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Sváteèní slovo starosty
Adventní čas nezadržitelně signalizuje, že se letošní rok blíží ke svému konci,
a řada z nás si zpětně vybavuje události
a okamžiky, které zůstaly v paměti spojené s uplynulým rokem.
Myslím si, že rok 2008 bude pro naši
obec a její občany z dlouhodobého hlediska určitý milník. A to z toho důvodu,
že v tomto roce byly zahájeny dvě stavby, které mají pro Tlumačov strategický
význam a budou (předpokládám, že pozitivně) ovlivňovat kvalitu života v naší
obci na dlouhá desetiletí.
Jedná se o realizaci prvních dvou
etap vodohospodářské investiční akce
Odkanalizování obce Tlumačov a druhou zásadní stavbou je výstavba Rychlostní komunikace R55, úsek Skalka
– Hulín, kterou je dotčena zejména
východní část katastru obce. Třetí důležitá stavba, jejímž předmětem má

být výstavba protipovodňových hrází,
je zkomplikována nesouhlasným přístupem některých vlastníků pozemků
k prodeji budoucí stavbou dotčených
částí pozemků.
Všechny tyto stavby představují několikaletou přípravu, desítky ba stovky
jednání a úsilí několikačlenného týmu
jak po stránce technické speciﬁkace projektu, tak - a to především - po stránce
zajištění potřebných ﬁnančních zdrojů
na realizaci.
Možná právě v adventním poklidném
čase, při posezení s rodinou či přáteli,
je vhodná příležitost k zamyšlení se, jak
a kam se naše obec vyvíjí a jak se měníme i my, občané Tlumačova. Jestli nás
globalizace a komerce neovlivňuje až
přespříliš nebo jestli se dokážeme občas
zastavit a s pokorou vyhodnotit své životní postoje a priority…
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Budou protipovodňové hráze?
Z Rady a Zastupitelstva obce
Výsledky voleb v Tlumačově
Recyklohraní ve škole
Oslavy 90. výročí ČS státu
Představujeme...
Fotbal po podzimní sezóně

Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2009
hodně zdraví, optimismu a pevnou
víru v sama sebe.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Přejeme Vám

radostné Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2009

www.t lum ac o v.c z
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Poslední rozlouèení...
V sobotu 6. prosince 2008 jsme se v hlubokém
zármutku a s úctou naposledy rozloučili s panem
Miroslavem Skopal-Procházkou, který velkou část
svého života zasvětil práci s mládeží a později - v době
porevoluční - celých 18 let působil v nejvyšších orgánech obce jako člen zastupitelstva, rady obce a člen
komise životního prostředí.
I v oblasti historie obce po sobě zanechává odkaz
občanům v podobě shromážděného historického materiálu. Je třeba vyzvednout také jeho nemalé zásluhy při obnově tlumačovských
krojů.
Pan Miroslav Skopal-Procházka žel, nás opustil tak náhle, že jsme se s ním
nestačili rozloučit. Odešel uprostřed činorodé práce. Jeho úvahy o zaslouženém
odpočinku, kterými se občas zabýval, již zůstanou nenaplněny.
Loučíme se s vámi, pane Miroslave Skopal-Procházko, slovy smutečního verše:
„Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane…“
Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Tlumačov

Budou v Tlumaèovì protipovodòové hráze?
Obec Tlumačov byla v červenci 1997
zasažena „stoletou respektive tisíciletou“ povodní a od tohoto roku obecní
úřad zajišťuje a připravuje realizaci protipovodňových hrází, jenž by ochránily
zastavěnou část obce, která se nachází
v zátopové oblasti.
Aktualizovaná projektová dokumentace řeší budoucí stavbu převážně sypaných zemních hrází v celkové délce
3,2 km, kterou bude dotčeno 155 pozemků.
Od roku 2006 deklaruje Povodí Moravy, s. p. připravenost zaﬁnancovat přípravné práce a stavbu protipovodňových
opatření v k. ú. Tlumačov, které se předpokládají v částce vyšší jak 80 mil. Kč.
Od srpna 2007 probíhá ze strany
Povodí Moravy s. p. zajišťování majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází s tím, že k termínu 09 / 2008
bylo prostřednictvím akceptace Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany
vlastníků pozemků zajištěno cca 84 %
budoucí stavbou trvale dotčených pozemků. Tito vlastníci souhlasili s odprodejem částí pozemků, na kterých
se bude nacházet protipovodňová hráz
za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle platných oceňovacích předpisů
v době podpisu kupní smlouvy (tzn. po
realizaci a zaměření protipovodňových
opatření), minimálně však za cenu
82,78 Kč / m2.
Ostatních 17 vlastníků respektive spoluvlastníků (z celkového počtu cca 150)
požaduje jinou - vesměs vyšší kupní cenu,
než byla nabídnuta ze strany Povodí Moravy, s. p. - a to konkrétně 150–800 Kč/
m2 nebo jiné podmínky kupní smlouvy
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jako například odkup celého pozemku,
či rychlou úhradu kupní ceny.
V případě, že nebudou majetkoprávně zajištěny pozemky pro stavbu
protipovodňových hrází ve 100% míře,
tak nebude moci být vydáno stavební
povolení na investiční akci, a tudíž akce
nebude v k. ú. Tlumačov zrealizována
a ﬁnanční prostředky alokované s. p. Povodí Moravy pro tuto stavbu budou použity v jiných lokalitách.
Povodí Moravy požádalo dopisem
ze dne 22. 9. 2008 Obec Tlumačov, aby
se vložila do problematiky zajišťování pozemků a případně, aby pozemky
respektive části pozemků o velikosti
od 10 m2 do 880 m2 od vlastníků za vyšší
ceny (150–800 Kč / m2) vykoupila a následně je poskytla s. p. Povodí Moravy
za cenu standardní (stanovenou znaleckým posudkem po realizaci díla, min.
však 82,78 Kč / m2).
Zastupitelstvo obce Tlumačov nyní
musí zvážit:
- jestliže z důvodu zachování a udržení reálnosti budoucí stavby protipovodňových opatření obec přistoupí
na odkup pozemků od těch vlastníků,
kteří požadují vyšší cenu, tak jestli ﬁnančně a morálně nebudou poškozeni ti
vlastníci, kteří v minulosti (2007–2008)
akceptovali podmínky předložené budoucím investorem s. p. Povodí Moravy
ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
- zda z veřejných zdrojů – rozpočtu
obce uhradí požadované kupní ceny
těm vlastníkům pozemků, kteří požadují vyšší cenu,
- v případě, že obec nevstoupí do jednání s vlastníky pozemků a pozemky
potřebné pro stavbu protipovodňových
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hrází nebudou ve 100% výši zajištěny,
tak je vysoká pravděpodobnost, která hraničí s jistotou, že Povodí Moravy
nebude mít ﬁnance ve výši cca 80 mil.
Kč připraveny na stavbu do nekonečna
a peníze budou přesunuty do jiných oblastí. Tím pádem nebude mít obec Tlumačov, respektive její obyvatelé, ochranu před povodní a nikdo z nás neumí
poručit větru a dešti a nikdo neví, kdy
povodeň může ohrozit majetek a zdraví
tlumačovských občanů.
I když obec vykoupí potřebné části
pozemků od vlastníků, kteří požadují
za ně vyšší ceny, tak určité riziko představuje 8 pozemků, u kterých není dosažitelný vlastník a u kterých probíhá
nebo by mělo probíhat dědické řízení.
Právě z důvodů výše uvedených Zastupitelstvo obce Tlumačov plánuje vyhlásit místní referendum a prostřednictvím referenda chce obdržet od občanů
mandát, jak postupovat dále. V referendu budou moci všichni občané Tlumačova formou hlasování sdělit svůj názor
na popsanou problematiku dalšího výkupu pozemků potřebných pro protipovodňové hráze a de facto rozhodnou
o dalším postupu obce.
Dle návrhu a doporučení Rady obce
Tlumačov (zastupitelstvo bude zasedat
17. 12. 2008) by se místní referendum
mělo uskutečnit v pátek, dne 6. března
2009 od 10 hod. do 20:00 hod. a občané by měli hlasovat tím, že odpoví ANO
nebo NE na otázku:
Souhlasíte s tím, aby Obec Tlumačov
z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou
protipovodňových hrází v katastrálním
území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p.,
kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené
pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek,
vycházejících z platných oceňovacích
předpisů v době podpisu kupní smlouvy,
minimálně však za částku 82,78 Kč / m2,
zaplatila vyšší kupní cenu za 1 / m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného
trvalého záboru, případně i ve výměře
přesahující výměru nezbytného trvalého
záboru?
Zastupitelstvo obce je přesvědčeno,
že tak zásadní problematiku, jako je vybudování či nevybudování protipovodňových opatření v Tlumačově, je třeba
rozhodnout a posoudit v místním referendu, to znamená v takzvaném všelidovém hlasování.
Nechť sami občané na pomyslné misce vah zváží, co má větší hodnotu - zda
solidarita a bezpečnost, či sobeckost
a ziskuchtivost !?
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Tlumaèov, Skalka èerpací stanice
- tak zní oﬁciální název nové autobusové zastávky Tlumačov - Skály. Do nového jízdního řádu vstoupí od 14. 12. 2008
a umožní bezpečné nastupování a vystupování především dětem, které ji denně
využívají při cestě do školy. Vybudování,
přesněji povolení a zaregistrování, trvalo
něco málo přes rok. Již začátkem listopadu loňského roku proběhla první jednání
se zástupci dopravní společnosti KRODOS a se zástupci čerpací stanice RoBiN
OIL. Následovalo jednání s pracovníky
dopravního inspektorátu POLICIE ČR
ve Zlíně.
Projekt, který musel spňovat požadavky dopravní i bezpečnostní, realizovala kancelář Alster. Samotnou realizaci
stavby pak v podzimních měsících letošního roku uskutečnila ﬁrma PSVS. Po
roce je na světě naše nejmladší zastávka
a věřím, že tyto školní autobusy budou
„Skaláci“ využívat.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Foto: Ing. Antonín Jonášek

Odkanalizování obce Tlumaèov pokraèuje II. etapou!
Již od konce října probíhají stavební práce na realizaci II. etapy investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov.
Druhá etapa stavebně i provozně navazuje na první část, která sestává z čerpací stanice č. 2 v lokalitě ul. Dolní, čerpací stanice Skály, z podchycení stávajících
kanalizačních vyústění (Metlov, jižní
část ul. Dolní, hřebčinec a západní část
zástavby na Skalách) a výtlačné kanalizace podél komunikace I / 55 směrem do
Otrokovic v celkové délce 2,77 km. První
etapa odkanalizování bude zprovozněna do konce letošního roku. To znamená, že více jak 100 domácností z lokalit
ul. Metlov, Dolní (jižní část), hřebčinec
a západní část zástavby na Skalách bude
od ledna 2009 napojeno na ČOV Otrokovice.
Stavba druhé etapy akce Odkanalizování obce Tlumačov obsahuje stavbu
čerpací stanici č. 1 v blízkosti fotbalového hřiště, nové kanalizační potrubí podél Mojeny až po úroveň budov základní
školy (délka kanalizačního potrubí cca
900 m), napojení školy (34 m), dále kanalizační řady v ul. Kvasická (směr Korábek 192 m), nám. Komenského (203 m),
Dolní (od křižovatky 140 m), Nádražní
(ulička 100 m), Sokolská (202 m), kanalizační potrubí přes park k nádraží
(220 m), ul. Jiráskova (145 m), kanalizační řad mezi ul. Jiráskova a Švermova
(265 m) a odkanalizování lokality U Trojice (u garáží 149 m).

Vážení spoluobèané,
ani se nám to nechce věřit a už
na adventním věnci září tři svíce
a Vánoce jsou již opravdu velmi
blízko. Reklama v tyto dny utočí na naše nitro i naše peněženky
a snaží se nám vnutit co všechno
pro ty letošní Vánoce ještě potřebujeme a co bezpodmínečně musíme
koupit pod stromeček i na vánočně
prostřený stůl. Nějak se nám vytrácí význam adventu jako období
očekávání a nadějí a často se mění
v nákupní horečku, která skončí
Štědrým dnem. I když nás ty nákupy vysilují, musíme přiznat, že najít
tu správnou míru není tak jednoduché. Ať jsme velcí nebo malí, jistě
každý z nás pod vánočním stromečkem rád rozbalí dárek, který skrývá tajemství i kus lásky. Své krátké
zamyšlení si dovolím zakončit citátem, který nám má co říci i v tyto
adventní a následné vánoční dny.
„Dítě, které toužíš vychovat ve slušného člověka, potřebuje více tvého
času než tvých peněz.“
Vážení spoluobčané, přeji vám
radostně prožité Vánoce v kruhu
svých nejbližších a spokojený nový
rok 2009.

Po realizaci II. etapy, která má být dokončena do poloviny roku 2009, by mělo
být více jak 75 % ekvivalentních obyvatel obce Tlumačov napojeno na ČOV Otrokovice.
K řešení budou zbývat nemovitosti –
respektive domácnosti v ul. Masarykova,
Dr. Horníčka (severní část), Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky
a zástavba u rybníčka v ul. Kvasická. Odkanalizování těchto lokalit představuje
III. etapu, na kterou v současné době
připravujeme podklady pro zajištění ﬁnancování prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí (strukturální fond EU).
Základní údaje vztahující se k II. etapě investiční akce Odkanalizování obce
Tlumačov:
• zahájení stavby od 15. října 2008
• ukončení stavby do 30. května 2009
• celkový investiční náklad stavby =
43,9 mil. Kč (bez DPH)
• investor: Vodovody a kanalizace Zlín
a. s. (tel. 577 124 111) = vlastník vodárenské infrastruktury v okrese Zlín
• zhotovitel: stavební společnost SMO,
a. s. Otrokovice (tel. 577 922 151 nebo
356)
Realizace investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov jako celku má pro
obec mimořádný strategický význam
a jedná se také o důležitou vodohospodářskou stavbu z hlediska celého regionu.

V září se začalo se stavbou rychlostní silnice, úsek Skalka – Hulín. Stavba 5503 navazuje na severovýchodní
obchvat Otrokovic, který je v provozu
od roku 2006. Stavba je navržena v kategorii R 24,5 / 120 ocelkové délce 10,8 Km
s živičným krytem. Je vedena volným
nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním
zásahem do lesních porostů. Zahrnuje
i přeložky přilehlých silnic, má 11 mostních objektů, 4 zárubní zdi a protihlukovou zeď v oblasti Chrášťan.
Uvedení do provozu je stanoveno
na listopad 2010 a úplné dokončení
na červenec 2011. Stavebníky - vedení
sdružení najdete v Nádražní ulici v Tlumačově a investor stavby sídlí v Záhlinicích v objektu školky. Tam bude fungovat od konce ledna 2009 i informační
místnost pro občany. Zde se dozvíte více
o stavbě .

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Ing. Michal Kňažko

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Zaèali jsme stavìt
R 55 kousek od
vašich domovù

www.tlumacov.cz
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Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání 10. 9. 2008
přijalo tato usnesení:
schvaluje rozpočtovou změnu zvýšení příjmů o 2 548 000 Kč a zvýšení výdajů o 2 398 000 Kč s tím, že celkové příjmy
činí 29 568 000 Kč a celkové výdaje činí
29 418 000 Kč
schvaluje nabídku Komerční banky, a. s.,
na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 1,50
mil. Kč, za účelem překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce
schvaluje odprodej pozemku p. č.
2453/15 ost. plocha o výměře cca 163 m2 pí Jitce Sirné, bytem Metlov 140, 763 62 Tlumačov
schvaluje odkoupení pozemku p. č.
2703 – ostatní plocha o výměře 17 m2 od paní
Jitky Sirné
schvaluje odkoupení podílu id. 1 / 126
z pozemků PK – p.č. 1710, 2616 / 2, 2616 / 3
a 2616 / 4 v k. ú. Tlumačov na Moravě, od pana
Jindřicha Matláka, bytem Raková 26, 763 12
Vizovice
schvaluje záměr na odprodej pozemku
p. č.2841 – zahrada o výměře 495 m2
schvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č.2608 / 2 – ost. plocha o výměře cca
57 m2
schvaluje smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na trvalé omezení vlastnických práv k pozemkům p. č.KN

3241, 3450 a 3526 o celkové výměře 1 888 m2
a pozemkům p. č.KN 2990, 2999 a 3000 o celkové výměře 773 m2, pro účel zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění vzdušného vedení NN a vVN se
společností E.ON Distribuce, a. s.
neschvaluje kupní smlouvu S 36 / 04
na pozemky p. č.1282 / 1, 1282 / 2, 1282 / 3,
1282 / 4 a 743 k. ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře 21 087 m 2 se společností Lesy
České republiky, s. p. za celkovou kupní
cenu 874 336 Kč z důvodu nepřiměřené výše
požadované ceny, která neodpovídá stavu
pozemků plnících funkci lesa
přijalo ve věci nejednoznačného výkladu funkčního využití území dle Územního plánu obce Tlumačov označeného jako
plocha V1 a v2 v areálu zemědělské farmy
Tlumačov následující usnesení: neschvaluje
budoucí umístění a následný provoz stavby „Zpracování a skladování hliníkových
strusek na st. p. 1217, Tlumačov“ v areálu
zemědělské farmy Tlumačov (plochy v ÚPD
označené jako V1 a v2) z důvodu možného
zvýšeného rizika zhoršení životního prostředí v dané lokalitě jak z hlediska ochrany osob
bydlících v blízké okolní zástavbě, tak s ohledem na chov dobytka v těsném sousedství
zamýšleného provozu, kde se bude nakládat

s hliníkovou struskou; schvaluje umístění
současných provozů, a to výroby a skladování
betonových výrobků, zpracování pilinových
briket a opravářské dílny, které z pohledu
životního prostředí nepředstavují zvýšené riziko ekologické zátěže ve vazbě na přilehlou
zástavbu rodinnými domy, neovlivňují a zásadním způsobem neruší zemědělskou činnost a chov hospodářských zvířat; pověřuje
obecní úřad, aby konkretizované podmínky
pro umísťování provozů ve výše uvedeném
areálu byly zapracovány do nového územního plánu obce Tlumačov
schvaluje předložený záměr na změnu
územně plánovací dokumentace obce Tlumačov ve smyslu rozšíření ploch určených
pro bydlení v rodinných domech o pozemek
PK p. č.1442 a části pozemků KN p. č. 2608/2,
1441 a 1440/2 s tím, že u rozšíření ploch pro
bydlení o části pozemků KN bude podmínkou schválení projednávané změny č. 7 ÚPD,
která mimo jiné řeší komunikační propojení
ZH Tlumačov na síť místních komunikací (ul.
Nivy II)
schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování sociálních služeb žadatelům – občanům obce Tlumačov v Domově pro seniory,
tř. Spojenců č. p. 1840, Otrokovice v předloženém znění

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání 5. 11. 2008
přijalo tato usnesení:
schvaluje odprodej pozemku p. č. 779 / 5
k. ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře
1 181 m2 pro Radku a Michala Adamovičovy,
bytem Osmek 271, 768 21 Kvasice za celkovou cenu 649 550 Kč
schvaluje odprodej pozemku p. č. 847 / 1
– orná půda o výměře 340 m2 v k. ú. Tlumačov
na Moravě, který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 847, pí Janě Skopal-Procházkové, bytem Sokolská 786,
schvaluje odprodej pozemku p. č. 2481
zahrada o výměře cca 495 m2 v k. ú. Tlumačov
na Moravě pí Ireně Zaoralové, Švermova 779
neschvaluje záměr na odprodej části
pozemku p. č. 2608 / 2 – ost. plocha o výměře
cca 10 m2 z důvodu budoucího komunikačního propojení areálu ZH Tlumačov na síť místních komunikací, což řeší právě probíhající
změna č. 7 ÚPN SÚ obce Tlumačov
schvaluje smlouvu o budoucí kupní
smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti na odkoupení pozemku p. č.2703 – ostatní
plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Tlumačov se
slečnou Jitkou Sirnou, bytem Metlov 140
schvaluje Smlouvu o podílu úhrady
na stočném mezi Obcí Tlumačov a Moravskou vodárenskou, a. s. v předloženém znění
bere na vědomí problematiku spoje-

nou se zajišťováním majetkoprávních vztahů
(výkupem pozemků) pro stavbu protipovodňových hrázi v k. ú. Tlumačov na Moravě ze
strany s. p. Povodí Moravy ve smyslu rizika,
že pokud nebudou pozemky nebo jejich části dotčené stavbou protipovodňových hrází
smluvně zajištěné ve 100% množství a rozsahu, tak nebude možno stavbu zahájit a zajištěné ﬁnanční prostředky budou s. p. Povodí
Moravy a ministerstvem zemědělství ČR přesunuty jinam
schvaluje záměr jednat ze strany obce
jako kupující s vlastníky dotčených pozemků, kteří dosud odmítají podepsat smlouvy
z důvodu požadavku vyšší ceny
schvaluje záměr vyhlásit místní referendum v souladu se zákonem č. 22 / 2004
Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí, zda má obec
(z důvodu eliminace rizika, že nebudou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům
dotčeným stavbou protipovodňových hrází
a z toho důvodu nebude realizována stavba
těchto protipovodňových opatření ze strany
Povodí Moravy, s. p. v k. ú. Tlumačov na Moravě) odkoupit od vlastníků stavbou dotčených
pozemků nebo částí pozemků, kteří nesouhlasí s nabízenou kupní cenou ve výši dle
platných oceňovacích předpisů v době pod-

pisu kupní smlouvy s tím, že tato cena bude
buď vyšší nebo rovna částce 82,78 Kč / m2, tyto
dotčené pozemky nebo jejich části za kupní
ceny dle požadavků vlastníků, které jsou však
vyšší, než za jaké bylo ke dni 22. 09. 2008 zajištěno vykoupení nadpolovičního množství
pozemků dotčených stavbou protipovodňových hrází v k. ú. Tlumačov.
ukládá obecnímu úřadu připravit
a předložit k projednání na další zasedání
zastupitelstva bližší podrobnosti a konkrétní
speciﬁka pro vyhlášení referenda
schvaluje návrh plánu společných zařízení v rámci „JPÚ v k. ú. Tlumačov na Moravě,
lokalita Tlumačovské rybníky – Podrybničí“
předloženého MZe – Pozemkovým úřadem
Zlín
schvaluje změnu budoucího funkčního využití objektu č. p. 65 nám. Komenského z radnice na Obecní dům s dispozičním
uspořádáním pro: síň tradic/tlumačovské
muzeum, senior klub, mateřské centrum,
klub mládeže, kontaktní kancelář (Policie,
sociální služby, charita,…)
zadat přepracování projektové dokumentace na záměr „Obecní dům“ s termínovou vazbou na předpokládané vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z ROP
NUTS II (rozvoj venkova) cca 04 / 2009

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 24. 9. 2008
přijala tato usnesení:
schvaluje prodloužení nájemní sml. do
31. 3. 09 pí Zdeňce Dohnalové, byt J. Žižky 630
schvaluje dodatky č. 1 k nájemním
smlouvám ze dne 2. 7. 2003 a 4. 8. 2003 s orga-
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nizací ŘSD ČR o pronájmu pozemků pro přípravu a výstavbu rychlostní komunikace R 55
schvaluje záměr pronajat část kanalizačních stok ve vlastnictví a správě obce souvisejících s 1. etapou investiční akce Odkana-

lizování obce Tlumačov v lokalitách jižní část
ul. Dolní, Metlov
schvaluje nabídku na provedení zakázky „Tlumačov Skály – zastávka autobu(pokračování na straně 5)
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sů“ – stavební společnosti PSVS a. s., závod 6
– Morava, Skály 870, v celkové ceně vč. DPH
142 608,41 Kč
schvaluje spolkům a organizacím, které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let
v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí
veřejnou ﬁnanční podporu z rozpočtu obce
takto: DDM Sluníčko částka 10 000 Kč a SDH
Tlumačov, částka 3 000 Kč
schvaluje smlouvu o provedení stavby „SO 361 – Úprava meliorací v k. ú. Zlín“
na pozemku p. č. 2804 v k. ú. Tlumačov

nesouhlasí se záměrem využít průjezd obcí Tlumačov po komunikaci II / 367
pro nákladní automobilovou dopravu štěrkopísku z dobývacího prostoru „Pískovna
Střížovice“, který připravuje společnost Zapa
beton, a. s. z níže uvedených důvodů: nadměrná dopravní zátěž v úseku komunikace
II / 367 procházející zastavěnou částí obce
s vysokým rizikem statického narušení stávající blízké okolní zástavby; maximální riziko
dlouhodobého (předpoklad 22 let!) výrazného zhoršení životního prostředí v zastavěné

části obce (ul. Kvasická, n. Komenského),
kterou prochází komunikace II / 367, formou
vysoké koncentrace výfukových plynů z těžké nákladní automobilové dopravy, zvýšené
koncentrace prachových částic a zvýšených
– zdraví ohrožujících hladin hluku; zajištění ochrany zdrojů pitné vody – komunikace
II / 367 prochází ochranným územím zdrojů
pitné vody a při předpokládaném zvýšeném
průjezdu nákladními automobily převážejícími cca 150.000 m3 po dobu cca 22 let je vysoké riziko znehodnocení zdrojů pitné vody.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 22. 10. 2008
přijala tato usnesení:
schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 2 ul. Sportovní č. p. 209, Tlumačov
pí Daně Baďurové, bytem Metlov 123
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v objektu č. p. 209 na ul. Sportovní
p. Petru Kadlčíkovi, trvale bytem Sportovní
691
schvaluje předložený pořadník na obsazení obecních bytů dle aktualizovaných
Zásad hospodaření s bytovým fondem
v majetku obce Tlumačov a Dodatku č. 2
k těmto zásadám
schvaluje pořadník v DPS v Tlumačově
v tomto pořadí: 1. Vašková Dobroslava (roč.
1950), Tlumačov, U Trojice, 182; 2. manželé
Bohuslav (roč. 1930) a Božena (roč. 1933) Kopáčkovi, Tlumačov, Dolní 16; 3. Kél Bohuslav
(roč. 1925), Tlumačov, Skály 571
schvaluje Příkaz k provedení inventarizace dle zákona č . 563 / 1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění
schvaluje záměr pronajat část pozemku p. č.2453 / 1 o výměře 20 m2
schvaluje záměr na podnájem nebytových prostor v pronajatých objektech v lokalitě železniční stanice Tlumačov

schvaluje smlouvu o postoupení práv
a povinností z Rozhodnutí č. 290 / 2007 pro
rozsah I. etapy investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov mezi Obcí Tlumačov a společností Moravská vodárenská, a. s.
schvaluje smlouvu o postoupení práv
a povinností z Rozhodnutí č. 290 / 2007 pro
rozsah II. a část III. etapy investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov mezi Obcí Tlumačov a společností Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s.
bere na vědomí plnění rozpočtu obce
v oblasti odpadového hospodářství – komunálního odpadu za období 01 – 09 / 2008
odkládá realizaci akce „Zateplení severního štítu DPS Tlumačov“ na rok 2009
a ukládá obecnímu úřadu zapracovat speciﬁkovanou předpokládanou částku na tuto akci
do rozpočtu na rok 2009
schvaluje veřejnou ﬁnanční podporu
ve výši 4 500 Kč z rozpočtu obce ZŠ Tlumačov,
na podporu akce zařazené do školního programu prevence pro žáky 9. ročníku a bývalé
absolventy školy nebo naučný zájezd žáků do
Osvětimi
schvaluje prodejní cenu knihy „Tlumačov“ ve výši 100 Kč

schvaluje předložený návrh projektového řešení Revitalizace parku ul. Sokolská
bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích a přestupcích za I. pololetí 2008
na základě veřejnoprávní smlouvy o přestupkové agendě a smlouvy o výkonu státní správy ve věci pozemních komunikací uzavřené
s městem Otrokovice
bere na vědomí problematiku spojenou se zajišťováním majetkoprávních vztahů
(výkupem pozemků) pro stavbu protipovodňových hrázi v k. ú. Tlumačov na Moravě ze
strany s. p. Povodí Moravy ve smyslu rizika,
že pokud nebudou pozemky nebo jejich části dotčené stavbou protipovodňových hrází
smluvně zajištěné ve 100% množství a rozsahu, tak nebude možno stavbu zahájit a zajištěné ﬁnanční prostředky budou s. p. Povodí
Moravy a ministerstvem zemědělství ČR přesunuty jinam
doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit záměr jednat ze strany obce jako kupující s vlastníky dotčených pozemků, kteří
dosud odmítají podepsat smlouvy z důvodu
požadavku vyšší ceny.
bere na vědomí čerpání ﬁnančních prostř. fondu reprodukce majetku ZŠ Tlumačov.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 26. 11. 2008
přijala tato usnesení:
schvaluje uzavření nájemní smlouvy
(dále NS) na byt č. 2 ul. Sportovní č. p. 209, pí
Zdeňce Samohýlové,
schvaluje prodloužení NS o jeden rok
těmto nájemníkům: Ludmile Dědkové, Martině Pavelkové, Anně Dunkové, Marcele Pilové,
Marii Reimannové, Jaroslavu Novotnému
schvaluje prodloužení NS p. Pavlu Kašparovi, bytem U Trojice č. p. 862, do
30. 6. 2009 za podmínky, že dlužnou částku
za nájemné a služby ve výši 24 248 Kč uhradí
do 15. 12. 2008. V případě, že podmínka nebude naplněna, Rada obce Tlumačov ukládá
obecnímu úřadu zajistit veškeré právní a jiné
kroky k ukončení nájmu dle stávající smlouvy a předání bytu v termínu do 5. 1. 2009.
schvaluje prodloužení NS na buňku č.
4, 5 v Domě služeb p. Milanu Matulíkovi
schvaluje prodloužení NS na buňku č. 3
v Domě služeb pí Bronislavě Vlčkové
schvaluje prodloužení NS na buňku č. 6
v Domě služeb pí Karle Kudláčkové
schvaluje změnu účelu využití ﬁnančních prostředků s tím, že částka 3 000 Kč
bude využita na mikulášský turnaj přípravky
a žáků konaný dne 6. 12. 2008
schvaluje změnu rozpočtu JSDH, kdy
částka 25 000 Kč bude převedena z polož-

ky 5139 (nákup materiálu) na položku 5137
(DHDM). Uvedená částka bude použita na nákup vybavení pro fyzickou přípravu jednotky
schvaluje Rozpočtovou změnu č.2/
2008 příspěvkové organizace Mateřská škola
Tlumačov. Jedná se o převod částky 2 145 Kč
z položky 5171 (údržba) na položku 5021
(dohody o provedení práce)
schvaluje ﬁrmě PSÍ Hubík, s. r. o., Dolní
23, Tlumačov pronájem pozemku p. č. 2453 / 1
k. ú. Tlumačov o výměře 20 m2
schvaluje pronájem části kanalizačních
stok ve vlastnictví a správě obce souvisejících
s I. etapou investiční akce Odkanalizování obce
Tlumačov v lokalitách jižní část ul. Dolní, Metlov, které jsou graﬁcky vyznačené v přiložené
situaci, společnosti Moravská vodárenská a. s.,
se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, za podmínek stanovených v záměru – viz usnesení
R5/21/9/08 ze dne 24. 9. 2008
schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí komunikace II / 367 v ul. Kvasická, která
byla dokončena v roce 2007, záměr majetkoprávního vypořádání – bezúplatného
převodu pozemků
schvaluje smlouvu o umožnění výstavby, umístění a trvalém přístupu pro stavbu dětského hřiště na části pozemku p. č.
1607 / 4 v k. ú. Tlumačov na Moravě s organi-

zací Tělovýchovná jednota Sokol Tlumačov,
se sídlem Sportovní 696, 763 62 Tlumačov,
která bude sloužit jako doklad pro vydání
stavebního povolení
schvaluje pí Martině Lipenské, bytem
Švermova 544, Tlumačov, povolení občasného
užívání části travnaté plochy u RD č. p. 544
na pozemku p. č.2445 v k. ú. Tlumačov o výměře 12 m2 za účelem odstavování osobního
vozidla včetně provádění celoroční údržby
schvaluje panu Petru Kůrovi, bytem
Zábraní 495, Tlumačov, mimo stávající vjezd
povolení občasného užívání části travnaté
plochy u RD č. p. 495 na pozemku p. č.2484 / 1
v k. ú. Tlumačov o výměře max. 14 m2
(2,5x5,8) za účelem občasného odstavování 1
vozidla včetně provádění celoroční údržby
schvaluje uzavření smlouvy s fou Proﬁre, s. r. o. o provádění služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany s účinností od 1. 1. 2009
schvaluje jmenování p. M. Žáka vedoucím oddělení životního prostředí údržby a služeb s tím, že v době jeho nepřítomnosti bude
zastupováním na úseku údržby pověřen p. D.
Šenkyřík a na úseku zeleně p. Vl. Brázdil.
schvaluje zajištění nového personálního
obsazení na úseku zeleně, zaměřené na oblast
(dokončení na straně 6)
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RO 26. 11. 2008
(dokončení ze strany 5)

zeleně a na práce s motorovou pilou z důvodu
rozvázání pracovního poměru p. J. Machaly
schvaluje vnitřní platový předpis
v předloženém znění, který je platný pro
ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov
doporučuje zastupitelstvu obce schválit konání místního referenda v termínu 6. 3.
2009 od 10 hodin do 20 hodin.
schvaluje zvýšení nájemného z důvodu navýšení cen energií (elektřina, plyn,
voda) za krátkodobý pronájem Klubu obce
Zábraní v délce max. 72 hodin, tj. 3 dny
na 1 200 Kč / akci
bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti ZŠ Tlumačov a MŠ Tlumačov za školní
rok 2007 / 2008
bere na vědomí zápis z jednání poradního orgánu komise životního prostředí ze
dne 16. 10. 2008
bere na vědomí zprávu o hospodaření
obce za období 01-10 / 2008
schvaluje a) rozpočtovou změnu č.
1 / 2008 ZŠ Tlumačov ve smyslu převodu
částky 9 470 Kč, b) změnu využití ﬁnančních
prostředků - částka 4 500 Kč bude využita
na zrealizování a zabezpečení předvánočního
přeboru žáků II. stupně v plavání a potápění
bere na vědomí čerpání fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Tlumačov
v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování sociální služby žadatelům – občanům obce Tlumačov v Domově pro seniory,
tř. Spojenců 1840, Otrokovice, schvaluje
umístění paní Marie Navrátilové, nar. 1921,
bydliště Dolní 517, a pana Emila Zatloukala, nar. 1947, bydliště nám. Komenského
50, v Domově seniorů s tím, že obec Tlumačov bude doplácet za podmínek uvedených
v této Rámcové smlouvě provozní náklady
na místo v DS obsazené výše uvedenými občany obce.
Celé znění usnesení naleznete na
www.tlumacov.cz

Jak dopadly volby do zastupitelstev krajù
konané dne 17.–18. 10. 2008 v Tlumaèovì
Okrsky:
Voličů v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Číslo
48

2
1 971
794
40,28

Odevzdané obálky:
Platné hlasy:
% platných hlasů:
platné hlasy
celkem

strana

794
789
99,37
v%

Česká str. sociálně demokrat.

400

50,69

47

Občanská demokratická strana

150

19,01

1

Komunistická str. Čech a moravy

89

11,28

12

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.

82

10,39

40

Starostové a nezávislí pro ZK

29

3,67

16

Koalice nestraníků

12

1,52

18

Strana zelených

8

1,01

19

Moravané

7

0,88

37

SDŽ - Strana důstojného života

5

0,63

42

Volte Pr. Blok-www.cibulka.net

3

0,38

53

Děln. str. - zrušení popl. ve zdr.

3

0,38

33

Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl.

1

0,12

32

Strana zdravého rozumu

0

0,00

Výsledky voleb ve Zlínském kraji
Strana

platné hlasy celkem

v%

Česká str. sociálně demokrat.

68 452

35,40

Občanská demokratická strana

42 460

21,96

Křesť. demokr. dnie – Čs. str. lid.

25 824

13,35

Komunistická str. Čech a moravy

21 626

11,18

Starostové a nezávislí pro ZK

19 505

10,08

Koalice nestraníků

6 149

3,18

Obec Tlumaèov vydala novou knihu s názvem „Tlumaèov“
Obec Tlumačov vydala u příležitosti 90. výročí vzniku československého
státu novou knihu s názvem „Tlumačov“.

ač
 Tl um
ov

Prosinec 2008

Křest knihy proběhl na slavnostním
podvečeru dne 24. října 2008.
podve
Myšlenka napsat knihu
My
o naší
naš obci byla vyslovena již
před 5 lety a až v předcházejícím půlroce se pomalu, ale
jistě myšlenka stávala skutečností
do konečné, dnešní
teč
podoby.
pod
Publikace se věnuje nejen historii obce; budete
seznámeni
např. s přírose
dou
Tlumačova a okolí,
d
s významnými občany,
vzděláváním,
kulturou,
v
sportovními aktivitami,
ačov
spolky působícími v obci
Tlum
i složením obecních orgánů. Průvodcem jed-

notlivými kapitolami vám bude paní
Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce.
Kniha je také doplněna černobílými
i barevnými fotograﬁemi.
Úvodní slovo ke knize napsal starosta obce Ing. Jaroslav Ševela, jeden
ze členů přípravného redakčního
týmu. Dalšími členy byly: Mgr. Jiřina
Rýdlová - kronikářka obce, paní Růžena Vaňharová, tajemnice obecního
úřadu a Renáta Nelešovská – vedoucí
Kulturního a informačního střediska
Tlumačov.
Knize „Tlumačov“ přejeme, aby si
našla místo nejen ve vaší knihovně,
ale hlavně ve vašich srdcích. Za cenu
100 Kč ji lze zakoupit v KIS Tlumačov
a na OÚ Tlumačov.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov
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Z MŠ Klubíèko a DDM Sluníèko

Mateøská škola U Trojice v bìhu èasu
Jak ten čas letí… Už tomu budou 4 roky
od doby, kdy jsme připutovali s Mateřskou
školou Klubíčko do Tlumačova. Půl roku
předtím a poté - až dosud, jsme se na adrese U Trojice 336 postupně zabydlovali
a nyní už všichni naplno cítíme, že jsme
zde doma.
V předvánoční čase může přijít vhod
naše pozvánka do minulosti, kdy si starší
mohou připomenout a mladší se dozvědět,
jak to s objektem U Trojice č. p. 336 vlastně
bylo. Ve svém vyprávění čerpáme z písemných historických pramenů a z povídání
obyvatelky Tlumačova paní Olgy Odložilové, která se na této adrese narodila a žila
zde do svých 18 let.
Tak tedy nejdříve z písemných dokumentů: První dostupný záznam, který je
z data 21. 9. 1880, je uveden v Pozemkové knize a váže se ke vzniku cementárny
v Tlumačově. Dále se dočteme, že od r. 1945
byl objekt pod národní správou, v letech
1947–1969 využíván k bydlení a v období
1969–2002 jako mateřská škola. V majetku
Obce Tlumačov je od r. 1994.
Jak se tam žilo? Kromě vlastní zkušenosti, nám paní Olga Odložilová nabízí
popis historie, jak jej slyšela od svého tatínka. Takže pěkně od začátku: Budovu
U Trojice 336 vybudovala cementárna jako

mateřskou školu pro děti svých zaměstnanců. Provozovat ji měly řádové sestry.
Z tohoto záměru nakonec sešlo, ale označení „klášter“ se dodnes používá. V ulici
U Trojice postavila cementárna zároveň
kolonii malých domečků - podle vzoru kolonie „Transval“ z Jižní Afriky. Starší lidé si
možná pamatují i to, že po válce pracovali
v cementárně Italové. Paní Odložilová si
dodnes pamatuje na Ninu, která jí upletla
svetřík.
Dále víme, že budova U Trojice 336 byla
později přestavěna na byty: 2 větší, s příslušenstvím, další malý byteček a 3 ubytovací místnosti měly hygienické prostory
společné. Vlastní studna u objektu nikdy
nebyla. Zpočátku se voda dovážela z „Prádelny“, kde ještě i později chodily některé
ženy prát prádlo. Teprve později byl vybudován obecní vodovod. I způsob vytápění
se musel během doby změnit. Pro nedostatek uhlí po válce, byla původní velká
kachlová kamna v bytech vybourána a nahrazena běžnými kamínky na tuhá paliva.
Sporák v kuchyni sloužil k vaření, vytápění
i ohřevu teplé vody.
Také zahrada vypadala jinak. Areál byl
obehnán plotem s betonovými sloupy.
Z vnitřní strany rostl bujný živý plot z šeříků, šípků, planých trnek, pamelníků,

Co se dìje na Sluníèku!
V následujících článcích vám přiblížíme alespoň část akcí v Domě dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené
pracoviště Tlumačov.
• Podzimní tábor
Celkem 23 dětí spolu s vedoucími prožilo 5 dní na začátku měsíce října v krásném prostředí Orlických hor v penzionu
Černá Voda. Všichni jsme se navzájem
znali z letního pobytového tábora, který
se konal v době letních prázdnin v Trnavě. Počasí bylo velmi chladné až mrazivé,
ale to nikomu z nás nevadilo. Atraktivní
bylo pro děti golfové hřiště u penzionu,
které si všichni vyzkoušeli. Při pěším výletě do nedalekého Orlického Záhoří nás
překvapila blízkost hraničního přechodu do Polska. Podzimní tábor nám velmi
rychle uběhl, a každý si odvážel spoustu
zážitků.
• Prázdninový Halloween
Rok se s rokem sešel a na konci října
opět nastal Halloween, oblíbený svátek
dětí, který je plný masek, vydlabaných
dýní, světýlek a sladkostí. Také my v DDM
Sluníčko jsme letos spolu s dětmi tento
svátek oslavili ve velkém stylu. Zdobili
jsme dýně a tvořili haloweenské ozdoby.
Hrálo se plno her a soutěží. Všude bylo
vidět plno krásných masek. Řádění Tlu-

mačovem se vydařilo a den jsme završili
balónkovými soutěžemi v tělocvičně a samozřejmě nechyběly sladké odměny pro
všechny přítomné účastníky.
• Tvoření nejen pro maminky
Pro dospělé se v DDM Sluníčko konal
další cyklus výtvarného tvoření ,,Malování
na hedvábí“.
Sešli jsme se v září a listopadu a společně poklábosili při tvoření u velkých
hedvábných pláten. Po pečlivém malování vznikly krásné obrazy nebo polštáře.
Každý byl originální a určitě udělá velkou
radost obdarovanému nebo samotnému
autorovi. Nyní plánujeme další tvoření - Keltování, kde si
budete moci vyrobit
svůj vlastní šperk.
• Aerobikové soutěže
V tomto období probíhá spoustu
soutěží jednotlivců,
kterých se účastníme i my s dětmi
z kroužků aerobiku
při DDM Sluníčko.
Soutěžící se snaží
zacvičit co nejlépe

Historii č. p. U Trojice 336 začalo psát
v roce 2004 „Klubíčko“. Foto archiv MŠ
Klubíčko
malin, ptačího zobu, pustorylu. Podél celé
severní strany byly vysázeny smrky, pod
okny budovy velké záhony žlutohnědých
kosatců. Pozemek zahrady byl rozdělen
na jednotlivé zahrádky. Východní část zahrady byla vymezena pro chlívky, kurník
a kůlny. Na zahradě rostly zde také velké
ovocné stromy – třešeň, hruška, červené
ryngle. Ořechy zasadila maminka paní Odložilové.
Dnes už je to všechno jinak, ale místo,
kde sídlí naše škola zůstalo krásné. Má
svou duši, kouzlo i historii. Skrze poznání
minulosti máme možnost lépe porozumět
i okolí a ještě víc přilnout k tomuto kousku přírody.
Ředitelka Bc. Ludmila Stodůlková
podle cvičitelky, která jim předcvičuje.
Není to žádná legrace, a každý si na takovou soutěž netroufne. Naši soutěžící
se i ve velké konkurenci dětí z různých
sportovních klubů vůbec neztratí a vždy
se někdo z nich probojuje do ﬁnále mezi
nejlepších 20 soutěžících. Děti z kroužků aerobiku se již také pilně připravují
na soutěže skupin, které budou probíhat na jaře. V Tlumačově se bude konat
soutěž skupinových choreograﬁí „O pohár starosty obce Tlumačov“ 4. dubna
2009.
Těšíme se na vás, že se uvidíme
na dalších akcích DDM Sluníčko.
Hana Hlobilová a Lída Daňková
Pedagogické pracovnice DDM Sluníčko

Foto archiv DDM Sluníčko

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

NOVINKY

ZŠ Tlumaèov

8

Tlumaèovská škola se zapojila do programu „Recyklohraní“
Tento program pořádají neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKOKOM, které zajišťují sběr a recyklaci
vysloužilých elektrozařízení, baterií
a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných
vysloužilých elektrozařízení a baterií
v co nejvyšší míře.
Naše škola bude v brzké době vybavena sběrnými nádobami na použité
baterie a drobné elektrozařízení.
Do těchto nádob budou moci nejen
žáci, ale i rodiče a další návštěvníci
naší školy nosit nepotřebné drobné

Nejsou na prodej
Jedna mladá dvojice vešla do
nejkrásnějšího obchodu s hračkami ve městě. Manželé si dlouho
prohlíželi barevné hračky, které tu
byly v policích vyrovnané až do stropu. Hraček a nejrůznějších krabic
s nimi tu bylo nepřeberné množství
ve veselém nepořádku. Byly tam panenky, které plakaly, elektronické
hračky, malinkaté kuchyňky, ve kterých se pekly dorty a pizzy, a další
a další hračky.
Manželé se nemohli rozhodnout.
Přiblížila se k nim milá prodavačka.
Žena se jí snažila vysvětlit: „Podívejte, my máme malou holčičku, ale
jsme celý den pryč a často i večer.“
„A holčička se tak málo směje,“
pokračoval muž. „Chtěli bychom jí
koupit něco, co by jí dělalo radost,“
řekla zase ta žena. „Když nejsme
doma... Něco, co by ji potěšilo, když
je sama.“
„Je mi líto,“ usmála se mile prodavačka. „Ale my neprodáváme rodiče.“
0
Z knihy Příběhy pro potěchu
duše – Bruno Ferrero – Portál 1996

elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku,
drobné počítačové vybavení, discman
nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.
Žáci se mohou také zapojit do zábavných her a soutěží, výtvarných či
fotograﬁckých úkolů a kvízů z oblasti
třídění a recyklace odpadů, které budou
organizátoři projektu zadávat.
Za nasbírané vysloužilé baterie, drobná elektrozařízení a splněné úkoly bude
naše škola získávat body, za něž žákům
budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Dal-

ší informace o projektu jsou k dispozici na www.recyklohrani.cz
Zdroj: www.zstlumacov.cz

První letošní sportovní soutìž – halová kopaná
Ve středu 5. listopadu jsme se zúčastnili první letošní sportovní soutěže
– okrskového kola soutěže v halové kopané žákovských družstev.
Pořadatelem soutěže byla 2. ZŠ Napajedla, kam rádi jezdíme, protože školní hala má parametry ligového hřiště
a nabízí velmi kvalitní sportovní zázemí
pro většinu míčových sportů. V prvním
utkání jsme narazili na silné družstvo
ZŠ Otrokovice Trávníky a po mimořádně vyrovnaném průběhu jsme nešťastně
prohráli 0:1. V dalším utkání jsme stejným poměrem porazili 1. ZŠ Napajedla
a vzápětí získali cenný bod za nerozhodný výsledek 1:1 s 2.ZŠ Napajedla.
Po těchto dvou utkáních jsme patřili
k favoritům turnaje, ale naše ambice po-

kazil zápas mezi ZŠ Otrokovice a 2. ZŠ
Napajedla, která se stala postupujícími do okresního ﬁnále v Luhačovicích.
V posledním utkáni kluci ztratili motivaci skutečností, že nemohou postoupit
a prohráli 0:2 utkání s 8. ZŠ Zlín Malenovice. Poslední utkání je dokonce odsunulo na 4. místo, které určitě nebylo
zasloužené vzhledem k velmi dobrému
hernímu projevu v prvních třech utkáních turnaje.
Všichni hráči zaslouží pochvalu
za kvalitní sportovní výkon a velmi
slušné chování a vystupování.
Ve srovnání, např. s žáky z Otrokovic, naši kluci jednoznačně dominovali
a za to jim patří moje uznání.
Mgr. Robert Podlas, učitel tělocviku

Zprávièka z matriky
Dne 12. 10. 2008 oslavil životní jubileum 80 let pan Adolf Haitz z Mánesovy ulice.
K tomuto krásnému výročí obecní úřad ještě jednou blahopřeje
a přeje hodně zdraví a pohody do
dalších let.
Vránová Ladislava, matrikářka

Prosinec 2008

Zleva dole: Radek Šimoník, Petr Barwig, Radek Zálešák a Patrik Mouka. Zleva nahoře:
Vašek Ščepka, Honza Hujíček, Marek Machálek, Radek Ulman, Radek Pavelka a David
Hrdina. Na snímku chybí Tomáš Dočkal. Foto: archiv ZŠ Tlumačov
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Kultura

Nabídka PC kurzù ½ 2009
KIS - Kulturní a informační středisko
ZÁKLADY EXCELU
Kdy: 13., 15., 20. a 22. 1. 2009
Uzávěrka přihlášek: 6. 1. 2009
ZÁKLADY PC
Kdy: 3., 5., 10. a 12. 2. 2009
Uzávěrka přihlášek: 27. 1. 2009
ZÁKLADY WORDU
Kdy: 24., 26. 2. a 3., 5. 3. 2009
Uzávěrka přihlášek: 17. 2. 2009
Výuka probíhá v PC třídě v KIS Tlumačov, nám. Komenského 170, v čase
17–20 hodin. Cena: 1 500 Kč / kurz.
Veškeré bližší informace o obsahu kurzů Vám rádi podáme osobně
i telefonicky na číslech 577 929 023,
724 436 378. Přihlášky si můžete vyzvednout v informačním centru KIS
nebo vám je zašleme poštou, e-mailem nebo faxem.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Kolektiv KIS Tlumačov

Pøehled kulturních akcí
pro r. 2009 v KIS Tlumaèov
Únor: Masopustní košt pálenek
Březen: Večer s cimbálovou muzikou
a vínem
Duben: Oslavme Den Země
Květen: - Stavění a kácení májky –
společná akce s SDH Tlumačov
- Dvoudenní zájezd do Salzburgu 8.–
9. 5. 2009
- Zájezd do Prahy na divadlo „Carmen“ 23. 5. 2009, 19 hodin (Hudební
divadlo Karlín)
Červen: Taneční odpoledne s dechovkou + taneční večer se skupinou
Millenium
Září: Zájezd do divadla
Listopad: Martinské hody
Prosinec: Rozsvícení vánoč. stromku
V plánu jsou i jiné akce: koncerty,
divadla, výstavy, přednášky, kurzy PC,
kurz AJ, atd.

Při rozsvícení vánočního stromku, v pátek 28. 11. 2008, rozdávali dětem sladkosti
anděl s čertem. V programu dále vystoupily děti z MŠ a ZŠ Tlumačov. Akci zakončil
tradičně velkolepý ohňostroj. Foto: Ing. J. Rýdel

Dìkovný dopis skupinì Návraty
Vážený pane starosto, členové Zastupitelstva OÚ v Tlumačově, všichni dobře víte, jaký poklad máte ve zpěvačkách
skupiny „Návraty“. Již dvakrát svým
krásným doprovodným slovem a zpěvy
potěšily seniory a seniorky v Holešově.
Dnes, kdy se společnost dívá na staršího člověka přes prsty, kdy podnikatelé
propustí z práce pár let před důchodem
zkušeného staršího člověka, ke kterému
se dříve obraceli o radu, dobré vztahy
mezi lidmi se vytrácejí a senioři se cítí
zbyteční. Někdy stačí těmto lidem povědět jediné slovo v pravý čas, nebo úsměv
a uslyšíme od nich: „Tys mi pomohl“.
Ke všemu potřebujeme lásku a úspěch
se dostaví. S velkou láskou, úsměvem a po-

chopením přišly Vaše zpěvulenky i k nám
a dokázaly zázračným způsobem vrátit
se seniorům ve vzpomínkách ke všemu,
co prožili v mládí. Už druhý den po jejich
vystoupení si naše seniorky sdělovaly, jak
v noci mnohé nemohly spát a pořád si
zpívaly zamilované písně z mládí.
Pane starosto a členové zastupitelstva,
i Vy nám uděláte radost, když naším jménem Vašim zpěvačkám poděkujete a vyjádříte velké uznání za jejich obětavou
práci, kterou dělají pro potěšení starší
generace, ve které jsou mnozí už úplně
opuštění a zapomenutí.
I Vám všem přejeme hodně úspěchů
v práci. Za holešovské seniory
Mgr. Marie Loučková, animátorka

Vánoce
Mám někdy takový pocit, že život
kolem nás se neustále zrychluje. Možná
trochu ano, ale vzpomínám si, že jeden
moudrý člověk mi to vysvětlil takto: Jeden rok pro desetileté dítě představuje
celou desetinu života. To dítě je ve věku,
kdy jej ještě mnoho věcí překvapuje,
stále nové věci poznává a tak jeden rok
je naplněn tolika událostmi, že se zdá
docela dlouhý. Pro šedesátiletého člověka je rok pouze šedesátinou života.
Představte si koláč a odkrojte desetinu
a šedesátinu z toho koláče. Bude to dosti velký rozdíl. A toho šedesátiletého
už mnoho nepřekvapí, mnohé už má
poznané, ba dokonce se ty události často opakují, a proto ten jeho rok uběhne
jako nic. My opět letos stojíme na prahu
vánočních svátků. Snad bude přesnější,
když řeknu, že stojíme ještě za prahem,
protože ještě je doba adventní, doba
očekávání, doba těšení se, doba naděje...
Je to doba, kdy se ohlížíme zpět a děláme revizi toho uplynulého roku. Bude
dobře, jestli shledáme, že ten rok byl naplněn událostmi, dobrými skutky, činorodou a tvůrčí činností, že jsme v tomto
roce nic neopomněli při výchově svých
dětí, že jsme pamatovali na své stárnoucí rodiče, že nám nebyly lhostejné osudy
chudých v různých misijních oblastech
světa a že jsme i ve své vlastní obci byli
něčím užiteční... Takto naplněný rok se
už nebude zdát krátký, protože neproběhl zbytečně.
Přeji vám všem, abyste využili ztišení,
které nám nabízí doba adventu a aby
vaše letošní Vánoce opravdu znamenaly to, že do vašich srdcí přijde ten, který
byl, který je a který přijde. Prostě a jednoduše – přeji vám všem požehnaný čas
vánoční!
P. Vavřinec Černý, farář

Vánoce
v kostele sv. Martina
St 24. 12. - 20:00
Vigilie Slavnosti Narození Páně
Čt 25. 12. - 9:00
Slavnost Narození Páně
Závazný zasvěcený svátek
Pá 26. 12. - 9:00
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Ne 28. 12. - 9:00
Svátek Sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Mše sv. s obnovou manželských slibů
St 31. 12 - 15:00
Mše sv. na poděkování za uplynulý
rok
Čt 1. 1. - 9:00
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Závazný zasvěcený svátek

www.tlumacov.cz
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Kladení věnce k soše T. G. Masaryka. Foto KIS Tlumačov
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Předávání Ceny obce panu F. Kristýnkovi in memoriam. Foto KIS

Slavnostní podveèer u pøíležitosti oslav 90. výroèí
vzniku samostatného èeskoslovenského státu
V pátek 24. října 2008 se uskutečnil od 16 hodin v Klubu obce Zábraní
„Slavnostní podvečer k 90. výročí vzniku samostatného československého
státu“. Pořadatelem byla Obec Tlumačov – KIS.
Slavnostnímu podvečeru předcházelo, za účasti čelních představitelů obce
a zástupců SDH Tlumačov, kladení věnce k soše T. G. Masaryka.
Vzpomínkový podvečer v Klubu obce
Zábraní zahájila paní Hana Janoštíková,
ředitelka MŠ Tlumačov, která také celý
program moderovala.

Starosta obce Ing. Jaroslav Ševela
krátce pohovořil o důležité události
v dějinách naší vlasti - 28. říjnu 1918,
a o promítnutí odkazu našich předků
do dnešních dnů.
Významným aktem slavnosti bylo
udělení Ceny obce panu Františku Kristýnkovi in memoriam – sbormistrovi
Ženského pěveckého sboru Tlumačov.
Cenu převzaly sestry pana Kristýnka,
paní A. Zavadilová a L. Matějová.
Dalším bodem programu byl křest
nové knihy s názvem “Tlumačov“, která byla vydána u příležitosti tohoto vý-

znamného výročí. V publikaci se dočtete
o historii obce, přírodě, školství, kultuře,
organizacích, spolcích apod. Knihu pokřtili členové redakčního týmu a popřáli
knize mnoho spokojených čtenářů.
Hudební skupina Návraty a děti z mateřské i základní školy svým kulturním
vystoupením doplňovaly slavnostní průběh oslav. Pro návštěvníky z řad tlumačovských občanů i pro hosty bylo přichystáno malé pohoštění. Zbyl tedy čas i na
vzpomínky členek ženského pěveckého
sboru i na přátelské setkání obyvatel.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS

Výstava k 90. výroèí vzniku èeskoslovenského státu
„Vždy na podzim nám kalendář připomíná velký politický a národní svátek, významnou událost z roku 1918…“
Těmito slovy zahájil pan Lubomír Janiš
ve čtvrtek 9. října 2008 vernisáž výstavy
k 90. výročí vzniku československého
státu instalovanou v sálech Kulturního
a informačního střediska.
K slavnostnímu rázu přispěl i projev
starosty obce. Ing. Jaroslava Ševely a hudební produkce v podání dvou žákyň
ZUŠ Otrokovice.
Pozvání na vernisáž přijali mnozí
občané Tlumačova i hosté, kteří si po
oﬁciální části vernisáže prohlédli celou
expozici. Ta byla zaměřena na historii
i současnost našeho státu a z větší části
i Tlumačova. Výstava poskytla jedinečnou příležitost zhlédnout fotograﬁe,
předměty, kroniky i jiný materiál, který
nebyl dosud veřejně vystavován.
Děkujeme všem – organizacím i soukromým osobám – za jejich zapůjčení.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS

Prosinec 2008

Foto KIS Tlumačov
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O Martinských hodech jsme dobøe hodovali
Letos jsme v naší obci opět bohatě
oslavili Martinské hody, pořádané Obcí
Tlumačov – Kulturním a informačním
střediskem. V sobotu 15. listopadu 2008
mohli tlumačovští obyvatelé i hosté v Klubu obce Zábraní, při cimbálové muzice,
ochutnat svatomartinská vína roku 2008.
Večer pořádal místní Sbor dobrovolných
hasičů „Martinskou zábavu“ v restauraci
Černý kůň a v neděli 16. listopadu 2008
proběhla v kostele sv. Martina sváteční
mše svatá, po které následovalo Přátelské
setkání občanů na náměstíčku s vystoupením ženského pěveckého souboru Babčice
z obce Spytihněv.
Martinské hody jsme v obci pořádali již
druhým rokem a velmi nás těší stoupající
zájem o jednotlivé akce. Na letošní Martinské hody v Tlumačově přijali pozvání
i naši přátelé z družební obce Ďanová, ze

„Na zdraví …“ Foto: KIS Tlumačov

Společně s přáteli z Ďanové. Foto: KIS Tlumačov

Slovenska. Dvanáct ďanovských občanů
přijelo v sobotu kolem poledne a po obědě
hodovalo při vínečku za doprovodu cimbálu v Klubu obce Zábraní. Hosté nechyběli ani na martinské zábavě, na které vyhrál
1. cenu v tombole právě mladý muž z Ďanové. Takže živá tlumačovská martinská
husa putovala do zahraničí, na Slovensko.
Po přenocování v Otrokovicích šli mnozí
hosté na nedělní mši svatou do kostela, jiní
si prohlédli Zemský hřebčinec Tlumačov.
Po obědě jsme se s přáteli rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu domů. Věříme, že
s námi, co by hostiteli, byli spokojeni a že
strávili v naší obci příjemné chvíle.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Na Novém Zélandu

se spisovatelem a cestovatelem

Jiøím Márou

Ženský pěvecký sbor Babčice. Foto: KIS Tlumačov

Ve středu 13. listopadu 2008 uspořádala místní knihovna Tlumačov již druhou
přednášku – „Na Novém Zélandu se spisovatelem a cestovatelem Jiřím Márou“.
Tentokrát nás pan Jiří Mára pozval na Jižní ostrov Nového Zélandu. Společně jsme
se vydali lodí po ordech, k vodopádům,
ledovcům i k Palačinkovým skalám. Zhlédli
jsme nevšední ukázky novozélandské ﬂóry,
fauny i kultury. Tento dokument, který
jsme měli možnost zhlédnout získal cenu
Zlatý Albert na videofestivalu „S vámi nás
baví svět 2008“ v Rakovníku, který založil
JUDr. Josef Veselý. Jedná se o soutěž videosnímků ze života lidí se zdravotním postižením, která spatřila světlo světa v roce 2000.
Na závěr přednášky si účastníci zakoupili nejen knihy, které budou k dispozici
v místní knihovně, ale i DVD ﬁlmy. Více informací: www.jirkamara.cz.
Petra Šimoníková, knihovnice

www.tlumacov.cz
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Pøedstavujeme vám…

vydávající kachlová kamna. Jenže se setkal
s nepřipraveností trhu – lidé měli zájem
pouze o krby s teplovzdušnými rozvody.
Myslel si, že po návratu ze SRN bude do 4
let stavět kachlová kamna, ovšem prosadit
PAVEL BAÏURA - Makro živnostník
se jeho ﬁrmě na trhu trvalo o 6 let déle.
roku 2008 ve Zlínském kraji
„Pořádali jsme se ženou výstavy, odborné
V prosincovém čísle Tlumačovských nokonzultace a přednášky, abychom potenvinek, v rubrice Představujeme vám, vás
cionální zákazníky seznámili s jiným způblíže seznámíme s tlumačovským živnostsobem topení – tím nejlepším z hlediska
níkem panem Pavlem Baďurou a jeho ﬁrzdraví, ekologie a úspor. S pár nadšenci
mou. Tlumačovský živnostník p. Pavel Bajsem se pustil do stavby kachlových kaďura (fy. KOKK) se stal vítězem krajského
men s možností vytápění celého domu,
kola Makro živnostník roku 2008 a v celoabychom prakticky ukázali, že něco takostátním kole se umístil na 9. místě. Patří
vého je možné.“ vysvětluje živnostník.
tedy do TOP 10 živnostníků v republice.
Kamnařina zanikla v České republice
Firma Pavla Baďury se zabývá prodeněkdy v 50. letech a kromě pár kamnářů
jem a instalací krbových kamen a stavbou
důchodového věku, zde nebyl nikdo, kdo
zděných krbů a kachlových kamen. Jeho
by toto řemeslo ovládal. Proto pan Baďura,
ﬁrma KOKK vznikla roku 1991 jako malá
společně se stejně zapálenými lidmi, založil
městská ﬁrmička. Roku 1995 ﬁrma začala
cech kamnářů. Byla s tím spojena spousta
stavět kamna a krby i v zahraničí. Popupráce. Pro stavění kamen a krbů bylo tedy
larita topidel a zvláště kachlových kamen
nutné stanovit pravidla – normy. Pan Baprudce stoupala. Firma je také členem ceďura se stal členem rady cechu kamnářů,
chu kamnářů ČR (www.cechkamnaru.cz).
pracuje v technické komisi, normotvorné
komisi a po
Pan P. Baďura u svých kachlových kamen. Foto: KIS Tlumačov n a d s t a v b o vém studiu
byl jmenován soudním
znalcem se
specializací
na individuální topidla.
Cechu kam-

„Začátky nebyly vůbec lehké“, vzpomíná pan Baďura. „Vystudoval jsem učební
obor zedník společně se stavební průmyslovkou. Pak následovala vojna, práce v projekci a 17 let výuky budoucích zedníků na
učilišti. V roce 1988 jsem dostal práci jako
stavební mistr v tehdejší Spolkové republice Německo. Tam, při jedné návštěvě rodinného domu, mě zaujala kachlová kamna. Bylo mi nabídnuto zaškolení na stavbu
těchto topidel a já toho využil. Práce byla
natolik zajímavá, že se stala mým koníčkem. Netušil jsem ovšem, jaká složitá cesta
mě čeká.“
Přes bariéru řeči a úplnou neznalost
výstavby kachlových kamen se pomalu ale
jistě pan Baďura „prokousával“ k tajům
kamnářského řemesla. Měl velké štěstí
v tom, že se jeho výuky ujal starý a nemocný německý kamnář, který mu předal
zkušenosti jako svému synovi. Po návratu ze SRN, po sametové revoluci v roce
1989, pan Baďura založil živnost a chtěl
stavět krásná, úsporná a příjemné teplo

Prosinec 2008

Sídlo ﬁrmy. Foto: KIS Tlumačov
nářů se také podařilo znovu vzkřísit učební obor kamnář. V učilišti v Ostravě a Horní Bříze se učí kluci rozumět ohni tak,
aby sloužil lidem co nejlépe. Pavel Baďura
vyučuje rekvaliﬁkanty na učilišti v Ostravě
a v radě kamnářů pracuje ve funkci víceprezidenta pro školství. Rekvaliﬁkoval ve
své ﬁrmě KOKK už 18 kamnářů
Stále bylo a je co zlepšovat. „Pustil jsem
se s manželkou do stavby provozovny ve
stylu rodinného domu, vytápěného hlavním zdrojem topení kachlovými kamny.
Dá se říct, že tento ukázkový dům v Tlumačově už přesvědčil mnoho lidí o tom, že
lze topit úsporně a hlavně zdravě. V dnešní době tvoří zhruba 90% naší produkce
kachlová kamna, zbytek designové krby,“
říká živnostník.

12

„Na základě objednávky vám postavíme
supermoderní kamna i kachlová kamna
ve stylu našich babiček. Každému zájemci
o tento druh vytápění položím nejdříve 3
základní otázky: Jak mají kachlová kamna
sloužit; co od nich očekává a jak je bude
užívat. Pak se dohodneme na designu.
Následuje přesná kalkulace s rozpočtem
a návrh kamen ve 3D - vizualizace. Měsíc
trvá příprava než začneme stavět. Každý
kus je originál a v průměru zhotovíme
jedny kachlová kamna během 7–14 dnů.
Stavební materiál dovážíme od českých
keramiček a někdy i ze zahraničí. Kachlová kamna děláme z 95 % pro novostavby.“
Práce je pro pana Baďuru koníčkem
a rodina je jeho velkou oporou. Manželka
také „propadla“ kamnařině, pracuje ve ﬁrmě jako ekonomka a má svoji živnost na
prodej materiálů ke stavbě kamen a krbů.
Přestože děti (2 synové a dcera) nejdou
v jejich šlépějích, pan Baďura má stále
komu své vědomosti a cenné zkušenosti
předávat.
Na otázku, jak se ocitli v Tlumačově,
pan Baďura odpovídá: „Nejdříve jsme měli
sídlo ﬁrmy na různých místech v Otrokovicích. Chtěli jsme postavit dům, abychom
v něm mohli bydlet a zároveň na něm ukázat, že lze v celém domě topit kachlovými
kamny. Tlumačov nás lákal stále víc než
jiné lokality hlavně svojí polohou. Původní
dům jsme zbourali a postavili dům nový.
Při tak velké pracovní vytíženosti potřebujete stále čerpat nové síly. Proto jsme
u domu vybudovali okrasnou, relaxační zahradu, na které se vyžívám při úpravě keřů na venkovní
bonsaje, manželka má zase zálibu
v krásně kvetoucích kytičkách.“
Za největší úspěch považuje
pan Pavel Baďura to, že na základě hotových zakázek se k němu
lidé vrací s požadavkem na kachlová kamna pro své rodinné příslušníky, známé či přátele. Jeho
referenční stavby jsou tou nejlepší reklamou. Účast v soutěži makroživnostník roku neviděl jako
zviditelnění své ﬁrmy, ale zviditelnění kamnářského řemesla.
A proto: Chcete-li úspěšně podnikat je
Tlumačov ta správná adresa pro vaši ﬁrmu. Příkladem toho jsou ﬁrma PSI Hubík
(krajský vítěz v Živnostníkovi roku 2007
a fy. KOKK Pavla Baďury (krajský vítěz
roku 2008).
Zpracovala Renáta Nelešovská
Závěrem slovo Pavla Baďury:
Chci všem co nejsrdečněji poděkovat za
podporu v celostátním ﬁnále Makro živnostník roku.
Zároveň chci popřát vám a vašim rodinám co nejkrásnější a nejpohodovější
prožití Vánoc a do nového roku 2009 pak
hlavně hodně zdraví. Pokud máme zdraví,
to ostatní už záleží jen a jen na nás.
Ještě jednou děkuji.
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Zahrádkáøi informují
V sobotu a neděli 27. a 28. září 2008
se konala v Klubu obce Zábraní zahrádkářská výstava. Součástí výstavy byla
soutěž o nejlepší jablíčko, zeleninu
a zajímavý exponát. Nejlepší jablíčko
Tlumačova Rubinola je přítele Jiřího
Špačka, na druhém místě Rubín paní
Jarky Hruškové a na třetím místě Rubinola přítele Jaroslava Němce. Nejlepší
zeleninou jsou papriky přítelkyně Stanislavy Karlíkové, na druhém místě indická okurka pana Jiřího Vybírala a na
třetím místě se umístila červená řepa
př. Vratislava Du a a okrasné okurky
přítelkyně Růženy Staškové.
V kategorii zajímavosti na prvním
místě se umístil citroník přítelkyně Jiřiny Vrtalové, bugenvilea přítelkyně Dagmar Jánské a na třetím místě ananas
přítele Vratislava Du a. Pro žáky mateřských škol a základní školy jsme vyhlásili soutěž na téma. „Naše zahrada“
ve výtvarných a polytechnických pracích. Své práce zaslaly dětí z Mateřské
školy Sluníčko U Trojice a děti Základní
školy Tlumačov.

Foto: archiv Zahrádkáři

Naše porota vybrala práce, které nás
nejvíce zaujaly a děti dostaly odměnu –
ﬁxy. V pondělí se děti se svými vyučujícími byly na výstavu podívat. Výstava se
dětem líbila a všechny si odnesly sladkosti a některé využily naši ochutnávku okurek, paprik… Největší zásluhu
na naší výborné spolupráci mají paní
učitelky, které se již tradičně starají
o nakreslení výkresů a udělání výrobků
a jejich dovoz na naší výstavu.
Mrzí nás ale, že se někteří rodiče na
práce svých dětí nepřišli ani podívat.
Všem vystavovatelům i pomocníkům
děkujeme a těšíme se, že budeme v naší
spolupráci pokračovat v příštím roce.
V sobotu 13. 9. 2008 se konalo slavnostní otevření a prohlídka zrekonstruované pálenice. Všichni, kteří se této
akce zúčastnili, byli seznámeni s technologií pálení a pak společně poseděli
a občerstvili se a pobesedovali o tlumačovských zahrádkářích.
Mgr. Jiřina Vrtalová

Foto: A. Zobáčová

Žijí mezi námi a ani o nich nevíme
Tlumačov je známý voltiží, aerobikem,
fotbalem, ale už spousta z nás neví, že
naše městečko proslavují dva zcela nenápadní lidé, také na koních (westernových),
paní Zdena Mačáková a pan Petr Juráň.
Při cestě na Machovou je mezi domečky
místo, kde se pasou krásní koníci. Jejich
majitele mnozí z nás neznají. A o nich vám
chci napsat.
Nejen, že trénují koně cizím lidem
i svým známým, závodí a ještě si najdou
čas a chuť předávat své zkušenosti dětem.
Nejsou to jen hodiny výcviku, vyjížďky, ale
umožňují dětem tu snahu a píli zúročit
na kolbištích a pocítit tu chuť vítězství.
A co za to chtějí? To je v dnešním světě
slovo neskutečné: jen to, aby děti pomohly
s péčí o koně. Dostávají smysl k zodpovědnosti, probouzí se v nich i citová stránka,
neboť kůň není playstation, který odloží,

když přestane bavit. Kůň je živá bytost, má
cit, rozum a cítí bolest, zklamání. Takže až
potkáte drobnou paní na koni, samotnou,
s přítelem nebo dětmi, nezáviďte jim, ale
dobře si zapamatujte jejich tváře. Za pohled z koňského hřbetu na svět, platí celoroční prací, svátky, nesvátky. Přesto si najdou čas na naše děti, aby tu krásu mohly
ochutnat také. A možná jednou to budou
vaše děti, nebo vnoučata, která se uchýlí
pod jejich zkušená křídla. I má dcera je
dnes pod jejich dohledem, vím, že se netoulá, nedělá někde neplechu. A věřte mi,
není nic krásnějšího, když vidíte, jak dítěti
září oči štěstím, že vyhrálo závod a je odměněno.
Za to vše Vám, paní Zdeno, pane Petře,
patří velký dík a uznání! Tak ať Vám koníci
jdou, a hodně úspěchů.
Alena Zobáčová

Požáry ve vánoèním období trápí nejen hasièe
Každoročně vyjíždějí profesionální
i dobrovolní hasiči na řadu požárů typických pro období Vánoc a konce roku.
Mezi tyto požáry řadíme události vzniklé od zapálených svíček nebo od zábavní
pyrotechniky. Výjimkou nejsou ani požáry vzniklé od velmi populárních aromalamp. Svíčky se používají nejen samostatně, ale často jako součást dekorace
adventních věnců a vánočních stromků.
Blízkost dalších hořlavých materiálů zvyšuje riziko rozšíření požáru a další možné nebezpečí.
Hasiči se snaží poukázat na častý problém a tím je nedbalost lidí při manipulaci s otevřeným ohněm, neopatrnost při
zapalování svíček a lamp, jejich nesprávné
umístění, stejně jako nesprávné používání
pyrotechniky.
•••
NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP JE NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU VZNIKU TĚCHTO
POŽÁRŮ!

Při používání vonných aromalamp
a ostatních druhů vonných i nevonných
svíček se tyto nesmí při hoření ponechat bez dozoru. Je nutné jejich bedlivé
pozorování a sledování. Některé druhy
svíček nesmí být položeny na hořlavých
podložkách, což je vždy na konkrétním
výrobku uvedeno.
Lidé vůbec nečtou příbalové letáky
ke kupovanému zboží, kde bývá uvedeno,
jak s výrobkem bezpečně zacházet a jak
ho správně používat. To přináší v praxi celou řadu chyb a možnosti vzniku požáru.
Řada požárů vzniká i při hře dětí, a proto
je nutné děti poučit o možném nebezpečí.
V případě vzniku požáru je nutné zachovat „chladnou hlavu“ a co nejrychleji jednat. Nejen přivolat na pomoc hasiče (150,
112), ale pokusit se požár uhasit. Požáry
v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit velké
materiální škody.
Roman Šnajdar, velitel JSDH

www.tlumacov.cz
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Sport

Družstvo dorostu. Zleva dole: M. Škrabal, M. Otevřel, P. Polák, R. Ulman, L. Ulman,
zleva nahoře: L. Mouková. T. Hotařík, R. Škrabal, R. Pavelka, J. Mouka, J. Švenda a L.
Ulman. Foto: archiv fotbalisti

Jak je na tom náš fotbal po podzimní sezónì
Tabulka Přípravka A - 2008 / 2009
Z V R P

Skóre

B

1. Paseky A

9

9 0 0 111:4

27

2. Napajedla

9

7 1 1 73:10

22

3. Malenovice

9

6 0 3 34:24

18

4. Mladcová

9

5 1 3 33:28

16

5. Paseky B

9

5 0 4 44:29

15

6. Tlumačov

9

5 0 4 30:35

15

Tabulka OP žáci - 2008 / 2009
Z V R P
1. Újezd

Skóre

B

11 10 1 0 72:22

31

2. Malenovice

11 8 2 1 61:23

26

3. Tlumačov

11 7 3 1 59:14

24

4. Mysločovice

11 7 3 1 40:14

24

5. Bratřejov

11 6 0 5 41:18

18

Tabulka OS dorost a - 2008 / 2009
Skóre

B

1. Halenkovice

Z V R P
9

6 3 0 30:12

21

2. Tlumačov

9

5 3 1

26:7

18

3. Žeranovice

9

5 2 2 25:13

17

4. Kašava

9

5 1 3 29:20

16

5. Trnava

9

4 1 4 31:20

13

Tabulka OP muži - 2008 / 2009
Skóre

B

13 8 3 2 24:11

Z V R P

27

2. SK Vizovice A 13 8 2 3 41:20

26

3. Napajedla B

1. Tlumačov

13 7 4 2 39:25

25

4. Dolní Lhota A 13 6 3 4 21:18

21

5. Březnice

20

13 6 2 5 35:29

Vysvětlivky: Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet proher, B –
body. Více informací na: www.ofszlin.cz

Prosinec 2008

Přípravka
Družstvo fotbalové přípravky, kterou
vedou noví trenéři Michal Hric a Radek Dvořák, se po podzimní části mistrovských utkání umístnilo v tabulce
na pěkném šestém místě z deseti mužstev s celkovým počtem 15 bodů. Stejný
počet bodů měla i přípravka „ Paseky B“,
která však skončila na pátém místně,

14

a to jen díky svému lepšímu skóre. Tým,
který sestává z velkého počtu mladých
fotbalových nadějí se krok od kroku,
zápas od zápasu zlepšuje, je bojovnější
a osvojuje si základní abecedu fotbalového umění.
Žáci
Jako nováček v okresním přeboru si
žáci vedli nad očekávání dobře. Po podzimní části se umístili na pěkném třetím
místě a jejich cílem bude si toto nečekané umístění v jarních kolech udržet.
Dorostenci
Dorostenci se po celý rok 2008 drželi
na 2. místě v tabulce, i když se tým potýkal s nedostatkem hráčů. To je realita
dnešní doby, kdy hoši ve věku 15-18 let
nemají zájem sportovat.
Muži
Tlumačovský A tým po podzimní části okresního přeboru vede tabulku s jednobodovým náskokem před druhými Vizovicemi. Na první místo jsme se dostali
díky výbornému závěru podzimu, když
z posledních sedmi zápasů jsme šestkrát vyhráli. Nejlepším střelcem týmu je
kapitán Lukáš Mudřík, který se postaral
o šest branek. Na jaře nás čeká boj o postup do 1. B třídy.
Do jarní části fotbalové soutěže přejeme hodně sportovních úspěchů a také
trochu toho fotbalového štěstíčka.
Zprávy poskytli
vedoucí jednotlivých družstev

Máme 2 mistry ÈR v žákovském trojboji
Dne 22. 11. 2008 se konalo v Bosku, 7,8 m v hodu a 25 kg v trhu a stal
kovicích mistrovství ČR v žákovském
se tak mistrem ČR v kategorii do
trojboji (trojskok snožmo, hod me56 kg. Družstvo ve složení Navrádicimbalem a trh soupažný). DDM
til, Buček, Kolář a Kabátek obsadiTlumačov, reg. oddíl Holešov, repreli stříbrnou příčku na mistrovství
zentovali: Jan Navrátil,který obhajoČeské republiky.
val titul z roku 2007, dále pak Vojtěch
Dagmar Blažková
Buček, Josef Kolář
a Matěj Kabátek.
Jan Navrátil v kategorii nad 62 kg
dosáhl nejlepšího
výkonu celé soutěže. Jako jediný ze
všech závodníků
překonal ve všech
hmotnostních kategoriích čs. rekord
v trojskoku - 7,0 m,
v hodu medicimbalem 11,1 m a 40 kg
v trhu, a tím titul
mistra ČR obhájil.
Za ním následoval V. Buček, který
napodobil svého
„kolegu“
výkony Zleva dole: V. Buček J. Kolář, M. Kabátek, Zleva nahoře: trenér
5,7 m v trojsko- D. Kolář, J. Tůma, J. Navrátil. Foto: Dagmar Blažková
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Inzerce, pøání

SDH Tlumačov přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti

TALAŠOVO
ZAHRADNICT VÍ

NABÍZÍ
•
•
•
•

Zaþínáme ve 20:00hod
Vstupné 350,- Kþ
ýeká Vás:Teplá veþeĜe,chuĢovky a slané
pochutiny,novoroþní pĜípitek,pĤlnoþní
ohĖostroj a spousta skvČlé zábavy.
Vstupenky pouze v pĜedprodeji v restauraci
Sportareál
Na Vaši úþast a skvČlou zábavu se tČší kolektiv
restaurace Sportareál

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

Přejeme všem příjemné vánoční
svátky a šťastný nový rok.
Pracovnice DDM Sluníčko
Hana Hlobilová
a Lída Daňková

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

Inzerce, pøání
Tlumačovské novinky
• prosinec 200716

NOVINKY

Redakční rada Tlumačovských novinek děkuje svým čtenářům
za přízeň v roce 2008. Přejeme vám příjemné a pohodové svátky
vánoční a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky.
Mgr. Jiřina Rýdlová, Ing. Antonín Jonášek a Renáta Nelešovská

Rychlý internet za nejnižší ceny
Internetové spojení se svìtem.

Internet kdekoli a kdykoli.

Parametry služby
l
l
l
l
l
l

Pøipojení bez èasového a datového omezení / neuplatòuje se FUP
Hot-line nonstop
Možnost pøipojení více PC bez pøíplatku
Ke každému pøipojení telefonní linka zdarma
Rychlost až 6 Mbits
Cena od 199,- Kè / mìsíènì

TC servis, s.r.o., tø. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice, http://www.tcservis.cz
tel.: 577 664 104, 577 66 55 44, e-mail: obchod@tcservis.cz

Zahrádka – chov – rybáři

Dům služeb Tlumačov
vám nabízí:
Krmné směsi pro drůbež, králíky,
holuby, exoty, hlodavce, rybičky,
želvy. Krmiva pro psy a kočky
(granule, konzervy, pamlsky).
Obilní šroty, pšenici, ječmen, oves,
kukuřici, proso, slunečnici. Minerální
a vitaminové doplňky a grity. Krmiva
pro zimní ptactvo. Hnojiva (pevná
i tekutá), osiva a sadbu, chemické
přípravky na ochranu rostlin,
květináče, truhlíky, nářadí, folie,
substráty. Přípravky na hubení
hlodavců. Spotřební materiál pro
rybáře/vlasce, háčky, krmítka,
návnady, nástrahy, krmítkové směsi.
•••
Všem svým zákazníkům
i spoluobčanům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a pohody do roku 2009.

Internetový obchod
www.tlumacov.ic.cz
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