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Nový školní rok je pøed námi …
Stává se již pravidlem, že se začátkem
nového školního roku v Tlumačovských
novinkách objevuje můj příspěvek, který
má za úkol zhodnotit uplynulý školní rok
a poskytnout čtenářům některé informace o školním roce novém.

Žáci 1. třídy.
Chtěl bych proto využít této příležitosti a informovat čtenáře o tom,
že v současné době připravuji výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce
2008/2009 a společně s ostatními pedagogy dokončujeme práce na evaluačním
hodnocení školní práce za uplynulé dva
školní roky. Oba výše uvedené, poměrně
velmi rozsáhlé dokumenty, budou k dispozici na webových stránkách školy koncem měsíce září ( www.zstlumacov.cz).
Školní rok 2008/2009 poskytl žákům
1. A a 1. B vysoký pedagogický a provozní
nadstandard ve dvou třídách po 14 žácích,
který jim pomohl překonat adaptační potíže spojené s přechodem do školy. Bohužel z čistě ekonomických důvodů bylo
třeba učinit opatření, které by umožnilo
škole ekonomicky zvládnout rozpočet
2009. Zmiňovaným opatřením je sloučení
dvou prvních tříd do jediné třídy druhé.

Nesporným pozitivem tohoto kroku
je i skutečnost, že budou vytvořeny podmínky pro zlepšení vztahů mezi vrstevníky a možnost naplnění moderního přístupu ke kvalitní komunikaci pod heslem
„Učíme se žít a pracovat SPOLU“.

Foto: KIS Tlumačov 
Sloučení prvních tříd vyvolalo i potřebu personálních změn. V důsledku snížení počtu tříd nebylo možno prodloužit
smlouvu Mgr. M. Moučkové, která uplatní svoji kvaliﬁkaci a velmi zodpovědný
přístup k plnění pracovních povinností
na některé ze zlínských škol.
V uplynulém školním roce jsme s nástupem na prázdniny ukončili dlouholetou spolupráci s paní kolegyní Jarmilou Slovákovou, která nám již několik
let vypomáhala se zvládnutím odbornosti výuky přírodopisu. Děkujeme jí
za nekonﬂ iktní a kolegiální vztah jak
k nám spolupracovníkům, tak ke škole
a společné starosti o vzdělávání našich
žáků.
Další personální změnou nového
školního roku je odchod třídní učitelky
1. B Mgr. P. Kolaříkové na MD. Společně
jí přejeme, aby si v následujícím období

užila hodně pohody, klidu a osobního
štěstí se svojí rodinou.
V této části nemohu nezmínit i další
personální problémy, které jsme byli nuceni v průběhu minulého školního roku
a o prázdninách řešit. Jednalo se jak
o zajištění úklidu školy, tak i provozu
školní družiny. Přestože jsou zmiňované
potíže dlouhodobějšího charakteru, věřím, že nijak nenaruší zahájení nového
školního roku a zajištění oblasti zájmového vzdělávání.
Nový školní rok posune naši společnou
práci o významný krok kupředu. Bude již
třetím rokem, kdy škola bude naplňovat
školní vzdělávací program „Škola zdravého životního stylu“ a to v 1.–3. r. I. st.
a v 6.–8. r. II. st. . Největší změnou je nová
struktura vzdělávacích předmětů. Na I. st.
se objevují nové vzdělávací alternativy
jako např. předměty: Hravá matematika
(v 1.–3. r.), Zpívánky (v 1. a 2. r.), do budoucna Základy práce s počítačem (v 5.
r.), Poznáváme přírodu a svět (ve 4. a 5. r.)
a další. Na II. st. budou mít žáci možnost
rozvíjet své kompetence např. v rámci
nových volitelných předmětů (Seminář
Angličtiny, Matematicko-fyzikální seminář, Vedení domácnosti, Informační a komunikační technologie a dal.).
K naplnění vzdělávacích cílů našeho
školního vzdělávacího programu vedle
podmínek personálních a organizačních
napomáhá i kvalitní zázemí technické.
V průběhu prázdnin proběhla ve škole
rozsáhlá rekonstrukce podlah v přízemí
staré budovy školy včetně zajištění bezbariérového přístupu do prostoru DDM
Sluníčko.
(dokončení na straně 2)
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Nový školní rok je pøed námi …
(Pokračování ze strany 1)
Toto technické opatření umožní imobilním účastníkům zájmového vzdělávání účast v téměř všech jejich mimoškolních aktivitách.
Dalším významným technickým opatřením byla prázdninová rekonstrukce
ve školní jídelně. Došlo k rozsáhlé výměně
oken a kompletní přestavbě výdejové části provozu ŠJ. Spolu s provedením maleb
a nátěrů, oprav podlahovin a stolařskými
pracemi došlo k vytvoření nadstandardních podmínek pro školní stravování.
Kromě výše uvedených významných
investic bylo třeba uskutečnit i další malby a opravy, z nichž nejdůležitější byla
oprava střech v části přístavby zhruba
za 150 tisíc korun.
Velkou zásluhu na provedených akcích má zřizovatel školy – Obec Tluma-

čov, který dlouhodobě vytváří kvalitní
rozpočtové podmínky pro opravy a investice, které nám umožňují opravovat,
rekonstruovat a zlepšovat podmínky pro
vzdělávání našich žáků.
Závěrem bych chtěl všem svým spolupracovníkům, pracovníkům obce, DDM
Sluníčko a dalším poděkovat za úsilí, které věnovali přípravě nového školního
roku. Po několika prvních dnech společné práce mohu konstatovat, že nový
školní rok nejen zvládneme, ale budeme
pracovat v pohodě v prostředí, které je
nám blízké a které jsme si dokázali zpříjemnit společnou prací.
Všem žákům školy zároveň přeji, aby
školní rok zvládli v přátelské atmosféře
společného úsilí o splnění všech úkolů,
které dnes před námi stojí.
Mgr. Robert PODLAS ředitel školy

Provoz radarù na frekventované silnici I/55
Od 8. června 2009, kdy byly na sloupy veřejného osvětlení nacházející se
v okrajových lokalitách zastavěného území obce při komunikaci I/55 v ul. Dolní
a ul. Masarykova instalovány ukazatele
okamžité rychlosti projíždějících vozidel,
máme k dispozici statistické informace
o průjezdu vozidel.
•••
Ul. Dolní (od Otrokovic, směr Hulín):
• celkový počet vozidel za měsíc
07/2009: 239 285 automobilů
• celkový počet vozidel za měsíc
08/2009: 240 426 automobilů
• nejvyšší frekvence za 24 hod: 8 407
automobilů (31. 8. 2009)
• nejvyšší zaznamenaná okamžitá rychlost: 192 km/hod (10. 8., čas 23:00–
24:00 hod), 167 km/hod (7. 8., čas
17:00–18:00 hod) !
• maximální průjezd za 1 hod: 505 vozidel (18. 6., 15:00–16:00 hod)
• průměrná zaznamenaná okamžitá
rychlost: 49,2 km/hod
Ul. Masarykova (od Hulína, směr
Otrokovice)*:
• celkový počet vozidel za měsíc
07/2009: 177 906 automobilů
• celkový počet vozidel za měsíc
08/2009: 177 035 automobilů
• nejvyšší frekvence za 24 hod: 6 037
automobilů (18. 6. 2009)
• nejvyšší zaznamenaná okamžitá rychlost: 188 km/hod (26. 7., čas 6:00–7:00
hod), 158 km/hod (21. 7., čas 3:00–
4:00 hod)!
• maximální průjezd za 1 hod: 406 vozidel (21. 8., 19:00–20:00 hod)

Bøezen 2009

• průměrná zaznamenaná okamžitá
rychlost: 50,2 km/hod
* Údaje o počtu vozidel nejsou objektivní z toho důvodu, že umístění radaru
je na sloupu veřejného osvětlení na druhé straně komunikace, a jedou-li v protisměru (od Otrokovic) kamiony, tak
přeruší radarový paprsek, a v tu chvíli
projíždějící auta od Hulína nejsou načtena do evidence (cca 25% vozidel).
Po téměř tříměsíčním provozu ukazatelů okamžité rychlosti lze konstatovat, že:
• informace o aktuální rychlosti, která
je vyšší než zákonem stanovená, podpořená zvýrazněným nápisem „ZPOMAL“,
přiměje řidiče přibrzdit vozidlo a projet
zastavěným územím obce přiměřenou
(předpisovou) rychlostí,
• radary ve spojení s bezpečnostními
ostrůvky u přechodů přispívají výraznou
měrou ke zvýšení bezpečnosti chodců
a zlepšují dopravně bezpečnostní situaci
při průjezdu obcí Tlumačov
• každodenní průjezd automobilů
po silnici I/55 přes Tlumačov ve výši cca
16 tis. vozidel/24 hod (16 249 automobilů/24 h - zdroj ŘSD, 2008) je reálnou
skutečností, který významně negativním
způsobem ovlivňuje kvalitu života v Tlumačově, respektive v rodinných domech
přiléhajících ke komunikaci I/55, jako
například prachovými částicemi, hlukem
překračujícím přípustnou hranici (den =
65,9 dB, noc = 61,3 dB - zdroj ŘSD, 2008),
či zvýšeným dopravně bezpečnostním
rizikem.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Povodnì 2009
V souvislosti s ničivými povodněmi, které se vyskytly zejména v Olomouckém, Moravskoslezském a částečně Zlínském kraji, Tlumačov jako
obec postižená povodní v roce 1997,
respektive 2006, se rozhodla z principu solidarity poskytnout pomoc
postiženým obcím formou ﬁnanční
částky, která bude použita pro humanitární materiálovou či ﬁnanční
pomoc potřebným občanům v nejvíce postižených lokalitách.
Rada obce Tlumačov na svém mimořádném zasedání, které se uskutečnilo dne 30. 6. 2009, schválila
poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
20 000 Kč ve prospěch dobročinné
humanitární organizace SAMARI,
o. s. Zlín, jejíž náplní mimo jiné je
i pomoc při zmírňování následků
katastrof.
Tento ﬁnanční dar je určen pro
pomoc občanům na zmírnění následků ničivých povodní z června
2009.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Realizace úspor
energie ZŠ Tlumaèov,
tak zní nejen název projektu, ale
i cíl. Ve spolupráci s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o. p. s.
za významné pomoci paní ředitelky Ing. Miroslavy Knotkové podala Obec Tlumačov žádost o dotaci
z prostředků EU v souladu s výzvou
„OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ 3.2., Realizace úspor
energie“.
V případě, že budeme úspěšní,
bude u ZŠ Tlumačov provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a výměna starých oken
a dveří, což povede k energetickým
a následně i k ﬁnančním úsporám.
Energetický audit budovy ZŠ Tlumačov prováděla společnost TESPORA-Ing. Ivana Tesaříková, projekt
v souladu s energetickým auditem
i výzvou OPŽP pak realizovala ﬁrma
GARANT-Ing. Karel Šaur.
Nyní nezbývá než doufat, že naše
žádost bude kladně vyřízena.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta
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Z radnice

Rekonstrukce chodníkù v ulicích Masarykova a Kvasická
V souladu se záměrem Obce Tlumačov
průběžně a postupně opravovat chodníky ve smyslu nahrazovat nerovný a zdeformovaný povrch (vesměs litý asfalt, či
starou a místy rozpraskanou betonovou
dlažbu 30/30) novou nášlapnou vrstvou
ze zámkové dlažby, tak i letos v Tlumačově probíhá rekonstrukce chodníků, a to
v ulicích Masarykova a Kvasická o celkové výměře cca 850 m2.
Průměrná šířka chodníku bude 2 m
a v místech komunikačního křížení bude
provedena bezbariérová úprava.
Chodník v ul. Masarykova (od hasičské zbrojnice po přechod vč. chodníků
kolem autobusové zastávky) představoval náklad ve výši 464 302 Kč a byl dokončen koncem měsíce srpna.
Smluvní cena za rekonstrukci chodníků v ul. Masarykova (od fary po křižovatku směr na Kvasice) a v ul. Kvasická (od křižovatky po poštu) je určena
ve výši 725 323 Kč a dokončení stavebních prací v této lokalitě se předpokládá do 30. 9. 2009. Harmonogram prací
v tomto úseku byl uzpůsoben plánované stavbě plynovodní přípojky pro
lékárnu, která se realizovala poslední
týden v srpnu.
Financování rekonstrukce chodníků
ve výše uvedených lokalitách je zajištěno
výhradně ze zdrojů obce, které jsou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2009.
Počátkem září byla také zrealizována
oprava výtluků, respektive jiných deformací (ul. Švermova, křižovatka U Trojice,
ul. 6. května), a propadlých dešťových silničních vpustí (ul. Švermova, Jiráskova,
Dr. Horníčka) v místních komunikacích,
a to v celkové ceně cca 195 000 Kč.
Dále pracovníci oddělení údržby obce
provedli opravu chodníku v ulici Švermova formou nového podsypu, překládky
a vyrovnání stávajících betonových dlaždic o rozměrech 30/30/4 cm.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Poctivý nálezce
Děkuji panu Milanu Zabadalovi,
Nádražní 203, Tlumačov, který v neděli 14. 6. 2009 v odpoledních hodinách odevzdal ve služebně Městské
policie Uherský Brod etuji s mými
doklady a peněženkou, aniž čekal jakoukoliv odměnu.
Jednání pana Zabadala si velmi vážím a přeji nám všem, aby takových
lidí jako je on, bylo co nejvíce.
S úctou a poděkováním
Vratislav Janča, Neradice, Uh. Brod

Opravený chodník v ulici Masarykova.

Foto: KIS Tlumačov 

Mùžeme využívat sociálních služeb
 Komunitní plánování sociálních
služeb
Od října 2005 do července 2007 realizovalo město Otrokovice společně se
svými partnery projekt Komunitní plán
sociálních služeb na Otrokovicku, který
byl spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní
rozvoj. Projekt pomohl realizovat řadu
aktivit. Partnerem regionu Otrokovicko
byla i obec Tlumačov, která se podílela na projektu se zaměřením na cílové
skupiny: Senioři, Osoby se zdravotním
postižením a Nezaměstnaní občané.
V rámci procesu je těmto cílovým skupinám věnována pozornost i nadále.

 Využití sociálních služeb v praxi
SENIOŘI
1. Chcete poradit po telefonu? Obraťte se na: Senior telefon 800 157 157:
služba zaměřená na pomoc a podporu
seniorů a osob pečujících o seniory, bezplatná linka krizové pomoci, nepřetržitý provoz, sociální problémy (samota,
mezigenerační vztahy, obavy, smutek,
zdravotní stav, ztráta blízké osoby, rady
v sociální a právní problematice …)
2. Zlatá linka seniorů – telefon
800 200 007: bezplatná telefonní linka,
anonymní, nemusíte se představovat,
pomůže řešit jakýkoliv problém …
3. Můžete využít sociálních služeb
v Otrokovicích nebo v Tlumačově: Senior Otrokovice – pavilon A, B, C (senioři závislí na pomoci jiných osob), Dům

s pečovatelskou službou Trávníky, Dům
s pečovatelskou službou Kvítkovice,
Charita sv. Anežky Otrokovice (terénní, pobytové, ambulantní služby), Dům
s pečovatelskou službou Tlumačov

 Hledáte jiné sociální služby ?
Linka SOS Zlín: Řešíte životní problém sami se sebou, s dětmi, s rodiči,
partnerem, se svou nemocí, samotou?
Žádný problém není tak velký, když si
o něm můžete s někým promluvit!! Volejte anonymní krizovou telefonní linku
577 431 333 nonstop.
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy Zlín: telefon
577 210 809, způsob objednání telefonicky, e-mailem, osobně. Rodičovská
linka: telefon 840 111 234 (hovory zpoplatněny jako místní hovor)
Občanská poradna STROP – bezplatné, anonymní, nezávislé a nestranné
poradenské služby v obtížných životních situacích, bezplatné poradenství
v oblastech: sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost,
bydlení, rodina a mezilidské vztahy,
majetkoprávní vztahy… Zlín, ul. Dlouhá
2699, telefon 571 110 896
Sdružení Linka bezpečí:
pomoc dětem
Linka bezpečí: telefon 800 116 111
Linka vzkaz domů: 800 111 113,
724 727 777
Rodičovská linka: 840 111 234
Mgr. Marie Pečeňová, členka KPSS

www.tlumacov.cz
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Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 10. 6. 2009
přijalo tato usnesení:
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009
rozpočtu obce pro rok 2009 v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 118 000 Kč s tím,
že celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok
2009 po změně č. 1/2009 činí 29 393 000 Kč
schvaluje odprodej pozemku p. č. 1371/2 –
zastavěná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Tlumačov
manželům Karlovi a Lýdii Dudovým
schvaluje odprodej objektu p. č. 872 ul.
Kvasická, včetně pozemku p. č. st. 126/3 – zastavěná plocha nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú.
Tlumačov společnosti Schizandra, s. r. o., Komenského nám. 61, Tlumačov, IČ: 26922339 za následujících podmínek: celková kupní cena ve výši
800 000 Kč, účel budoucího využití – provozování lékárny nebo jiného zdravotnického zařízení,
předkupní právo věcné pro obec Tlumačov, k části pozemku p. č. st. 126/4 bude zřízeno věcné břemeno – právo chůze, jízdy a umístění kanalizační
přípojky pro vlastníka pozemku p. č. st. 126/3
schvaluje odprodej hospodářského objektu
na pozemku p. č. st. 126/4, včetně pozemku p. č.

st. 126/4 – zastavěná plocha nádvoří o výměře
127 m2 v k. ú. Tlumačov do společného jmění
manželů Karla Janoštíka a Hany Janoštíkové,
ideální ½ těchto nemovitostí, a do společného
jmění manželů Vratislava Du a a Heleny Du ové, rovněž ideální ½ těchto nemovitostí, za následujících podmínek: celková kupní cena stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá
ve výši 20 000 Kč, k části pozemku p. č. st. 126/4
bude zřízeno věcné břemeno – právo chůze, jízdy a umístění kanalizační přípojky pro vlastníka
pozemku p. č. st. 126/3, předkupní právo věcné
pro obec Tlumačov
schvaluje záměr na odprodej pozemků
nebo jejich částí v lokalitě ul. Švermova blíže speciﬁkovaných v přiloženém snímku z katastrální
mapy: p. č. 829/16 – orná půda o výměře 661 m2,
část p. č. 829/19 – orná půda o výměře 485 m2,
část p. č. 829/20 – orná půda o výměře cca 180
m2, část p. č. 829/22 – ostatní plocha o výměře
cca 285 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: minimální celková kupní
cena ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým

posudkem, účel budoucího využití – ostatní zeleň, zahrady, předkupní právo věcné pro obec
Tlumačov, náklady spojené s prodejem pozemků
včetně poměrné části nákladů na znalecký posudek a vyhotovení geometrického plánu hradí
kupující
schvaluje závazek obec Tlumačov o provádění budoucího čištění a trvalé údržby objektu č.
2 – Rekonstrukce propustí v lokalitě Podrybničí,
který má být součástí realizace stavby „Polní cesta Tlumačov - Skály“
schvaluje Smlouvu o spolupráci s městem
Otrokovice ve věci administrace projektu e-Government v obcích – Czech POINT v předloženém znění
bere na vědomí záměr společnosti Skanska DS, a. s. Brno vybudovat v lokalitě Slivotín
obalovnu asfaltových směsí s tím, že dopravní
napojení na komunikaci I/55 bude po místní
komunikaci kolem areálu Metalšrot, která bude
na náklady společnosti Skanska DS, a. s. Brno
zpevněna, respektive rozšířena, v úseku od pálenice po nadjezd nad železničním koridorem

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 24. 6. 2009
přijala tato usnesení:
bere na vědomí stav výběru poplatků
za komunální odpad, poplatků a známek za psy
a příjem z nájmu zahrádek ke dni 15. 6. 2009.
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
o jeden rok, tj. do 31. 7. 2010 uvedeným nájemníkům
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
p. Karlu Pagáčovi, bytem Sportovní 209 do 31.
12. 2009 za podmínky, že dlužnou částku za nájemné a služby uhradí do 20. 7. 2009. 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. 8. 2009.
schvaluje restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. Dolní panem Mgr. A. Josefem
Petrem za celkovou cenu 60 604 Kč včetně DPH.
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na provedení veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava chodníku v ul. Masarykova“ nabídku
stavební společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. v celkové ceně vč. DPH
464 302 Kč
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na provedení veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava chodníku v ul. Masarykova a ul. Kvasická“ nabídku stavební společnosti Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a. s. v celkové ceně vč.
DPH 725 323 Kč
schvaluje zadání zpracování projektové
dokumentace v rozsahu pro provádění stavby
a výběr zhotovitele akce „Odkanalizování obce
Tlumačov – III. etapa“ společnosti Centroprojekt, a. s. Zlín za celkovou smluvní cenu ve výši
724 472 Kč vč. DPH
schvaluje zadání vypracování žádosti
o dotaci na akci „Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov“ u Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., Zlín, tř. Tomáše Bati 21, 761 90, IČ:
27688313 v souladu s výzvou OPŽP 3.2.

Bøezen 2009

projednala žádosti Ing. Pavla Machálka,
společnosti Geosol Czech s. r. o. Praha a společnosti NWT Computer s. r. o. Hulín o vydání nezávazného stanoviska k záměru realizovat výstavbu
fotovoltaických solárních elektráren (dále FVE)
v katastru obce Tlumačov.
vydává předběžný souhlas se záměrem
Ing. Pavla Machálka, Uh. Hradiště, realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie
v katastru obce Tlumačov – v lokalitě farmy
Terezov na pozemku p. č. 3516 k. ú. Tlumačov
na Moravě za níže uvedených podmínek: dodržet a respektovat platnou Územně plánovací
dokumentaci obce Tlumačov (funkční využití
pozemku dle aktuálně platné ÚPD obce Tlumačov je orná půda!), garantovat nezávadnost
provozu FVE vůči lidskému organizmu a životnímu prostředí v k. ú. Tlumačov na Moravě,
rozloha pozemků max. do 8 ha, výkon FVE do 5
MW, realizace inženýrských sítí a infrastruktury na náklady zhotovitele, pravidelná údržba
pozemku pod fotovoltaickými panely, aktivní
spolupráce s obcí, zejména podpora školských,
sportovních, kulturních a jiných společenských
aktivit po dohodě s obcí formou sponzoringu,
respektive daru, ve výši 300 000 Kč/rok/za každý i započatý instalovaný MW výkonu FVE elektrárny po dobu 20 let, v případě realizace záměru a provozu FVE přednostně nabídnout stálá
pracovní místa občanům obce Tlumačov, tento
předběžný souhlas nenahrazuje souhlas obce
v rámci stavebního řízení a může být kdykoliv
radou obce či zastupitelstvem obce zrušen bez
udání důvodu
vydává předběžný souhlas se záměrem
společnosti NWT Computer s. r. o. Hulín, realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické
energie v katastru obce Tlumačov – v lokalitě
bývalého závodiště hřebčince – lokalita Tlumačovský rybník za níže uvedených podmínek:
dodržet a respektovat platnou Územně pláno-

vací dokumentaci obce Tlumačov (funkční využití pozemku dle aktuálně platné ÚPD obce
Tlumačov je trvalý travní porost, respektive
jezdecký sport!), garantovat nezávadnost provozu FVE vůči lidskému organizmu a životnímu prostředí v k. ú. Tlumačov na Moravě, rozloha pozemků max. do 6 ha, výkon FVE do 5 MW,
(ostatní podmínky viz. výše)
nesouhlasí se záměrem záměrem společnosti Geosol Czech s. r. o. Praha zastoupené
společností DATO, spol. s r. o. Praha realizovat
fotovoltaickou výrobnu elektrické energie o výkonu vyšším jak 2,5 MW v katastru obce Tlumačov – v lokalitě Slivotín z důvodu, že v uplynulém
období rada obce vydala předběžný souhlas se
záměrem realizovat fotovoltaické elektrárny v lokalitě Slivotín jiným dvěma společnostem a z hlediska budoucího využití lokality Slivotín je žádoucí, aby v této lokalitě byly etablovány především
společnosti, které pro občany obce a blízkého
regionu vytvoří pracovní příležitosti a budou
dlouhodobě vytvářet přidanou hodnotu, z které
formou synergického efektu bude mít prospěch
obec Tlumačov
schvaluje Základní škole Tlumačov, příspěvkové organizaci, čerpání ﬁnančních prostředků
ve výši 86 183 Kč z fondu reprodukce investičního
majetku z důvodu opravy hydroizolačních defektů části střechy budovy základní školy
schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obcí Tlumačov a pověřuje obecní úřad postupovat dle výše uvedené
směrnice
bere na vědomí záměr společnosti Berger
Bohemia, a. s. Plzeň vybudovat v lokalitě Slivotín
administrativně výrobní areál jako sídlo Berger
Bohemia, a. s divize Morava, který má sestávat
z administrativních prostor, obalovny živičných
směsí a betonárny
(pokračování na straně 5)
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nesouhlasí se záměrem společnosti Berger Bohemia, a. s. především z důvodu, že dle
všeobecně dostupných informací má společnost Skanska DS, a. s. konkrétně rozpracovaný záměr (vč. zajištění pozemků) vybudovat
obalovnu asfaltových směsí v lokalitě Slivotín,
a další obalovna a betonárna by významně

negativním způsobem zvýšila dopravní zátěž
v dané lokalitě a mohlo by dojít ke zhoršení
životního prostředí zejména ve vztahu k zástavbě rodinnými domy v blízkosti komunikací. V případě, že společnost Berger Bohemia
bude trvat na realizaci výše uvedeného záměru, tak záměr musí být posouzen dle zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (EIA).
schvaluje záměr odprodat neupotřebitelný
majetek, a to malotraktor TZ-4K-14 s příslušenstvím (vlek 1 t, radlice 100 cm, zametací kartáč)
za cenu min. 60 000 Kč


Rada obce Tlumaèov na svém mimoøádném jednání 30. 6. 2009
přijala tato usnesení:
schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze
dne 2. 5. 2006 dohodou s paní Denisou Blažkovou
na užívání bytu č. 8 (1+1) v BD p. č. 862 ke dni
30. 6. 2009
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 7 (3+1) U Trojice p. č. 862 Tlumačov s paní Denisou Blažkovou, bytem U Trojice 862, Tlumačov
na dobu určitou od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010
schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze
dne 6. 12. 2004 dohodou s paní Annou Dunkovou na užívání bytu č. 1 (1+1) na ulici J. Žižky
p. č. 630 ke dni 30. 6. 2009
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 8 (1+1) U Trojice p. č. 862, Tlumačov paní Anně
Dunkové, bytem J. Žižky 630, Tlumačov na dobu
určitou od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010
schvaluje zpracování a následné podání žádosti o dotaci ve výši 42 670 000 Kč, což představuje cca 80 % z celkové předpokládané ceny díla
na akci Odkanalizování obce Tlumačov III. etapa
z Ministerstva ﬁnancí ČR, s tím, že podání této

žádosti se předpokládá uskutečnit v termínu
do 31. 7. 2009
schvaluje jako zpracovatele žádosti o dotaci vč. povinných příloh a investičního záměru
na akci „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ společnost Realka – Rubíček s. r. o. Kroměříž,
IČ: 65277929 za cenu 24 000 Kč + DPH
schvaluje jako zpracovatele ﬁnančního
projektu pro podlimitní veřejnou zakázku „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ společnost
Realka – Rubíček s. r. o. Kroměříž, IČ: 65277929
za cenu 28.000 Kč + DPH
schvaluje zadat inženýrskou činnost související s otevřeným zadávacím řízením (organizací, průběhem, reprodukcí zadávací dokumentace
a vyhodnocením) veřejné zakázky „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, společnosti RTS, a. s. Brno, IČ: 25533843
za cenu 75 000 Kč + DPH. V případě, že nebude se společností RTS, a. s. uzavřena mandátní
smlouva v termínu do 31. 7. 2009, tak je starosta

pověřen uzavřít mandátní smlouvu na výše uvedenou organizaci a průběh zadávacího řízení se
společností Realka – Rubíček s. r. o. Kroměříž,
IČ:65277929
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
a provozování kanalizace mezi Obcí Tlumačov
a společností Moravská vodárenská a. s. ze dne
10. 12. 2008 v předloženém znění
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o podílu
úhrady na stočném mezi Obcí Tlumačov a společností Moravská vodárenská a. s. ze dne 10. 12.
2008 v předloženém znění
schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 20 000 Kč na konto – účet SAMARI, o. s.
(Mgr. Alena Rusová) jako pomoc postiženým občanům na zmírnění následků ničivých povodní
z června 2009.
schvaluje smlouvu o výpůjčce se společností Asekol s. r. o. na uniﬁkovaný přístřešek pro
meziskládku použitých vyřazených elektrospotřebičů v rámci zpětného odběru v předloženém
znění

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 29. 7. 2009
přijala tato usnesení:
bere na vědomí žalobu Josefa Křižky proti
Obci Tlumačov o zaplacení částky 4 mil. Kč s tím,
že tuto žalobu odmítá – neuznává nárok a pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci s právním
zástupcem činil právní úkony směřující ke zrušení žaloby jako bezdůvodné
schvaluje Dohodu o právu provést stavbu
s manžely L. Mišákem a J. Mišákovou
projednala nabídku paní Blanky Růžičkové, Valašské Meziříčí, na vypracování a tisk publikace o památkách, přírodě, a krajině Tlumačova

s tím, že s ohledem na vydání knižní publikace
Tlumačov v 10/2008 rada neakceptuje nabídku
na vydání další publikace o obci
schvaluje příspěvek na dopravu pro účastníky zájezdu, respektive úhradu dopravy za autobus z rozpočtu obce, do Uherského Hradiště
ve výši 100% (předpoklad 2 000 Kč) na muzikál
„Donaha“, který se uskuteční ve Slováckém divadle dne 18. 9. 2009
schvaluje pro zadání zakázky „Výměna
oken a vstupních dveří BD p. č. 630 ul. Jana Žižky,
Tlumačov“ výjimku ze Směrnice pro zadávání za-

kázek malého rozsahu a rada obce bere na vědomí, že zhotovitelem této akce je společnost Satu,
spol. s r. o. Mysločovice
bere na vědomí družební návštěvu zástupců Tlumačova do Ďanové (SK), která se uskuteční
ve dnech 1. -2. 8. 2009 s tím, že schvaluje úhradu
nákladů související s družební návštěvou (doprava, občerstvení,…) z rozpočtu obce – kapitola KIS
schvaluje Smlouvu na bezúplatný převod 5
kompletů hasičských ochranných obleků a obuvi
pro potřeby JSDH obce Tlumačov z Ministerstva
vnitra ČR na obec Tlumačov v předloženém znění

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 19. 8. 2009
přijala tato usnesení:
v rámci integrace děti se speciﬁckými potřebami do ZŠ Tlumačov schvaluje vytvoření
pracovního místa – osobní asistentky zdravotně
postižených dětí v ZŠ pro školní rok 2009/2010
od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010
bere na vědomí: stanovení podmínek
pro výkon činnosti školní družiny ZŠ Tlumačov v době prázdnin ve znění dle přílohy,informace o plánovaném čerpání fondu reprodukce
investičního majetku p. o. Základní škola Tlumačov v roce 2009, skutečné náklady za období 01–06/2009 za úhradu spotřeby plynu
v rámci otopu objektů školy a ohřevu užitkové
vody
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009
p. o. Základní škola Tlumačov s tím, že se jedná

o převod částky ve výši 30 000 Kč z položky 5137
(DDHIM) na položku 5171 (opravy)
bere na vědomí informace ředitelky Mateřské školy Tlumačov o haváriích na vnitřních
rozvodech vody v sociálním zařízení objektu MŠ,
které se vyskytly dne 4. 8. a 8. 8. 2009
ukládá ředitelce MŠ: uplatnit maximum
škod v rámci pojistných smluv, v případě, že
bude třeba navýšit rozpočet pro rok 2009 příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov, tak bude žádost podložena rozpisem škod
a způsobem odstranění - likvidace škod vč. vyčíslením ﬁ nančních nákladů, zajistit systémová
opatření, které v budoucnu budou eliminovat
vznik obdobných havárií na vnitřních sanitárních rozvodech zejména v období výluky provozu (prázdniny, svátky, …)

schvaluje pronájem pozemků nebo jejich
částí vhodných pro zemědělskou činnost v k. ú.
Tlumačov na Moravě uvedeným subjektům
schvaluje panu Pavlu Kašparovi, bytem
U Trojice 862, splátkový kalendář ve formě měsíčních splátek s tím, že první splátka bude uhrazena do 31. 8. 2009. Celková dlužná částka za nájemné a služby v období 01–06/2009 a poplatek
za komunální odpad (vč. navýšením rok 2009)
bude uhrazena nejpozději do 31. 7. 2010
schvaluje panu Josefu Vejmělkovi, bytem
Švermova 748, 763 62 Tlumačov, na základě
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2004, o místních
poplatcích, odstavení a parkování autobusu
na místní komunikaci umístěné na pozemku p. č.
2608/2 a 2608/4 k. ú. Tlumačov v ulici Nivy II,
(dokončení na straně 5)
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NOVINKY
(pokračování ze strany 5)
formou vyhrazení parkovacího místa o výměře
24 m2 dle situačního plánku pro období od 1. 10.
2009 do 30. 9. 2010 s tím, že výše poplatku bude
stanovena v souladu s OZV č. 4/2004, č. III, bod 3
schvaluje záměr odprodat výtlačné kanalizační potrubí DN 150 v celkové délce cca 810 m
propojující čerpací stanici ČS 1 a ČS 2 za níže uvedených podmínek:kupující bude splňovat podmínku, že má oprávnění provozovat kanalizaci
pro veřejnou potřebu, kupní cena celkem min.
10 000 Kč, kupující ve vlastní režii zajistí kolaudaci předmětu prodeje – výtlačného kanalizačního potrubí PVC DN 150, kupující bude předmět
prodeje - výtlačné kanalizační potrubí DN 150
v celkové délce cca 810 m – využívat k odvádění komunálních splaškových vod z ČS 1 na ČS 2
a následně na ČOV
bere na vědomí informaci o podání žádosti
o dotaci z programů MF ČR na akci Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa
stanovuje - schvaluje kvaliﬁkační předpoklady a kritéria pro hodnocení nabídek v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné
zakázky Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa v předloženém znění – dle přílohy
schvaluje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise v níže uvede-

ném znění: Ing. Antonín Jonášek, Dolní, Tlumačov; Ing. Josef Šico, Švermova, Tlumačov; Michal
Veselský, Lhotka, Zlín; Ing. Petr Vrbka, (RTS
Brno); Lenka Cyrnerová, (RTS Brno)
schvaluje náhradníky za členy komise pro
otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
v níže uvedeném znění: Ing. Jaroslav Ševela, Zábraní, Tlumačov; Mgr. Rajmund Huráň, Nádražní, Tlumačov; Ing. Jan Rýdel, Přasličná, Tlumačov; Ing. Marek Slabý, (RTS Brno); Roman Hlaváč
(RTS Brno)
projednala aktualizovanou žádost ze dne
12. 8. 2009 společnosti Geosol Czech s. r. o. Praha
o vydání nezávazného stanoviska k záměru realizovat výstavbu fotovoltaické solární elektrárny
(dále FVE) v lokalitě Slivotín, v k. ú. Tlumačov
na Moravě.
vydává předběžný souhlas k záměru společnosti Geosol Czech s. r. o. Praha, realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie v katastru obce Tlumačov – v lokalitě Slivotín (pozemky
dislokované v III. a IV. etapě zastavitelnosti), k.
ú. Tlumačov na Moravě, za níže uvedených podmínek: dodržet a respektovat platnou Územně
plánovací dokumentaci obce Tlumačov s tím, že
upozorňujeme na podmínku z platného územního plánu ve smyslu, že následná etapa se může
zahájit vždy až po úplném využití plochy etapy
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předchozí (nyní rozpracována etapa č. 1 lokality
Slivotín!), garantovat nezávadnost provozu FVE
vůči lidskému organizmu a životnímu prostředí
v k. ú. Tlumačov na Moravě; rozloha pozemků
dotčených FVE max. do 6 ha, výkon FVE do 4
MW; realizace inženýrských sítí a infrastruktury na náklady zhotovitele; pravidelná údržba
pozemku pod fotovoltaickými panely; aktivní
spolupráce s obcí, zejména podpora školských,
sportovních, kulturních a jiných společenských
aktivit po dohodě s obcí formou sponzoringu,
respektive daru, ve výši minimálně 100.000 Kč/
rok/za každý i započatý instalovaný MW výkonu
FVE elektrárny po dobu minimálně 20 let; v případě realizace záměru a provozu FVE přednostně nabídnout stálá pracovní místa občanům obce
Tlumačov; tento předběžný souhlas nenahrazuje
souhlas obce v rámci stavebního řízení a může
být kdykoliv radou obce, či zastupitelstvem obce,
zrušen bez udání důvodu
schvaluje provedení realizace akce „Demolice objektu p. č. 64, nám. Komenského Tlumačov“ v období 09–11/2009 s tím, že ukládá
starostovi obce, aby předložil návrh způsobu odstranění – demolice objektu, a to: formou svépomocí za účasti místních organizací (oddíl kopané,
SDH, …); nebo dodavatelsky.
Plné znění na www.tlumacov.cz


ROK 1989 a 1990
Hned po 17. listopadu, po událostech
zmíněných již v úvodu, byly zakládány
v městech a jiných obcích z občanů tzv. „Občanská fóra“ – sdružení občanů proti násilí, totalitnímu režimu vlády jedné strany,
za svobodu, demokracii a svobodné volby.
Tak tomu bylo i v Tlumačově. Již 22.
listopadu 1989 se sešli dva občané Tlumačova a to pan Neoral Milan (učitel)
a Horníček Josef s tím, že je nutné toto
hnutí u nás založit. Bylo ujednáno, že ještě do 25. listopadu svolají na shromáždění OF naše občany. Pro krátkost termínu
uskutečněno datum 1. OF na 7. prosince
1989 do sokolovny. Mezitím se přípravný
výbor rozrostl o další členy a to Staška
Jaroslava, Šimčíka Milana, Kadlece Zdeňka, Ing. Vavrouškovou, Skopala Karla ml.
a Mišurce Oty. V sále se sešlo na 300 občanů. Přes video byly promítány záznamy
z událostí 17. listopadu v Praze. Schůzi OF
zahájil a vedl Milan Neoral. Přítomni byli
i zástupci OF ze Zlína, studenti ze Zlína
a zástupci OF z Moravanu.
Debata byla bouřlivá. Byly připomínky
na adresu KSČ a podobně. Na další připomínky odpovídali funkcionáři MNV. Nebyl
vznesen požadavek z řad občanů o odstoupení některého funkcionáře MNV.
Druhá schůze OF byla 18. 12. 1989 v 17
hodin rovněž na sokolovně s účastí 230
občanů. Na programu bylo schválení mluvčích OF. Zvoleni byli Hulenka Jaroslav (učitel v důchodu), Kristýnek František (učitel
v důchodu), Kryštof Miloš (zaměstnanec
PP), Ing. Vavroušková (RaJ) a Skopal Karel ml. (student). Rovněž zde padly připo-
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17. listopad 1989. Národní třída v Praze.

mínky na špatný stav životního prostředí
a ke stav. akcím MNV. Ani zde nebyla vyslovena nedůvěra funkcionářům MNV. Další
schůze byla stanovena na leden 1990.
V lednu byla pětice doplněna na veřejné schůzi v sále sokolovny na 15. Tak byl
vytvořen tzv. koordinační výbor OF. Scházel se jednou týdně, později jednou za 14
dnů a řešil aktuální problémy vyplývající
z rychle se vyvíjejících událostí. OF bylo
pak vyzváno místním národním výborem,
aby vysílalo svého zástupce do schůzí rady
MNV. Tímto úkolem byl pověřen Jaroslav
Hulenka.
Zástupci OF navštívili i školu a dosud
existující agitační středisko, které bylo

Foto: Radovan Boček 

přejmenováno na informační. OF dostalo k dispozici vývěsní skříňku vedle MNV.
Na žádost občanů doporučilo OF přejmenování některých ulic a náměstí, což bylo
usnesením rady ONV z 20. 2. 1990 schváleno. Stalinova ulice přejmenována na Masarykovu, Leninova na Machovskou, Fučíkova
na Dolní, Klementa Gottwalda na Nádražní
a náměstí Pionýrů na náměstí Komenského. Za poslance ONV na návrh OF byl zvolen pan Milan Neoral.
•••
Vypsáno z: Kronika obec Tlumačov,
okres Gottwaldov, od 1. 1. 1990 okres Zlín,
strana 296 a 319.
Zapsal kronikář pan Bohumil Janečka.
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Z radnice

Návštìva v Ïanové – Branno-športové hry
Přesně v půli prázdnin, 1. srpna 2009,
se vydala početnější skupina (cca 50)
obyvatel Tlumačova na Branno-športové
hry do partnerské obce Ďanová na Slovensku.
Zejména zástupci místního sboru
dobrovolných hasičů a fotbalistů zaplnili autobus směřující k našim slovenským přátelům. Uvítání v Ďanové bylo
(jak jinak) velmi vřelé a srdečné. Po organizačních informacích jsme se šli ubytovat; někteří do místní mateřské školy,
jiní si postavili na školní zahradě stan.
Pak už následovala malá svačinka
a oﬁciální zahájení her paní starostkou
Ďanové Kristinou Adamišovou. Za naši
obec poděkoval za pozvání a předal malé
dárky starosta Ing. Jaroslav Ševela. Také
upozornil všechny přítomné, že jsme přivezli výborné české pivo, slaďoučké moravské víno a hlavně dobrou a soutěživou náladu. Velitel hasičů Roman Šnajdar
daroval jménem všech tlumačovských
dobrovolných hasičů svým slovenským
kolegům památeční pohár.
Všichni přítomní měli možnost se zúčastnit soutěže v hodu brvnom (přek.:
kládou), střelby ze vzduchovky na terč
a byly i přichystány 2 velmi zábavné štafety.
V 15 hodin bylo zahájeno přátelské
fotbalové utkání „starých“ pánů z obou
obcí. Po mužích nastoupily na zelený
trávník dívky a ženy, aby i ony ukázaly,
že umí hrát fotbal.
Všechny soutěže i zápasy byly v duchu
fair-play i podle hesla: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.

K večeru si mnozí z nás, Tlumačáků,
udělali procházku k místnímu rybníku
a byli i tací, co neodolali čisté, chladivé
vodě a zaplavali si v ní pár temp.
Během dne jsme měli možnost ochutnat výborné koláčky, chutný kozí sýr, mistrně uvařený a ochucený masový guláš,
správně propečené pstruhy a na závěr sobotního dne tu nej slovenskou pochoutku: halušky s brynzou. Všichni hluboce
smekáme před kuchařským uměním ďanovského kuchaře Miroslava Hrivnáka.

Zahájení fotbalového utkání mužů.

Pak už nastala volná zábava v „rytme diska“. Tančilo se, zpívalo se, jedlo
se a pilo až do velmi pozdních nočních
hodin.
V neděli ráno nás probudilo sluníčko,
které nás věrně provázelo během celého
víkendu. Byl čas odjezdu a loučení. Neodjíždělo se nám lehce, protože jsme v Ďanové, s jejími srdečnými lidmi, prožili
příjemné 2 dny.
Poděkování patří všem, kteří se těchto
Branno-športových her zúčastnili. Určitě
nikoho neurazím, když zvlášť poděkuji
všem slovenským přátelům za výbornou
organizaci celé akce. Velké díky patří

Foto KIS Tlumačov 
také panu Ottu Šnajdrovi za bezchybné
točení piva po celý víkend (mnohým by
se z toho zatočila hlava) a panu Mojmíru
Němcovi, řidiči našeho autobusu, za velmi profesionální přístup, zvláště při zpáteční cestě.
Sportovci z Ďanové, i od nás, začněte trénovat. Za rok u nás, v Tlumačově,
změříme síly.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Èeský den proti rakovinì
Děkujeme všem občanům Tlumačova a dobrovolníkům, kteří se podíleli na akci Český den proti rakovině, která probíhala 13. května 2009.
Sbírka vynesla 4083 Kč. Tato částka
bude použita na boj proti rakovině.
Všem, kteří pomohli, patří upřímné díky!
U soutěží bylo veselo.

Foto KIS Tlumačov 

Organizátoři sbírky v Tlumačově
– Liga proti rakovině Praha

www.tlumacov.cz
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Pasování prvòáèkù
na Malé ètenáøe

Nejlepší žáci ve školním roce 2008/09.

Foto archiv OÚ Tlumačov 

Konec školního roku 2008/2009
a slavnostní pøijetí žákù u starosty
Dne 25. června 2009 byla obřadní síň
vyhrazena přijetí žáků posledního ročníku a nejlepších žáků nominovaných
třídními učiteli za školní rok 2008/2009
u starosty obce.
Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky
ve vzdělávacím procesu, reprezentaci
školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré chování ke spolužákům a pedagogům byli

Podìkování

letos nominováni: třída 1. A – Vít Hujíček, třída 1. B – Monika Řičicová, 2. třída
– Lucie Nguyenová, 3. třída – Simona Konečná, 4. třída – David Hujíček, 5. třída –
Diana Horková, 6. třída – Denis Franko, 7.
třída – Michaela Hanová, 8. třída – Soňa
Straková a 9. třída – Josef Procházka.
Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní docházku v roce
2000/2001, se ve svém krátkém programu symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy
a nahradí tak vycházející deváťáky.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Konec školního roku opět přivedl do místní knihovny žáky prvních
tříd, aby byli slavnostně pasováni
na Malé čtenáře. Ve čtvrtek 25. června 2009 složili slib všem knížkám,
že se o ně budou starat, jako o své
nejlepší kamarády. Paní knihovnice
je pak slavnostně pasovala na Malé
čtenáře.
V připraveném programu nechybělo „vaření“ knížky. Dětem jsme
zábavnou formou ukázali postup
vzniku knihy od spisovatele až
po knihkupectví. Děti postupně házely do velkého hrnce obrázky znázorňující vše, co je potřeba k výrobě
knihy. Pan kuchař s paní asistentkou
poctivě míchali vařečkou, aby se
knížka nepřipálila.
Mezi tím, než se kniha uvařila,
jsme si ověřili znalosti dětí z obce
Tlumačov, okolí, ale i ze školních lavic. Každý musel vyplnit test, který
dal zkontrolovat a oznámkovat paní
učitelce a tím dokázat, že se opravdu
naučil číst a psát. Poté následovalo
odkrytí poklice hrnce, kde už byla
„hotová“ kniha a každý žáček si ji odnesl domů. Pro malého čtenáře byla
darovaná knížka odměnou i motivací do dalšího čtení.
Vše jsme zakončili malou oslavou
v podobě zákusků a dětského šampaňského.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

 Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 252/34, Praha 5-Smíchov

Vážený pane starosto,
na základě informace našeho člena
pana Radoslava Kopčila jsme se dozvěděli o instalaci hnízdních budek pro
větší druhy ptáků v obci Tlumačov.
Chtěl bych tímto dopisem vyjádřit poděkování panu Radoslavovi Kopčilovi,
Vám, panu Mgr. Robertovi Podlasovi
a všem dalším, kdo se na akci podíleli.
Člověk v současné době většinou
zatlačuje přírodu ve svém okolí stále
více do pozadí, mělo by proto být povinností každého odpovědného občana,
aby přijal zodpovědnost za stav přírody
a životního prostředí ve svém nejbližším okolí. Právě instalace hnízdních
budek pro ohrožené druhy ptáků je jedním z dobrých způsobů, jak napomoci
k zachování pestrého života v obcích.
Zdeněk Vermouzek,
místopředseda pověřený řízením

Bøezen 2009

Malí čtenáři „vaří knížku“.

Foto KIS Tlumačov 
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DDM Sluníèko

DDM Sluníèko
Otrokovice,
odlouèené pracovištì
Tlumaèov

nabízí i v tomto školním roce 2009/2010
spoustu zájmových útvarů.
Přehled kroužků na stránkách www.
ddmslunicko.cz nebo na vývěskách.
Činnost kroužků bude zahájena v měsíci říjnu. Během měsíce září bude vytvořen časový harmonogram s dnem, časem, místem konání kroužku. Přihlášky
jsou již nyní k dispozici v kanceláři DDM
Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, kde můžete získat i bližší informace.
Těší se na Vás Hana Hlobilová a Ludmila Daňková – pedag. pracovnice DDM
Sluníčko

Takové bylo léto
Příměstský tábor ,,Prázdniny se
Sluníčkem“ pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené
pracoviště Tlumačov první prázdninový týden v červenci. Pro děti jsme
připravily pestrý a zajímavý program.
Náplní byly hlavně dětmi oblíbené
výlety do okolí. Každý si také vytvořil barvami na textil táborové tričko,
ve kterém jsme potom společně jezdili na výlety.
Třicet táborníků se svými vedoucími L. Daňkovou a H. Hlobilovou
se vydalo na první výlet do Hodonína s cílem navštívit tamní zoologickou zahradu. Nejvíce se dětem líbilo
v ohradě s chlívkem, kde si mohly
zvířata i pohladit. Nechyběla ani společná prohlídka města. Další naše putování mířilo do kunovického leteckého muzea. Letadla si všichni prohlédli
nejen z venku, ale do některých si
mohli také nastoupit a představit
si, že právě odlétají na super prázdniny někam k moři. Dosud nám počasí přálo, ale celou noc i ráno před
plánovaným turistickým výletem
ze Starého Města do Modré pršelo,
proto jsme zvolili „plán B“ a vydali se
na opačnou, méně zamračenou stranu, do Kroměříže. Nakonec jsme však
přesto v Podzámecké zahradě malinko zmokli. Ten pořádný liják však přišel, až když jsme byli v suchu v kroměřížském zámku,což nám vůbec
nevadilo. Zbylé dva dny z táborového
týdne jsme prožili v Tlumačově a byly
plné soutěží, her a legrace.
Tak ahoj příště.
Ludmila Daňková,
vedoucí oddělení DDM Sluníčko

Uteklo to velmi rychle
Zdá se to jen mně, nebo i vám ostatním, že prázdniny utekly jako mávnutím
kouzelného proutku? Velké přípravy,
plány a vše uteklo jako voda. Zbyla však
spousta zážitků, nových přátelství a mnoho krásných vzpomínek.
I toto léto jsme se vypravili s 52
dětmi do RS Trnava u Slušovic na letní pobytový tábor pod názvem „Piráti
z Karibiku“. 52 námořníků se ucházelo
o místo na lodi kapitána Jacka Sparrowa, aby se společně s ním a jeho
posádkou vypravili na cestu za dobrodružstvím. Pirátské zkoušky, které
museli námořníci plnit, nebyly zrovna
jednoduché, ale všichni je zvládli velmi
dobře. Jejich snaha byla vždy ohodnocena stříbrnými mincemi „stříbrňáky“,
nebo pirátskými penězi „pirátskými
booty“, které získávali za svou odvahu,
šikovnost a statečnost.
Úkoly pro námořníky byly připraveny
nejen během dne, ale i ve večerních hodinách. Při večerní výpravě k „Hoře poznání“ se museli spolehnout nejen na sebe,
ale také své kamarády z týmu, aby vše
zvládli a daný úkol splnili co nejlépe
a nejrychleji. Splněním úkolu získávali
námořníci tajné indicie, ze kterých měli
vytvořit heslo, které by otevřelo bránu
k Hoře poznání, kde se ukrývala vzácná
antická váza.
Po splnění několika úkolů byli námořníci hodni přidat se k posádce kapitána Jacka Sparrowa a na jeho lodi Černá

Piráti z Karibiku.

perla byli pasováni a oceněni pirátským
šátkem a pirátskou klapkou na oko. Nyní
je čekala další a další dobrodružství. Nechyběla ani výprava za pokladem nebo
světelná noční cesta ke zbloudilé duši
„mrtvého“ piráta.
Tajemné a dobrodružné výpravy byly
doplněny o pirátské veselice a také velkou pirátskou svatbu, při které si kapitán Jack Sparrow bral za manželku
Elizabeth Swann. Zákeřní cizinci však
nepřáli této svatbě a Elizabeth Jackovi
unesli. Jack však měl ty nejlepší piráty
a jeho drahou Elizabeth mu našli a přivedli zpět.
Poslední večer si děti za své získané
pirátské peníze „booty“, které jako jednotlivci získávaly, mohly nakoupit v pirátském obchodě. Čím více získaly během pobytu pirátských peněz, tím více
mohly utrácet a nakupovat. Jejich píle
a snaha byla oceněna. Také celá družstva si odvážela spoustu odměn, které
pro ně posádka Jacka Sparrowa připravila. Tyto dárečky budou námořníkům
připomínat chvíle, které za 11 dní zažili
na ostrově Trnava společně s naší posádkou.
Během této doby se z dětí stali přátelští, dobrosrdeční, velkorysí, stateční,
odvážní námořníci a doufám, že se s většinou potkáme při dalších našich dobrodružstvích.
Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Foto archiv DDM Sluníčko 
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Noèní pohádkový park aneb Bojím, bojím, já se bojím
Na ukončení prázdnin připravilo KIS
Tlumačov ve spolupráci s MŠ Tlumačov
„Noční pohádkový park“. Tato akce se
konala poprvé a setkala se s velkým zájmem dětí i dospělých nejen místních,
ale i z blízkého okolí.
V pátek 11. září 2009 se začali od 18 hodin nebojsové scházet v parku u sokolovny.
Strašidelná stezka byla vyznačena hořícími loučemi a na 8 stanovištích museli
kluci a holky nejdříve překonat strach ze
strašidel a jiných pohádkových bytostí,
a pak splnit zadaný úkol. Za odměnu děti
dostaly sladkosti v podobě bonbonů, lízátek atd. Čarodejnice učila sedat na lopatu, u Fantomase jste museli přejít klikatou a hrbolatou trať, čerti vás pustili dále
jen za shození dřevěných kostek, šašci
měli přichystanou překážkovou dráhu,

Budulínek s liškou zase potřebovali pomoc s hráškem, přepadli vás loupežníci
a nakonec, u Zlatovlásky, bylo potřeba
vylovit „perly“ z velkého hrnce a tím zachránit Jiříkovi život.
Do pohádkového parku zahaleného
tmou, plného pohádkových i hororových
postav, přišlo téměř 200 odvážlivců.
Děkujeme těmto sponzorům: Talašovo zahradnictví, TeSaKryt – pan Ladislav
Pekárek, Kokk – pan Pavel Baďura, Metalšrot Tlumačov a.s., Dura-Line CT s.ro.,
Area-Trade, s.r.o. – paní Maťašová.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Bøezen 2009
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KIS Tlumaèov

Pøehled akcí
poøádaných KIS Tlumaèov

pro období 10–12/2009
Øíjen
•
•
•
•

Bazárek-KIS+MC Housata
Drakiáda – společná akce s MŠ
Přednáška – Proﬁma Zlín
Setkání broučků – lamp. průvod
Tlumačovem

Listopad
• Martinské hody
• Před 20 lety jsme zvonili… - beseda k 20. výročí sametové revoluce
• Rozsvícení vánočního stromku +
Výstava „sněhuláci“
• Soutěž v pexesu a Člověče, nezlob
se – ŠD (akce knihovny)

Chystáte rodinou oslavu èi sraz tøídy?
Nabízíme vám prostory k pronajmutí.
KIS Tlumačov nabízí občanům ke krátkodobému pronájmu sál v Klubu obce
na ulici Zábraní. Sál se pronajímá max. na dobu 3 dnů tj. 72 hodin. Prostory sálu
mohou občané využít na rodinné oslavy, svatební hostiny apod. V prostorách budovy se nachází, kromě sálu jehož kapacita činí 90 míst k sezení, šatna, sociální zařízení a kuchyňka s náležitým
vybavením.
Vlastní sál je vybaven stoly a židlemi. V kuchyňce je plynový sporák
s elektrickou troubou, mikrovlnná
trouba, lednice, myčka, varná konvice
a nádobí pro cca. 50–60 osob. K dispozici jsou také ubrusy.
Poplatek, ve kterém je zahrnut pronájem sálu, vybavení a spotřeba energie činí 1 200 Kč.
Písemné objednávky na pronájem přijímáme osobně,
na tel. 577 929 023, 724 368 378 nebo na adrese vedoucikis@tlumacov. cz.

Prosinec
• Mikulášká besídka (akce pro rodiny s malými dětmi – Klub obce
Zábraní, Mikulášská nadílka s doprovodným programem)
• Posezení s písničkou
• Adventní sportovní turnaj (volejbal, nohejbal nebo stolní tenis)
Termíny akcí budou včas oznámeny. Sledujte naše žluté plakáty, web
obce a hlášení rozhlasu.

Nové upomínkové pøedmìty obce Tlumaèov
Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo pro vás, vaši rodinu,
známé či přátele nové upomínkové předměty obce Tlumačov.
K prezentaci obce Tlumačov vám nabízíme praktickou ledvinku s kapsou
na mobil a nůž s jedenácti funkcemi, hrníček, tužku a blok.

Obal na CD nebo DVD je vhodným dárkem nejen pro děti a mládež. Pro deštivé
dny je v prodeji deštník.
Dále nabízíme kšiltovky, trička, otvírače dopisů, oznaky, malé poznámkové
bločky, pohledy, turistické známky, leporela či knihu o Tlumačovu.
Renáta Nelešovská, ved. KIS

(Změna programu vyhrazena)

Kulturní a informační středisko
náměstí Komenského 170,
763 62 Tlumačov,
tel.: 577 929 023, 724 368 378

POŘÁDÁ KURZ
Angličtina
pro mírně pokročilé
na každou středu v 16:30 hodin.
BUDOVA KIS,
náměstí Komenského 170,
Tlumačov

www.tlumacov.cz

Tlumačovské

Pøedstavujeme, SDH Tlumaèov

NOVINKY

Pøedstavujeme vám…
Úpravna vody Tlumačov – Skály
Úpravna vody (ÚV) Tlumačov je jednou
ze dvou úpraven vody v systému Skupinového vodovodu Zlín, který provozuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Je zdrojem pitné vody pro západní část
města Zlína a města: Otrokovice, Napajedla, Tlumačov. Byla uvedena do provozu
v roce 1952 s kapacitou výroby vody cca
150 litrů za sekundu. Zásadní rekonstrukce
a intenziﬁkace úpravny proběhla v letech
1995–97. Maximální výkon je nyní 400
l/s a zaručuje tak v případě výpadku ÚV
Klečůvka možnost tento výpadek nahradit a zásobovat tak téměř celý Skupinový
vodovod Zlín. Zdrojem surové vody pro
úpravnu je podzemní voda z lokality Tlumačovský les, podzemní voda ze sedmi
hydrogeologických vrtů a násoskové řady
lokality Štěrkoviště Kvasice a povrchová
voda z jezera v lokalitě Štěrkoviště Kvasice. Objekt úpravny je více podlažní zděná

budova, půdorysně ve tvaru letadla, se společnými objekty chemického hospodářství,
energetiky, strojovny a administrativy a se
dvěma samostatnými na sobě nezávislými
technologickými celky (aerace, ﬂokulace,
sedimentace, ﬁltrace a akumulace). Voda
se značným obsahem železa a manganu je
upravována na dvou separačních stupních,
sedimentaci a ﬁltraci, kterým předchází
důkladná aerace na provzdušňovací kaskádě a ﬂokulace. Vodárenské kaly, vzniklé při
úpravě jsou cyklicky vypouštěny do kalové
laguny. Upravená voda je hygienicky zabez-
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pečena chlorem a čerpána do dvou směrů
– do vodojemu Hrabůvka a vodojemu Malenovice. Kvalita upravené vody je v celém
procesu kontrolována akreditovanou laboratoří. Celková výroba pitné vody za rok
činí cca 4,4 mil. m3.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a. s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla
fúzí společností Středomoravská vodárenská a Zlínská vodárenská v roce 2008.
Působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 413. tis. obyvatel.
MOVO má 500 zaměstnanců a provozuje
celkem 40 úpraven vody, 161 vodojemů
a 24 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km vodovodních a 1 097 km
odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky
na Zlínsku slouží zákaznické centrum:
Zlín - Louky, s provozní dobou: pondělí
a středa 8–12, 13–17 a v pátek 8–12. Tel.:
577 124 111, e-mail: zc@smv.cz. Akreditovaná laboratoř provádí veškeré rozbory
vod, tel.: 577 901 654, e-mail: laboratore@
smv. cz. Zákaznická linka je 800 100 063,
web: www. smv. cz.
Helena Koutná

Noèní soutìž v požárním sportu O putovní pohár Mikroregionu
V sobotu 22. 8. 2009 se na fotbalovém
hřišti v Tlumačově konal VII. ročník soutěže
v požárním sportu O putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Přípravy a samotnou
soutěž komplikoval déšť, ale i přes nevlídné
počasí k nám zavítalo 22 družstev – 16 v kategorii mužů a 6 družstev žen.
Jako první se na start tradičně postavili
domácí muži a po malém zaváhaní na sacím
vedení a prostřiku na levém proudu se časomíra zastavila na 18:31, v celkovém hodnocení z toho bylo nepopulární 4. místo.
Další nastoupilo družstvo z Mokré u Brna
a jejich čas 19:49 taky nestačil na přední
umístění. Pak nastupovali favorité na vítězství, Nová Dědina dosáhla času 17:43, Karolín předvedl krásný útok a čas 15:68. Muži
z Kvasic svůj útok nedokončili z důvodu
zranění jednoho z členů družstva. Dalším
družstvem byli muži ze Lhotky s časem
20:21 a další zástupce od Brna muži z Tvarožné dosáhli času 26:68. Muži z Bílovic
časem 17:51 skončili na 3. místě a obhájili
tak loňské umístění. Poté se nám na startu
představila 2 družstva žen, holky z Karolína
dosáhly času 23:76 a Velatice 36:70. Muži
z Vítonic,kteří obhajovali loňské vítězství se
po rozběhu nechali ovlivnit výkřikem či povzbuzováním z řad diváků a domnívali se,
že jejich útok byl zastaven. Bohužel pokyn
nebyl od startera ani od hlavního rozhodčího. Mimo soutěž pak kluci předvedli krásný
útok s výsledným časem 16:83, který by sice
nestačil na obhajobu, ale na přední umístění
ano. Dalším družstvem byli muži z Bílovic
nad 35 let, jejich čas 19:33 byl příjemným
překvapením a v celkovém hodnocení skončili na 6. místě. Ženy z Nové Dědiny dosáhly
času 25:57, muži z Podhradní Lhoty 21:62
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a další zástupce v mužské kategorii Mirošov 19:84. Další z favoritů muži z Hřivinova
Újezda krásně rozběhli svůj útok, na pravém terči dosáhli fantastického času 15:39,
bohužel levý terč se z velké dálky nepodařilo treﬁt a kluci tím svůj pokus neukončili. Dívky z Bohuslavic u Zlína po několika
pokusech s nabráním vody skončily časem
56:73, muži z Velatic měli neúspěšný pokus
a muži z Velkých Těšan dosáhli času 1:04:75.
Hasiči z Ludslavic v kombinované sestavě předvedli útok s časem 19:22. Na závěr
se nám představila 2 družstva žen. Holky
z Loukova měly na pravém terči krásný čas

Tlumačovští hasiči v akci.

19:01, levý terč končil s časem 23:82, těsně
za Karolínem. Obhájkyně prvenství z loňského roku ženy z Březolup po nenašroubovaném koši ukončily soutěž neplatným pokusem. Soutěž byla i přes nepřízeň počasí
po sportovní i organizační stránce perfektně zvládnuta a nezbývá než se těšit na další
ročník. Závěrem bych chtěl jménem SDH
Tlumačov poděkovat fotbalistům TJ Sokol
Tlumačov za zapůjčení areálu.
Muži: 1. Karolín, 2. Nová Dědina, 3. Bílovice, 4. Tlumačov. Ženy: 1. Karolín, 2. Loukov, 3. Nová Dědina, 4. Velatice
Roman Šnajdar, velitel

Foto archiv SDM Tlumačov 
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Zahrádkáøi

Soutìž Mladý zahrádkáø

Zpráva z pálenice

V první polovině měsíce června se
Maruška Vejměnková zúčastnila třídenního celostátního kola soutěže Mladý zahrádkář v Kroměříži, kde reprezentovala
Zlínský kraj. Maruška výborně také reprezentovala naši organizaci, obec i školu a skončila na krásném 16. místě z 39
soutěžících. Gratulujeme.

Ve druhé polovině měsíce srpna bylo
zahájeno zkušební pálení kvasu z letního
ovoce, které proběhlo úspěšně. Po krátké
přestávce bude pálení pokračovat v druhé polovině měsíce září, kdy se začne
pálit kvas z ovoce podzimního. Budeme
rádi, když vaši přebytečnou úrodu ovoce
přijdete zpracovat do naší pálenice.

Mgr. Jiřina Vrtalová

Zahrádkáři Tlumačov

Maruška s kamarády a p. Čablovou v Buchlovicích.

Foto archiv MO ČZS Tlumačov 

Pozvánka
na „Výstavu
ovoce, zeleniny
a kvìtin“,
která se koná v neděli a pondělí
27. a 28. září 2009 v sále sokolovny
od 10 do18 hodin.
Příjem vzorků v sobotu 26. 9.
2009 od 9 do 12 hodin.
Součástí bude také výstavka
a ochutnávka našich výrobků „Pochoutky z ovoce“.
Pokud umíte z ovoce něco chutného a zajímavého, přineste do soutěže.
Pro žáky mateřských škol a základní školy vyhlašujeme soutěž
na téma „ Květiny na zahradě“ ve výtvarných a polytechnických pracích.
Proběhne soutěž o Nejlepší jablíčko Tlumačova a další zajímavosti.
Zveme všechny občany i členy ZO
ČZS nejen k návštěvě zahrádkářské
výstavy, ale i k aktivní účasti na naší
výstavě. Přijďte se podívat a zasoutěžit si.
Zve výbor ZO ČZS Tlumačov

VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
Další informace získáte na internetových stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

Kolik mì to bude stát?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku

http://www.mdcr.cz

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)

www.tlumacov.cz

Tlumačovské
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Fotbal

NOVINKY

Jak je na tom tlumaèovský fotbal po jarní sezónì
 Pøípravka
Po ukončení jarní části soutěže se
fotbalové družstvo přípravky umístnilo
na 5. místě tabulky s celkovým počtem
24 bodů. Naše mladé naděje je nutné pochválit za předvedené výkony, i když ne
vždy to bylo dle představ trenérů. Většina hráčů má fotbalový potenciál k tomu,
aby se nadále zlepšovali a v budoucnu dosahovali ještě lepších výsledků. Závěrem
lze vyhodnotit sezónu jako úspěšnou
s tím, že poděkování patří také rodičům,
kteří své ratolesti doprovázeli a povzbuzovali při mistrovských utkáních.

poznamenal. V úvodních šesti zápasech
jsme získali jen bod a výhry se dočkali až
na půdě Sehradic. Fanoušky jsme potěšili
aspoň v závěru sezony výhrou 2:0 v derby s Tečovicemi. V konečné tabulce ročníku 2008/09 jsme obsadili šesté místo
s bilancí 12 vítězství, 4 remíz a 10 porážek, celkovým skóre 41:42 a ziskem 40
bodů. Nejlepším střelcem sezony se stal
kapitán Lukáš Mudřík s devíti trefami.
O gól méně vstřelil Bolek Psota.

V létě kádr opustilo několik zkušených hráčů, kteří skončili s aktivní kariérou (Radek Dvořák, Jiří Kvasnička,
Antonín Mokrý). Tým posílilo bratrské
duo Radek a Jiří Tylovi, do obrany přišel z divizního Hulína Dan Máčala. Stále výrazněji se prosazují i talentovaní
dorostenci Miroslav Škrabal, Ladislav
Ulman nebo Marek Otevřel. Podzimní
část jsme odstartovali dvěmi porážkami v řadě, ale další dvě utkání jsme již
dokázali vyhrát. V tabulce nám zatím
patří páté místo.
Petr Skácel

Vladimíra Ševelová

 Žáci
Po podzimní části žákovského přeboru jsme se drželi na předních příčkách
tabulky (3. místo). Do jarních utkání
jsme šli s cílem tyto pozice udržet, ale
vinou častých a někdy i nečekaných remízových zápasů jsme nakonec obsadili
pěkné páté místo.
Petra Šimoníková

 Dorostenci
Jarní část soutěže dorostenců zvládli naši hoši na jedničku. S osmi výhrami a jednou prohrou si zajistili postup
do krajského přeboru. Všichni hráči zaslouží pochvalu za kvalitní sportovní výkon a slušné chování a vystupování. Velký
dík zaslouží i trenér pan Ulman a rodiče
některých hráčů, kteří nejenom chodili
své syny podpořit na domácí hřiště, ale
byli ochotni vozit je auty na zápasy.
V sobotu 20. 6. 2009 se konalo oﬁciální předání poháru od sekretáře OFS Zlín
pana Krajčoviče. Gratulaci k vítězství,
poděkování za reprezentaci obce a přání dalších úspěchů přijali kluci i od místostarosty pana Ing. A. Jonáška, pana F.
Kela a oddílového „šéfa“ pana A. Horky.
Dorostenci k poháru získali i diplom
a od Obce Tlumačov odměnu 5 000 Kč.
Lada Mouková

 Muži
Do jarní části okresního přeboru
jsme pod vedením trenéra Jiřího Tyla
nastoupili s mírně obměněným kádrem: do Březolup odešel obránce Marcel Drga a do Jiskry Otrokovice zamířil
útočník Radek Tyl. Naopak v týmu jsme
přivítali dva nováčky - z Kvasic přišel záložník Robert Srna a z Jiskry Otrokovice
útočník Petr Janeba. Po podzimu jsme
byli v soutěži na prvním místě, oslabení
o dva důležité hráče a členy základní sestavy se však ukázalo jako hodně citelné.
Hned v prvním kole jsme doma smolně
podlehli Štípě 1:2 a nepodařený start nás
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„Zlatí dorostenci“.

Foto archiv TJ Sokol Tlumačov 

Tabulka Pøípravka A

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Paseky A
2. Napajedla
3. Malenovice
4. Paseky B
5. Tlumačov

18
17
17
16
18

17
14
12
11
8

1
2
0
0
0

0
1
5
5
10

207:8
140:18
59:41
80:48
44:68

52
44
36
33
24

Tabulka OP žáci

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Újezd
2. Malenovice
3. Mysločovice
4. Mladcová
5. Tlumačov

22
22
22
22
22

16
15
14
14
12

2
3
3
2
7

4
4
5
6
3

129:39
101:40
87:34
100:39
100:30

50
48
45
44
43

Tabulka OSA dorost

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. Tlumačov
2. Halenkovice
3. Všemina

18
18
18

13
8
9

3
6
2

2
4
7

71:13
50:29
40:45

42
30
29

Tabulka muži OP

Z

V

R

P

Skóre

Body

1. SK Vizovice A
2. Dolní Lhota A
3. Březnice
4. Újezd
5. Jaroslavice A
6. Tlumačov

26
26
26
26
26
26

16
15
14
12
12
12

4
3
3
6
5
4

6
8
9
8
9
10

79:32
45:35
58:48
48:39
57:52
41:42

52
48
45
42
41
40

Vysvětlivky: Z počet zápasů, V počet výher, R počet remíz, P počet proher, Více na: www. ofszlin. cz/
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Inzerce

Krize a rodina?
Slovo krize, především pak ta hospodářská je dnes často skloňováno
ve všech médiích. Často se také hovoří
o krizi rodiny, ale i manželství či otcovství. Faktem je, že mají i něco společného, jsou to totiž rozhodné chvíle, kdy se
musíme rozhodnout jak dál. Problémy
a do jisté míry i krize byly, jsou a zřejmě i do budoucna budou, ale zkušenosti
našich předků hovoří o tom, že v rodině se vždy krize řeší lépe a možná i ta
hospodářská (nebo alespoň její důsledky). Investice do rodiny, vztahu, dětí, ale
i vzdělání a výchovy jsou asi ty nejlepší
a nepodléhají inﬂaci.
O letošních prázdninách jsem četl
zajímavý článek, a i když není o rodině,
ale spíše o otcovství, rád bych se o hlavní
myšlenku s vámi podělil.
… Také vás napadlo, jak se mění váš
názor na tátu?
• Ve 4 letech: Můj tatínek umí všechno.
• V 5 letech: Můj tatínek ví spoustu věcí.
• V 6 letech: Můj táta je chytřejší než
tvůj táta.

• V 8 letech: Můj táta neví úplně všechno.
• V 10 letech: Kdysi dávno, když byl
táta jako dítě, to vypadalo na světě
úplně jinak.
• Ve 12 letech: O tom táta pochopitelně nemá ani páru. Je moc starý, aby
si vzpomněl na dětství.
• Ve 14 letech: Na otce vůbec nedejte.
Je staromódní!
• V 21 letech: Otec? Můj Bože, ten je
tak zoufale mimo!
• V 25 letech: Myslím, že tomuhle táta
trochu rozumí.
• Ve 30 letech: Možná bychom se měli
zeptat táty, co si o tom myslí. Vždyť
má spoustu zkušeností.
• V 35 letech: Neudělám nic, dokud se
neporadím s tátou.
• Ve 40 letech: To by mě zajímalo, jak
by si s tímhle poradil táta. Byl tak
moudrý a tolik toho zažil.
• V 50 letech: Dal bych všechno na světě, kdyby tu teď táta byl a já si s ním
o tom mohl popovídat. Škoda, že
jsem si dřív nevážil toho, co on
všechno ví. Mohl jsem se od něj hodně naučit.
Antonín Jonášek

Nabídka služeb KIS Tlumaèov
 Propagační materiály Tlumačova, mikroregionu Jižní Haná, a okolních obcí Zlínského kraje
 Nabídka kulturních i jiných akcí Tlumačova, mikroregionu Jižní Haná, a okolních
obcí
 Turistické i cyklo mapy (Olomoucko, Javorníky, Chřiby, Slovácko, Zlínsko…)
 Seznam volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce Zlín
 Pronájem Klubu obce na Zábraní, sálu KIS Tlumačov, PC učebny
 Veřejný internet
 Zapůjčení tlumačovského kroje
 Zapůjčení drobného hmotného majetku Obce Tlumačov, který je ve správě KIS
Majetek se zapůjčuje max. na dobu 3 dnů, tj. 72 hodin. Po vzájemné dohodě lze
i na dobu delší. K zapůjčení je tento majetek: lavečky, židle, stoly, velký a malý stan,
nafukovací lehátka.
 Laminování – využívá se k zatavení dokumentů, a tím k ochraně před různými vnějšími vlivy
 Fax, kopírování, skenování, tisk
 Zhotovení kroužkové vazby dokumentů
 Nabídka zboží prodávaného v IC KIS Tlumačov

Pozvánka AGNESI okolo Zlína
Máme pro Vás tip na příjemně strávený den s rodinou. Dne 4. října 2009 odstartuje na náměstí Práce
ve Zlíně na parkovišti OD Prior poslední etapa mtb
seriálu Cyklomaratontour 2009 „AGNESI okolo Zlína“.
Závodu se účastní několik desítek borců rozdělených
do výkonnostních kategorií a věkových skupin. Přijďte povzbudit dva místní borce AGNESI mtb týmu,
kandidáty na čelní umístění v celkovém hodnocení:
Milana Zvonka, který útočí na špici v absolutním pořadí a Bohumilu Petrůjovou, která dlouhodobě drží první pozici v kategorii Z40. Představí se Vám také
špičkoví závodníci kategorie Elite, např. Jan Hruška, bývalý silničář, který v současné době po 12 letech v profesionálním pelotonu, vyhrává jeden mtb závod
za druhým a to včetně těch velkých. Pro děti je připraven doprovodný program
i občerstvení.

Sluneènice Tlumaèov

















Nově otevřená prodejna v Domě
služeb Vám nabízí
Moravská vína
Vysoce kvalitní černé a zelené čaje
z Cejlonu
Ovocné čaje s různými příchutěmi
Vynikající medovinu, ořechovku,
višňovku
Slané pochutiny
Cukrovinky, Štramberské uši
Bonboniery
Dárkové předměty
Originální ručně řezané svíčky
Nabízíme lahodné víno v krásných
lahvích – dárek, který potěší.
Dle Vašeho přání objednáváme:
Rolády, řezy, dorty, zákusky, svatební cukroví a koláčky, bábovky
(i dia)
Obložené mísy, aspikové dorty, tlačenkové mísy, chlebíčky, masové
rolády, sýrové rolády, šunkové rolky
Vázané květiny
Zhotovíme dárkové koše a balíčky.
Přijímáme objednávky na Svatomartinské víno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno:
Úterý – pátek 8–11 / 13–16 hodin
Sobota 8–11 hodin
www. slunecnice7.cz

Dobrý den!
Váený ètenáøi tìchto øádkù. Velmi si pøeji,
aby kadý z nás veèer pøed spaním skuteènì
mohl øíci  ano, dnes to byl dobrý den.
Pro nìkoho je dobrý den, kdy si mùe
odpoèinout, kdy se setká s nìkým, s kým si
rozumí, nebo kdy se sejde celá rodina. Jiný
má dobrý den, kdy se mu daøí práce. Pro dìti
je dobrým dnem, kdy dostanou jednièku,
kdy si s nimi rodièe povídají a mají èas jim
pøeèíst pohádku. Spoleènì bychom nali
spoustu dalích pøíkladù, velkých i malých
radostí, které pøispívají k tomu, aby ná den
byl opravdu dobrý.
Proè to píi? Dobøe si uvìdomuji, jak velkou míru odpovìdnosti za prostøedí, kde se
mùe dobøe daøit, nesou politici.
Nabízím Vám program KDU-ÈSL, který
pøináí øeení. Realizaci tohoto programu
pak máte ve svých rukou Vy, ètenáøi starí
osmnácti let. V pøedèasných
volbách do poslanecké
snìmovny 9. a 10. øíjna se
toti mùete rozhodnout
dobøe.
Tak jetì jednou pøeji
DOBRÝ DEN.
Pavel Studeník
kandidát do PS PÈR

www.tlumacov.cz
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