-
vydržím – oficír a přikládá do kotle. Na lidské 
řeči jsem nikdy moc nedal a volné chvilky jsem 
si v kotelně krátil vyřezáváním různých předmě-
tů z kousků dřeva. Estetické cítění a talent pro 
výtvarnou práci se mi naštěstí od mládí neztra-
til. Nejdříve jsem vyráběl náramky, přívěsky. 
Když chlapi z provozu viděli moje malá dílka, 
sami přinesli řezbářské nářadí po tatíkovi a dě-
dečkovi. Postupně jsem začal vyřezávat postavy, 
jak já říkám pajduláky.“

Poprvé pan Jakubčík vystavoval své dřevě-
né plastiky v roce 1974. Celkem se už zúčastnil 
77 výstav, většinou skupinových (více vystavo-
vatelů), 17krát vystavoval sám. Jeho dílo moh-
li návštěvníci shlédnout v 28 městech, městeč-
kách a vesnicích. Byl to například Vyškov, Luleč 
(rodiště jeho současné přítelkyně), dále Praha, 
Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava, Brno, Blan-
sko, Znojmo, Skalica.

O své řezbářské práci nebo spíše koníčku pan 
Jakubčík říká: „Dost pozdě jsem s touto činností 
začal. Zpočátku jsem neměl prostory, abych tvo-
řil velké věci a teď už zase na ně nemá dost sil. 
Celou dobu dělám figurky do interiéru. Nejvyš-
ší socha měří 70 cm, v průměru je výška plastik 
30 – 40 cm. Nejčastěji tvořím z lipového dřeva 

Potraviny Maňas přejí svým 
zákazníkům šťastné a veselé 
svátky vánoční, v novém roce 
hodně zdraví a pohody.

Potraviny Postava přejí svým 
spoluobčanům krásně prožité 
svátky vánoční, bohatou na-
dílku a do nového roku hod-
ně zdraví a pohody.

Kolektiv zaměstnanců Area 
trade spol. s.r.o. přeje všem 
svým zákazníkům klidné pro-
žití svátků vánočních a do no-
vého roku mnoho pracovních 
i osobních úspěchů.

Sbor dobrovolných hasičů 
Tlumačov přeje všem občanům 
Tlumačova i svým příznivcům, 
klidné prožití nadcházejících 
vánočních svátků a do nové-
ho roku 2007 spoustu příjemně 
strávených dnů.

Klidné a pohodové svátky vá-
noční šťastný, veselý a úspěšný 
nový rok, co nejméně problémů 
s policií vám za obecní policii 
Tlumačov přejí strážníci „OP“

Je tady po roce čas vánoč-
ní. Období klidu, pohody a pro 
mnohé i čas odpočinku. Rodi-
ny a přátelé se sejdou, dětem se 
rozzáří oči nad dárky.

Přeji každému občanu Tluma-
čova k Vánocům i do nového 
roku mnoho štěstí, lásku, pev-
ná přátelství, pozitivní myšle-
ní, nespočet radostných chvil, 
minimum starostí a víru ve 
šťastnou budoucnost. Marti-
na Skácelová a kolektiv

Kultura

zjednodušené figury (bez rukou a nohou), to ale 
neznamená, že neumím i kompletní postavu. Na 
začátku mé práce je náčrtek - plánek a pak pod-
le této předlohy pracuji. To víte, že se někdy sta-
ne, že hotové dílo není podle mých představ. Ale 
o tom je i život. Většinou není nic tak, jak jsme 
si plánovali. V průměru pracuji na plastice 25 -
30 hodin, ovšem jednou jsme strávil na reliéfem 
z ořechového dřeva 180 hodin. Tvořím celoroč-
ně, pouze za denního světla. Zatím mám štěstí, 
že místnost ve které tvořím je teplá a světlá.“ 

Pan Jakubčík je vdovec a v současné době 
žije už 13 let ve Vyškově s přítelkyní paní Šťast-
nou.. Mám dva syny, oba dva bydlí ve Vyškově. 
Společně s přítelkyní mají dohromady 11 vnou-
čat. Rád se vrací do naší obce, jeho velkým snem 
bylo zde vystavovat. Jsme moc rádi, že za pomo-
ci paní Marty Válkové, Heleny a Jaroslava Něm-
cových se podařilo Kulturnímu a informačnímu 
středisku panu Jakubčíkovi sen splnit. 

Zpracovala Renáta Nelešovská

Pan O. Jakubčík při výstavě v KIS.


