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Vážení spoluobèané, vážení ètenáøi Tlumaèovských novinek,
mám pocit, že posledních několik let
začínáme s oslavami Vánoc v naší zemi
stále o něco dříve. Faktem však je, že Vánoce se blíží nezadržitelným tempem.
Předchází jim doba adventní, kterou mohou lidé využít ke zklidnění po celoročním
shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám prostor, abychom ještě
mohli vylepšit a hlavně dokončili to, co
jsme začali a co nám z plánovaných úkolů
a předsevzetí ještě chybí dodělat.
Také je tu čas pro zamyšlení se nad
sebou. U křesťanů má tato doba zvláště
duchovní význam v přípravě na oslavu narození Syna Božího, Ježíše jako symbolu
nového života.
Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek nebo prostě světsky, mají pro
nás jedinečný význam. Jsou to především
svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou
to svátky klidu, dárků a radosti.
Myslím si, že na tomto místě není třeba
podrobně rozebírat, co se nám, představi-

Tlumačovský betlém.

telům radnice, respektive voleným zástupcům obce, a všem našim zaměstnancům,
podařilo a naopak, v čem ještě vidíme rezervy.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok,
který se blíží ke svému konci, tak začneme
znovu plánovat, rozpočtovat a připravovat
se na ten další.
Aby byl příští rok úspěšný je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce podílejí, ať už jde o členy rady
obce, zastupitele nebo o pracovníky obecního úřadu.
Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku
jim přeji zdraví a hodně vytrvalosti v úsilí
zlepšovat vše, co je v jejich možnostech.
Vám, vážení spoluobčané a čtenáři
Tlumačovských novinek, také přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních
příprav, nákupů, pečení a obstarávání.
Přeji vám také, abyste vánoční svátky

prožili v pohodě a radosti, přeji vám
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v příštím
kalendářním roce.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
Vážení spoluobčané,
přeji vám radostné a pokojné Vánoce v rodinném kruhu a vše dobré v roce
2010.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta
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Omluva:

Omlouvám se Ing. Jaroslavu Ševelovi a všem dalším osobám, o kterých jsem opakovaně šířil nepravdivé
informace v anonymních a hanlivých dopisech, jež jsem distribuoval v nočních hodinách do domovních schránek a prostřednictvím veřejných plakátovacích ploch v období od 1. 2. 2009 do 16. 4. 2009. Dopustil jsem se pomluvy a svého
jednání lituji.
Jiří Gazdoš, Tlumačov

Pro lepší orientaci v obci …
Jako součást informačních systémů a pro lepší orientaci v obci byla
u hlavní křižovatky nainstalovaná
podrobná orientační mapa Tlumačova s popisem názvů ulic i s čísly popisnými. Nejen pro návštěvníky obce,
ale i pro místní občany jistě poslouží
také vyznačení významných institucí
a ﬁrem.
A aby přijíždějící návštěvníci věděli, kterým směrem se vydat např.
k nádraží, ke Kulturnímu a informačnímu středisku, na poštu apod.,
k tomu poslouží instalovaný sloup
u hlavní křižovatky se směrovými
ukazateli. Doufejme jen, že instalace orientačních systémů , která byla
pořízena v hodnotě cca 60 tis. Kč,
bude sloužit občanům a nestane se
terčem těch, kteří si neváží materielních a lidských hodnot, jako tomu
bylo v případě poničeného květinového záhonu s begoniemi. A ještě
o jedno bych požádala občany – ne-

zkracujme si cestu přes trávník kolem
květinového záhonu, ale používejme
k tomu určené chodníky, na mnohých

Informace oddìlení výstavby a majetku –
plánované investièní akce na rok 2010
Jelikož se blíží konec roku 2009 je nutné, aby jednotlivá oddělení Obecního úřadu
Tlumačov předkládala návrhy plánovaných ﬁnančních prostředků (příjmů a výdajů)
na rok 2010.
Do takto plánovaných ﬁnančních výdajů na rok 2010 budou oddělením výstavby
a majetku zařazeny následující investiční akce :
1. Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa - 54,7 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –
9,9 mil. Kč)
2. Energetické úspory ZŠ Tlumačov - 13,6 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –
3,8 mil. Kč)
3. Víceúčelový sportovní areál ul. Sportovní - 3,9 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –
1,95 mil. Kč)
4. Revitalizace parku ul. Sokolská - 9 mil. Kč (z toho vlastní zdroje – 1 mil. Kč)
5. Obecní dům č. p. 65 nám. Komenského - 19 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –
2,4 mil. Kč)
Realizace výše uvedených akcí, které jsou spoluﬁnancované ze státního rozpočtu,
z dotačních titulů vyhlášených státními institucemi (ministerstva, fondy,…) a vlastních zdrojů obce, je v prvé řadě podmíněna přidělením příslušné dotace.
Dále bude mezi plánované investiční akce zařazena i rekonstrukce, oprava
a údržba majetku obce. V tomto případě se jedná zejména o rekonstrukci dalších
částí chodníků (např. ul. Nádražní), opravu místních komunikací a údržbu obecních budov.
Plánované ﬁnanční prostředky potřebné pro realizaci investičních akcí budou následně zařazeny do návrhu rozpočtu obce Tlumačov na rok 2010, který bude na počátku příštího roku schvalovat Zastupitelstvo obce Tlumačov.
Michal Veselský, ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

místech již opravené nebo nově rekonstruované.
Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ

Redakce Tlumačovských novinek oznamuje zejména občanům
žijícím na Skalách, že Tlumačovské novinky můžete zakoupit
i na benzínové stanici RoBIN OIL
v Tlumačově-Skály.

Termíny zasedání Rady
obce a Zastupitelstva
obce Tlumaèov v I. pololetí roku 2010
Rada obce
20. 1., 24. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.
Standardní začátky v 16:30 hodin
v kanceláři starosty obce v objektu OÚ,
ul. Nádražní 440

Zastupitelstvo obce
17. 2., 31. 3., 12. 5., 16. 6.
Standardní začátky v 17:00 hodin v objektu KIS, nám. Komenského 170
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Použité záøivky a výbojky do popelnice nepatøí !!!
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří
do kontejneru se směsným komunálním
odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Občané Tlumačova mohou bezplatně
odkládat vyřazené zářivky ve sběrném
dvoře v ulici Zábraní 879. Zpětný odběr
všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol
a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis
do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již druhým rokem
smluvně zajišťují celý proces, to znamená
od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně
odebraných elektrozařízení ﬁrmám, které
se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který
končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je ﬁnancován jejich
výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré
vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně
od ceny.
Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného
přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku
na místě k tomu určeném, to znamená
v místě zpětného odběru nebo při nákupu
nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Tlumačov uzavřel s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora
v ulici Zábraní umístěny speciální kovové

kontejnery, do kterých mohou zdarma
odkládat použité světelné zdroje nejen
občané, ale i ﬁrmy a podnikatelé, kteří
elektrozařízení používají či shromažďují
při své podnikatelské činnosti (prodejny,
elektromontážní ﬁrmy, menší podniky, instituce apod).
EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Tím obec
ušetří část prostředků ze svého rozpočtu
určených na provoz systému nakládání
s komunálním odpadem. Obec Tlumačov
tyto peníze investuje do rekonstrukce
sběrného dvoru v Technickém areálu Obce
Tlumačov a také do zdokonalení systému
zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst.
Viz k porovnání tabulka vytříděného
odpadu.
Vypracoval: Milan Žák,
vedoucí ŽP, údržby a služeb

Množství vytøídìného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t)
Nápojový karton
(směsný obal)

Papír

PET

Sklo
barevné

Sklo
bílé

kovy

Směsný a objemný odpad

Celkem

2004

-

34,241

2,742

14,7

-

16,74

592,75

661,173

2005

-

43,852

4,785

18,295

-

20,34

518,52

605,792

2006

-

48,362

5,773

22,13

-

17,32

611,993

705,578

2007

-

51,818

5,35

24,91

-

18,34

560,9

661,318

2008

0,230

68,075

7,101

19,96

11,69

16,04

614,83

737,926

1.- 3. čtvrtletí 2009

0,16

35,857

4,385

11,86

10,3

30,48

475,982

569,024

Období / komodita

Výbìr místních poplatkù
za komunální odpad a psy
Obecní úřad Tlumačov upozorňuje občany, že od 1. 1. 2010
dochází ke zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu ze stávajících 400 Kč na
450 Kč/osoba/rok.
Navýšení uvedeného místního poplatku bylo schváleno na zasedání
Zastupitelstva obce Tlumačov dne
4. 11. 2009 usnesením č. Z8/23/11/09.
Místní poplatek ze psů na rok 2010
zůstává nezměněn (200 Kč/pes, důchodci - 100 Kč/pes).
Dále upozorňujeme majitele psů,
že při platbě poplatku si bude nucen
každý majitel psa zakoupit novou
známku na psa v hodnotě 20 Kč.
Hapalová Alena, referent majetku

Nový výkonný vysavaè listí v akci
Obec Tlumačov v rámci zvýšení efektivity práce zakoupila počátkem listopadu
výkonný vysavač listí značky Peruzzo Turbo 400 Honda.
V průběhu minulého týdne profesně
zruční pracovníci oddělení údržby a zeleně OÚ Tlumačov upravili traktorovou vlečku tak, aby se vysavač mohl
umístnit v zadní části a současně
formou drátěných sítí zvýšili objem
vlečky až na 15 m3.
U větších ploch se jeví jako účelné nasazení vysavače listí v kombinaci s motorovými sekačkami, které popadané listí (trávu) shromáždí
na větší hromady a vysavač následně listí (trávu) přefouká na upravenou traktorovou vlečku.
Vysavač listí, který byl pořízen
v ceně 148 750 Kč, vhodně doplnil
mechanizační park Obce Tlumačov
a předpokládáme jeho alternativní
využití i mimo podzimní období.

Upravená traktorová vlečka do „futrácké podoby“ bude využívána v průběhu
roku i pro odvoz trávy a jiného bioodpadu
(dřevěné štěpky,…) na komunitní kompostárnu.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Foto: archiv KIS Tlumačov 
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Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 9. 9. 2009
přijalo tato usnesení:
schvaluje rozpočtovou
změnu
č. 2/2009 rozpočtu obce pro rok 2009
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů o 1 729 259 Kč s tím, že
celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce
na rok 2009 po změně č. 2/2009 činí
31 122 259 Kč
schvaluje odkoupení pozemku
p.č.1337/31 – zahrada, o výměře 585 m2
v k.ú. Tlumačov, od pana Petra Chudárka,
bytem Záhlinice 19, za celkovou kupní
cenu 93 779 Kč
schvaluje odprodej výtlačného kanalizačního potrubí DN 150 mm v celkové délce cca 810 m propojující čerpací
stanici ČS 1 a ČS 2 společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín,a.s.
schvaluje proﬁnancování projektu
„Odkanalizování obce Tlumačov – III.
etapa“ minimálně ve výši nutné spoluúčasti uvedené v žádosti o dotace z 4.

8. 2009, respektive ve výši, která bude
rozdílem mezi celkovou cenou díla
a přiznanou dotací z MF ČR – dotační
titul 398 020, ze zdrojů obce Tlumačov,
jenž budou zajištěny – vykryty částečně
vlastními zdroji vyčleněnými v rozpočtu obce pro rok 2009, respektive pro rok
2010, a bankovním úvěrem
schvaluje zhotovení „Svatomartinské mince Tlumačova“ dle předloženého
návrhu v počtu cca 200 ks, včetně raznice, ve ﬁnanční hodnotě do 43 000 Kč
schvaluje Dohodu o partnerství
k projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby na území ORP
Otrokovice“, v předloženém znění,
s městem Otrokovice
deklaruje zájem a připravenost
převzít formou daru do svého majetku
objekt sokolovny, budova č. p. 401, s pozemkem p. č. st. 571 o výměře 693 m2
a přilehlých pozemků p.č.1448/1 o výmě-

ře 466 m2, vše k.ú. Tlumačov, od stávajícího vlastníka Tělocvičné jednoty Sokol
Tlumačov za podmínky vyřízení výjimky
ze „Všeobecných podmínek MŠMT ČR“
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vlastníkem nemovitosti, tj.
Tělocvičnou jednotou Sokol Tlumačov,
respektive ČOS.
pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly výherních hracích automatů umístěných v pohostinství a restauracích v Tlumačově
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování části stavby „Odkanalizování obce Tlumačov – I. etapa“
(kanalizace, přípojka NN k ČS 2) na pozemku p. č. 2448 (PK) v k.ú. Tlumačov
na Moravě se společností Moravská
vodárenská a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 23. 9. 2009
přijala tato usnesení:
schvaluje v souladu s ust. odst. 5§
23 zákona č.561/2004, školský zákon,
v platném znění, udělení výjimky ve školním roce 2009/2010 pro Základní školu
Tlumačov, p. o. z nejvyššího počtu dětí
(žáků) stanoveného prováděcím právním předpisem maximálně do počtu 4
dětí (žáků) za podmínky, že toto zvýšení
počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
schvaluje čerpání ﬁnančních prostředků fondu reprodukce investičního
majetku p. o. Základní škola Tlumačov
v celkové výši 633.469,20 Kč
schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy paní Zdeňce Dohnalové, do 31.
12. 2009 za podmínky, že dlužnou částku za nájemné a služby uhradí do 25. 9.
2009. V případě, že podmínka nebude
naplněna, tak Rada obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu zajistit veškeré právní a jiné kroky k ukončení nájmu dle stávající smlouvy a předání bytu v termínu
do 2. 10. 2009
bere na vědomí přehled pohledávek a dlužníků vztahujících se k užívání
bytových jednotek ve vlastnictví obce
a rada obce ukládá tajemnici OÚ zajistit
a kontrolovat stav vymáhání pohledávek
právní cestou
schvaluje záměr na změnu sazby
poplatku za komunální odpad na částku
450 Kč za osobu (poplatníka) za kalendářní rok a doporučuje zastupitelstvu

obce schválit s platností od 1. 1. 2010
OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV č.
3/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
schvaluje záměr změny OZV č.
4/2004 o místních poplatcích ve smyslu
zrušení části první v rozsahu písmena c)
a části čtvrté v úplném rozsahu a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
s platností od 1. 1. 2010 OZV č. 2/2009,
kterou se mění OZV č. 4/2004 o místních
poplatcích
schvaluje odprodej neupotřebitelného majetku – malotraktoru TZ-4K-14
s příslušenstvím (vlek, radlice, kartáč) r.
v. 1974 za cenu 70.000 Kč obci Zálesná
Zhoř
schvaluje smlouvu o postoupení práv a povinností z Rozhodnutí č.
33/2009 pro rozsah SO 104 – Přípojka
NN k ČS 2, ČS Skály investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov mezi Obcí
Tlumačov a společností Moravská vodárenská, a.s. v předloženém znění
schvaluje smlouvu o postoupení práv a povinností z Rozhodnutí č.
33/2009 pro rozsah SO 204 – Přípojka
NN k ČS 1 investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov mezi Obcí Tlumačov
a společností Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s. v předloženém znění
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na provedení veřejné zakázky malého
rozsahu „Odkanalizování obce Tlumačov

– III.etapa -Technický dozor stavebníka“
nabídku společnosti S.inpo, s.r.o, Ztracená 68, 767 01 Kroměříž) v celkové ceně
vč. DPH 583 695 Kč
schvaluje pořízení licence formou
nájmu na elektronickou spisovou službu
včetně technické podpory za 1.785 Kč
včetně DPH/6 měsíců ve spolupráci
s ORP Otrokovice
schvaluje vyplatit ﬁnanční příspěvek ve výši 5.000 Kč organizaci ČČK Zlín
na zajištění domácí ošetřovatelské péče
na území obce Tlumačov
schvaluje společnost Satu, spol.
s r. o. Mysločovice, jako zhotovitele akce
„Demolice č. p. 64, nám. Komenského,
Tlumačov“ za maximální celkovou cenu
335.342 Kč s tím, že:
společnost Satu, spol. s r.o. ve spolupráci s oddílem kopané TJ Sokol Tlumačov zajistí odstranění a vytřídění
krytiny a dřevěných konstrukcí (krovy, latění, trámy, okna)
suť bude podrcena mobilní drtičkou
na frakci 0-90 mm a předána k využití
obci Tlumačov
schvaluje záměr zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení a realizaci díla na akci
Relax areál ul. Sportovní v rozsahu multifunkčního hřiště (tenis, odbíjená, košíková), hřiště pro plážový volejbal (beach
volejbal) a zpevněných ploch (chodníky, parkoviště) na části pozemku p. č.
1607/1 k. ú. Tlumačov na Moravě.
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Rada obce Tlumaèov na svém mimoøádném jednání 21. 10. 2009
přijala tato usnesení:
schvaluje předložený pořadník č.
05/2009 na obsazení obecních bytů dle
aktualizovaných Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov
a Dodatku č. 2 k těmto zásadám
nesouhlasí s umístěním parkoviště určeného pro uživatele a návštěvníky
objektu č. p. 450 dle výkresu situace z.
č. 2009/14/30 z 10/2009 vypracovaného
Ing. Josefem Šico na části pozemku p. č.
2611 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Tlumačov na Moravě, který je
ve vlastnictví obce Tlumačov a doporučuje parkovat na pozemku ve vlastnictví
stavebníka
v souladu se Zprávou o posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Odkanalizování obce Tlumačov – III.
etapa“ ze dne 20. 10. 2009 rozhodla o vyřazení níže uvedených nabídek, respektive vyloučení níže uvedených uchazečů
z účasti v zadávacím řízení:
společná nabídka více dodavatelů
IMOS Zlín, s. r. o. a IMOS Slovácko s. r. o.
nabídka BERGER BOHEMIA a. s.
z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny, která je o cca 23,7 %, respektive o cca 22 %, nižší, než další nejnižší
nabídková cena z ostatních předložených nabídek
schvaluje a přijímá závěry hodnotící komise veřejné zakázky „Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa“ zpracované ve Zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 20.10.2009 , tj. schvaluje
výsledek hodnocení a pořadí nejvýhodnější nabídky:
1. Vodohospodářské stavby Javorník –

CZ, s. r. o., celková nabídková cena díla
vč. DPH = 53,337.383 Kč
2. ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o,
celková nabídková cena díla vč. DPH =
54,762.643 Kč
3. Stavby, a.s. celková nabídková cena
díla vč. DPH = 57,228.498 Kč
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem s tím, že
smlouva o dílo bude podepsána po splnění zákonných povinností souvisejících
s výběrem zhotovitele veřejné zakázky
schvaluje podání žádosti o dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci multifunkčního hřiště 36x18 m s umělým povrchem
a oplocením a hřiště pro beach volejbal
24x15 m s oplocením, jehož celková cena
se předpokládá ve výši 3,864.988 Kč,
v termínu do 31. 10. 2009
projednala návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Tlumačov a společností
ZAPA beton, a.s. týkající se zmírnění negativních vlivů souvisejících s přepravou
štěrkopísku z budoucí Pískovny Střížovice po komunikaci II/367 procházející zastavěným územím Tlumačova a k předloženému návrhu Smlouvy o spolupráci
má níže uvedené připomínky:
1) článek II.:
vlastníkům nemovitostí, které přiléhají v ochranném pásmu 15 m
od krajnice (obruby) v každém směru
komunikace II/367 v obci Tlumačov
nabídnout a zrealizovat výměnu stávajících oken a vstupních dveří, respektive výměn skel s protihlukovými
vlastnostmi,
poskytnout obci Tlumačov jednorá-

zový finanční dar ve výši 100.000 Kč
na výsadbu a údržbu zeleně a přilehlých ploch
závazek aktivní spolupráce s obcí v oblasti podpory školských, sportovních,
kulturních a jiných společenských aktivit formou sponzoringu, respektive
daru, ve výši minimálně 25.000 Kč/rok
s tím, že částka bude ze strany ZAPA
každoročně valorizována – navýšena
o inflaci dle hodnoty Českého statistického úřadu.
2) článek III. - změna znění na:
Obec se zavazuje:
včas upozorňovat Zapa i na ojedinělý
výskyt nespokojenosti občanů….viz
ustanovení bodu 5 návrhu smlouvy
včas upozorňovat ZAPA na nedodržení závazků ….. viz ustanovení bodu 6
návrhu smlouvy
schvaluje záměr uzavřít smlouvu
na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši
max. 3 mil. Kč na dobu 12 měsíců za účelem překlenutí časového nesouladu mezi
příjmy a výdaji v rozpočtu obce
schvaluje změnu Smlouvy o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory mezi
Obcí Tlumačov a Historickým spolkem
ze dne 16. 3. 2009 v rozsahu čl. I.
schvaluje Příkaz k provedení inventarizace dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění a pověřuje
starostu podpisem
schvaluje záměr na výběr poskytovatele Pečovatelské služby v obci Tlumačov od 1. 1. 2010 a ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov předložit nabídky
od jednotlivých poskytovatelů na jednání
RO v listopadu 2009

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 4. 11. 2009
přijalo tato usnesení:
schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2009 rozpočtu obce pro rok 2009
v předloženém rozsahu, tj. snížení
příjmů a výdajů o 850.000 Kč s tím, že
celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce
na rok 2009 po změně č. 3/2009 činí
30,272.260 Kč
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na vybudování části stavby „Odkanalizování obce Tlumačov – I. Etapa (přípojka NN k ČS Skály) na pozemku p. č.
2596 (PK) v k. ú. Tlumačov na Moravě
se společností Moravská vodárenská
a. s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
na vybudování části stavby „Odkanalizování obce Tlumačov – II. Etapa“

(přípojka NN k ČS 1) na pozemku
p. č. 1607/1 (KN) v k. ú. Tlumačov
na Moravě se společností Vodovody
a kanalizace Zlín, a. s., tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín
na rekonstrukci stávajícího vedení 110 kV ve stejné trase, demontáž
stávajícího stožáru a stavba nového
na původní místo v rámci akce „Vedení 110 kV 573 Otrokovice – Rychlov,
rekonstrukce etapa A“ na pozemku p. č. 2928 (KN) v k. ú. Tlumačov
na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Garstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
na uložení železobetonového žlabu
na pozemku p. č. 3537 (KN) v k. ú.
Tlumačov na Moravě, který bude vybudován v rámci stavby „Protierozní

opatření v k. ú. Tlumačov na Moravě
„Stavba č. 2 – PEO v lokalitě Podrybničí“, s organizací SŽDC, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
1 a MZe ČR – PÚ Zlín, Zarámí 88,
760 41 Zlín
bere na vědomí seznam uchazečů o dokoupení pozemků v lokalitě ul.
Švermova (mezi BD č. p. 737, 776 a 779).
Schvaluje odprodej pozemků, které
vznikly oddělením pozemků p. č. 829/16,
829/19, 829/20 a 829/22 dle geometrického plánu č. 1256-250/2009 ze dne 24. 9.
2009 za cenu ve výši 20 Kč/m2 a za podmínek stanovených v záměru (viz usnesení č. Z8/21/06/09 ze dne 10. 6. 2009)
- schvaluje s účinností od 1. 1.
2010 Obecně závaznou vyhlášku obce
(dokončení na straně 6)
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(dokončení ze strany 5)
Tlumačov č. 1/2009, kterou se mění OZV
č. 5/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, třídění,
přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
schvaluje s účinností od 1. 1. 2010

Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2009, kterou se mění OZV č.
4/2004 o místních poplatcích
schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 22. 10. 2009
na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši
3,00 mil. Kč

6

schvaluje aktuální úplné znění zřizovací listiny Základní školy Tlumačov,
okres Zlín, příspěvkové organizace ke dni
4. 11. 2009
schvaluje aktuální znění zřizovací
listiny MŠ Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace ke dni 4. 11. 2009.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 25. 11. 2009
přijala tato usnesení:
schvaluje ukončení nájemní smlouvy
dohodou s paní Danou Baďurovou
schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na uvolněný byt o velikosti 3 + 1 v BD ul.
U Trojice č. p. 862 v Tlumačově od 1. 12.
2009 žadatelům v tomto pořadí: Ilona Zemanová, Tomáš Kurfürst, Renata Ševčíková, Kateřina Dočkalová
schvaluje za předpokladu uhrazení
veškerých dlužných částek a předložení dokladů o zaplacení v termínu do 22.
12. 2009 prodloužení nájemní smlouvy
o jeden rok, tj. do 31. 12. 2010 těmto nájemníkům: Ludmile Dědkové, Martině
Pavelkové, Karle Chudárkové, Marcele
Pilové, Marii Weimannové, Jaroslavu Novotnému
schvaluje za předpokladu uhrazení
veškerých dlužných částek a předložení
dokladů o zaplacení v termínu do 22. 12.
2009 prodloužení nájemní smlouvy do 31.
6. 2010 těmto nájemníkům: Zdeňce Samohýlové, Radkovi Šedo, Zdeňce Dohnalové
schvaluje
prodloužení
nájemní
smlouvy na buňku v Domě služeb pí Heleně Šivelové, pí Bronislavě Vlčkové, pí Karle
Kudláčkové, panu Ing. Jindřichu Hašovi
nesouhlasí s umístěním parkoviště určeného pro uživatele a návštěvníky
objektu č. p. 450 dle výkresu situace z. č.
2009/14/30 – varianta č. 1 z 10/2009 vypracovaného Ing. Josefem Šico na části pozemku p. č. 2611 – ostatní plocha, ostatní
komunikace k. ú. Tlumačov na Moravě,
který je ve vlastnictví obce Tlumačov – viz
usnesení č. R5/33/10/09 ze dne 21. 10.
2009
souhlasí s umístěním parkoviště
určeného pro uživatele a návštěvníky
objektu č. ú. 450 dle výkresu situace z.
č. 009/14/30 – varianta č. 2 z 10/2009
vypracovaného Ing. Josefem Šico na části pozemku p. č. 2611 – ostatní plocha,
ostatní komunikace k. ú. Tlumačov na Moravě, který je ve vlastnictví obce Tlumačov
za podmínky, že stavební úpravy související s vybudováním parkoviště budou
realizovány výhradně na náklady stavebníka a nebude zúžena místní komunikace
v místě budoucího parkoviště
požaduje, aby v souladu s § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavení zákon, v platném znění, předložil vlastník nemovitosti
umístěné na pozemku p. č. st. 585 v k. ú.

Tlumačov na Moravě, respektive stavebník parkoviště, před vydáním stavebního
povolení na stavbu parkoviště smlouvu
o nájmu, kterou bude řešen majetkoprávní vztah k dotčenému pozemku p. č. 2611
k. ú. Tlumačov na Moravě
schvaluje pronájem pozemku p. č.
503/8 o výměře 1.988 m2 v k. ú. Tlumačov
na Moravě – lokalita „Slivotín“ společnosti EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41
Hradec Králové, zástupci dodavatelů rychlostní komunikace R55 „Skalka – Hulín“,
za podmínek stanovených v záměru – viz
usnesení č. R13/33/20/09 ze dne 21. 10.
2009
schvaluje panu Lubomíru Krajčovi,
bytem Dolní 101, Tlumačov, na dobu určitou do 31. 12. 2010 povolení občasného užívání části travnaté plochy před RD
č. p. 101 na pozemku p. č. 2456/2 v k. ú.
Tlumačov na Moravě o výměře max. 15 m2
(2,5 x 6 m), podél stávajícího sjezdu k RD
č. p. 151, za účelem občasného odstavování 1 vozidla na části travnaté plochy včetně provádění celoroční údržby předmětné
části pozemku pod podmínkou, že pan
Lubomír Krajča požádá MěÚ OSH Otrokovice o povolení rozšíření sjezdu a současně o provedení stavebních úprav odstavné
plochy
bere na vědomí Výroční zprávy
o činnosti ZŠ Tlumačov a MŠ Tlumačov
za školní rok 2008/2009
schvaluje organizaci Mateřská škola
Tlumačov, příspěvková organizace, čerpání částky 21.062 Kč z investičního fondu
organizace za účelem částečného pokrytí
nákladů vynaložených v souvislosti s havárií vody, jež nastala v období letních prázdnin roku 2009
schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínech 29. 11. 2009
(akce „Čertovský rej“) a 14. 2. 2010 (AKCE
„Valentýnská párty“) pro Dům dětí a mládeže Sluníčko, Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov
schvaluje panu Pavlu Pospěchovi ﬁnanční příspěvek na vydání knihy „Deník
stařenky Buršíkové z Tlumačova“ ve výši
3.000 Kč z rozpočtu KIS Tlumačov
neschvaluje záměr pronajat část pozemku ve vlastnictví obce, který je součástí veřejného prostranství, pro umístění vývěsní informační skříňky politické
strany

bere na vědomí informace o záměru
společnosti Solar Global, a. s. vybudovat
v lokalitě Slivotín (v rámci I. etapy zastavitelnosti lokality) fotovoltaickou elektrárnu
na ploše cca 2 ha a výkonu 1 MW
souhlasí s umístěním a budoucí realizací záměru fotovoltaické elektrárny společnosti Solar Global, a. s., respektive FVE
20 s.r.o. na pozemcích PK 531, 532,533
a 534 k. ú. Tlumačov na Moravě vč. realizace přípojky VN a přístupové komunikace
na náklady stavebníka na pozemku p. č.
2464/2 k. ú. Tlumačov na Moravě s tím, že
nejpozději před vydáním stavebního povolení budou uzavřeny příslušné smluvní
vztahy, a to zejména k dotčenému pozemku p. č. 2464/2 k. ú. Tlumačov na Moravě,
a bude uzavřena Dohoda o spolupráci –
Darovací smlouva
projednala návrh Darovací smlouvy
mezi Obcí Tlumačov a společností Solar
Global, a. s. týkající se ﬁnanční podpory
aktivit v obci Tlumačov v oblasti školské,
sportovních, kulturní a jiných zájmových,
či společenských činností a schvaluje tuto
Darovací smlouvu v předloženém znění se
zapracováním níže uvedených připomínek:
ﬁnanční částka 100.000 Kč bude ze
strany Solar Global, respektive vlastníka fotovoltaické elektrárny, každoročně valorizována – navýšena o inﬂaci dle
hodnoty Českého statistického úřadu
čl. II odst. 1 – změnit znění takto:
1. Dárce se zavazuje poskytovat obdarovanému dar ... (dále beze změny)
č. III. odst. 1 – upravit znění takto:
1. Dárce bude poskytovat dar výlučně
pro účely rozvoje vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury,
školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže,
na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické
a humanitární.
č. IV. odst. 1 – upravit znění takto:
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to po celou dobu provozování
FVE a je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran
schvaluje návrh Dodatku č 007 pojistné smlouvy o pojištění majetku obce
pro období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
a úhradu pojistného ve výši 89.700 Kč
Celé znění usnesení na www.tlumacov.cz
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Dar obèanùm Jeseníku nad Odrou
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
nyní, i když opožděně poděkoval manželům Jaroslavu a Růženě Staškovým za jejich materiální pomoc občanům Jeseníku
nad Odrou, kteří byli v létě letošního roku
postiženi ničivými povodněmi. O jejich lidském činu vypovídá článek otištěný v MF

DNES 23. září 2009.
Co mohu říci závěrem? Za Obec Tlumačov děkuji a v novém roce přeji bohatou
úrodu.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Zøízení poradenského místa Èeské obchodní
inspekce (ÈOI) v Otrokovicích
Pro možnost získat bezplatnou pomoc a orientaci v oblasti spotřebitelského práva, respektive v oblasti spotřebitelských stížností a reklamačních řízení,
bylo v Otrokovicích zřízeno poradenské
místo ČOI.
Sídlo poradenského místa ČOI:
- budova č.2 MěÚ Otrokovice, zasedací
místnost č.225, v 1.poschodí.
Termíny, kdy bude poradenské místo
ČOI v provozu:
vždy v době od 8.00 hod do 15.00 hod
v následujících termínech:
leden 2010 - dne 19. 1.
únor – dne 2. 2. a 16. 2.

PODÌKOVÁNÍ
pan Pavel Malenovský,
bytem Dolní 151, Tlumačov,
daroval již po 60. krev
na oddělení Transfuzní služby
a hematologie Nemocnice
v Kroměříž.

březen – dne 2. 3., 16. 3. a 30. 3.
duben – dne 20. 4.
květen – dne 4. 5. a 18. 5.
červen – dne 1. 6., 15. 6. a 29. 6.
červenec – dne 20. 7.
srpen – dne 31. 8.
září – dne 14. 9.
říjen – dne 12. 10. a 26. 10.
listopad – dne 9. 11. a 23. 11.
prosinec 2010 – dne 7. 12. a 21. 12.
Občan může ve výše uvedených termínech získat základní informace od pracovníka ČOI také na kontaktním telefonním čísle 577 680 440.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Další dva autobusy
zastavují na Skalách
Od 13. prosince 2009 se podařilo zajistit zajíždění linky č. 770400 (HolešovLudslavice-Otrokovice) a linky č. 770050
(Kroměříž-Tlumačov-Otrokovice-Zlín)
s odjezdy z Tlumačova ve 13:35 a 15:10
na autobusovou zastávku Tlumačov,
Skalka čerp. st.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat dopravní společnosti KRODOS, která
vyšla vstříc našemu požadavku jenž byl
iniciován občany Skal. Zajíždění těchto
linek na zastávku Tlumačov, Skalka čerp.
st. jistě zvýší bezpečnou dopravu dětí ze
školy v odpoledních hodinách.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta
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Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
Během letošního podzimu došlo
na ulici Dolní k opravě sochy sv. Jana
Nepomuckého. Stalo se tak za ﬁnanční
podpory Ministerstva kultury ČR, kterou zprostředkovává obec s rozšířenou
působností, tedy město Otrokovice. Celková cena díla je 60 604 Kč a obec Tlunačov se na ní podílí 10%, tedy částkou
asi 6 000 Kč. Restaurátorské práce prováděl tlumačovský rodák pan Mgr. Josef
Petr. Socha sv. Jana Nepomuckého, kříž
na ul. Dolní (naproti Zemského hřebčince) a kaplička u kostela, sousoší Nejsvětější Trojice, kostel, fara a panský dům
patří mezi kulturní památky v naší obci
a svědčí o naší minulosti i dějinách.
Abychom blíže pochopili tuto památku, uvádím stručné informace o sv.
Janu Nepomuckém.
Svatý Jan Nepomucký, kněz a mučedník, se narodil kolem roku 1345 v Pomuku (později Nepomuku) v Čechách.
V Praze a Padově studoval církevní právo
a stal se notářem na Pražském arcibiskupství. Arcibiskup Jan z Jenštejna ho
jmenoval v roce 1389 svým generálním
vikářem. Arcibiskup však neměl dobré
vztahy s králem Václavem IV. Když mezi
nimi vyvrcholilo napětí, stál Jan Nepomucký na straně arcibiskupa a hájil svobodu církve, zatímco král se snažil církev
ovládnout a získat na svou stranu část
duchovenstva. Svatý Jan byl také zpovědníkem královny Žoﬁe. Král Václav IV.
od něj chtěl jednou vyzvědět, co mu královna řekla u zpovědi. Svatý Jan však nic
neprozradil, i když ho král nechal krutě
mučit. Nakonec král se svými sluhy při-

vlekl Jana na Karlův most v Praze, uvázali
mu na krk těžký kámen a shodili do Vltavy, takže se utopil. Stalo se to 20. března 1393. V místě, kde jeho tělo vyplavalo
na břeh, se najednou rozzářilo pět světel.
Zbožní lidé pak jeho tělo pohřbili v kostele sv. Kříže, ale později bylo přeneseno do katedrály sv. Víta na Hradčanech.
V roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a 19. března 1729 za svatého. Jeho
sochy zdobí dodnes mosty nad řekami
nejen v naší zemi, ale i v mnoha dalších
zemích Evropy. Znázorňování: Nejčastěji můžeme sv. Jana Nepomuckého vidět
jako kněze v rochetě s křížem a palmovou ratolestí v ruce. Kolem hlavy mívá
pět hvězd. Dalším znakem je ryba-symbol mlčenlivosti. Někdy drží prst před
ústy na znamení zachování zpovědního
tajemství.
Nyní je na místě sdělit důležité informace k samotné tlumačovské soše.
V chronogramu textu na čelní nápisové kartuši je ve velkých písmenech uveden letopočet vzniku této státue, což je
rok 1741. Tento letopočet se velmi těžce
z uvedených písmen vypočítává, protože se tak děje složitým sčítáním a odečítáním římských číslic (velkých písmen
ukrytých v textu). Je zde také v latině
uvedeno, kdo nechal tuto sochu v roce
1741 zhotovit. Byl to GEORGII OBTRZALEK (Jiří Obdržálek). Podstavec je
vyhotoven z místního tzv. Magurského
pískovce, který patří do skupiny pískovců tzv. vídeňské pánve, socha je vyhotovena z pískovce Mladějovského. Zajímavé je také to, že se často také na plintu

Vzpomínka na kolegu a kamaráda
Každý z nás si
musí v životě prožít
dny špatné a ještě
horší. Mezi ty nejhorší pro mne osobně bude patřit pátek
6. listopadu, kdy jsem se dozvěděl, že
zemřel můj velký kamarád a kolega,
pan učitel Zbyněk Krystýnek.
Zbyněk Krystýnek
( * 4. 5. 1961 † 5. 11. 2009 )
Pan učitel Zbyněk Krystýnek se narodil v Uherském Hradišti, kde prožil
celý svůj život. Poprvé jsem se s ním
osobně setkal někde kolem roku 1975
v rámci mistrovského utkání v házené, kdy hájil barvy domovské Jiskry
Uherské Hradiště. Od té doby jsme se
vídali pravidelně v rámci různých spor-

tovních akcí. Poslední utkání jsme spolu
sehráli na MČR univerzitních týmů, kdy
jsme hráli za družstvo UP Olomouc. Zbyněk tehdy končil studium na přírodovědecké fakultě obor M – Fy.
V roce 1985 jsme se setkali znovu, tentokrát jako kolegové na zdejší základní
škole. Prožili jsme spolu řadu let naplněných osobním i pracovním přátelstvím.
Pan učitel Zbyněk Krystýnek patřil mezi
spolehlivé a obětavé spolupracovníky,
kteří byli ochotni své práci obětovat i velký díl svého soukromí. Možná právě proto prožil svůj život sám, obklopen pouze
přáteli a známými.
Obdivoval jsem jeho elán a zaujetí pro
další práci s dětmi. Po příjezdu domů ze
školy se každý den věnoval jako trenér
a vedoucí družstva přípravě dorostenců

Foto archiv OÚ Tlumačov 

sochy (spodní soklová část pod ﬁgurou)
objevoval při ztvárnění tohoto světce latinský nápis TAQUI (pomlčel) tedy nevyzradil zpovědní tajemství. Tlumačovský
sv. Jan Nepomucký je také znám jako socha s centrálním situováním v obci, kde
plnil také charakter orientačního bodu.
Mezi historické momenty zde patří, že se
u této sochy při přepřahání koní zastavil
a s občany rozmlouval císař Josef II. král
český a uherský a bylo to v roce 1771 při
jeho cestě do Olomouce. Důležitým mezníkem všech soch sv. Janů Nepomuckých
v naší zemi byla léta 1920 a 1921 (prameny památkové péče), kdy docházelo
k jejich houfné likvidaci a ničení, jako
symbolu katolicismu a kdysi ikony Jezuitského řádu.
Za pomoci Mgr. Josefa Petra zpracoval
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

mateřského oddílu Jiskra UH. Kromě
trenérské činnosti pracoval i v oblasti
skautingu a byl členem České asociace
křížovkářů.
Po 13 letech společné práce ve škole
nastal okamžik, kdy se naše cesty opět
a dnes už navždy rozdělily. Zbyněk
přijal v roce 1998 nabídku školy v Bílovicích, kde se stal koordinátorem ICT
a učitelem fyziky a výpočetní techniky.
Na této škole pracoval až do doby, než
mu zákeřná nemoc začala brát sílu pro
další práci a život.
S panem učitelem Zbyňkem Krystýnkem jsme se rozloučili ve smuteční síni v Mařaticích. Bylo těžké
bez slz a dojetí dát sbohem člověku
přímému, čestnému a poctivému,
který pro mne byl nejen kolegou, ale
hlavně nezapomenutelným přítelem
a kamarádem.
Mgr. Robert PODLAS ředitel školy
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MŠ Klubíèko, MŠ Tlumaèov

DDM Sluníčko Otrokovice,
odloučené pracoviště Tlumačov
Vás zve v sobotu 16.1.2009 na

DĚTSKÝ KARNEVAL,
Budova MŠ Klubíčko.

který se bude konat
od 14:30–17:00 hodin v prostorách
sokolovny Tlumačov.
Přijede světoznámá klaunská dvojice
Pepíno a Pepína, s kterými prožijete
spoustu legrace, tance, hudby, soutěží
a mnoho dalších překvapení.

Foto archiv KIS 

Tak už je nám víc
než deset let
Nechce se to věřit ani nám, ale už je to
tak: k 1. září letošního roku bylo Mateřské škole Klubíčko deset let.
Toto výročí jsme si připomenuli především na zahradní slavnosti, kterou
jsme uspořádali v září na zahradě naší
školy. Průřez nejdůležitějších událostí a postup vývoje školy byl ztvárněn
na několika panelech fotograﬁí. Skutečná hodnota vložené práce pedagogů
a ostatních pracovníků byla potvrzena
přítomností mnoha dětí a rodičů, kteří
přijali pozvání a přišli k nám na návštěvu. Za uvedené období prošlo naší školou více než 110 dětí a z těch prvních
jsou už teenageři.
Umístění školy v objektu U Trojice
vzešlo ze vstřícného přístupu Obce Tlumačov a naše vzájemné soužití je i nadále oboustranně výhodné. Obec nám
dále pomáhá především v zajišťování
provozní péče o objekt a školní zahradu,
my poskytujeme tlumačovským dětem
speciální péči, za kterou nemusí nikam
daleko dojíždět.
V říjnu letošního roku byla v naší škole provedena plánovaná kontrola pracovníky České školní inspekce. Týkala se
činnosti právnické osoby MŠ Klubíčko
Tlumačov, s.r.o. i školy jako vzdělávací
instituce za několik posledních let. Potěšilo nás, že v dílčích oblastech i celku, dosáhla škola nejlepšího stupně hodnocení,
jaké lze získat.
Naším cílem je a zůstane pomáhat
v rozplétání nitky životního klubíčka
každého z dětí a nasměrovat ji dobře
do dalšího života a do školy. Zároveň si
přejeme každému z dětí vtisknout hluboko do mysli a srdíčka co nejhezčí obrázek vzpomínek na školku Klubíčko. Je
to sice přání neskromné, avšak i v nás zanechává každé z dětí svůj nesmazatelný
otisk.
O tom, co se u nás ve školce děje, se
můžete dozvídat také z našich webových
stránek http://klubicko.digidy.com
Bc. Ludmila Stodůlková, ředitelka

Pøijel k nám kouzelník…
Během školního roku pořádá mateřská škola pro děti různá kulturní vystoupení, jako jsou loutková a maňásková divadla, koncerty, karnevaly aj.
Počátkem listopadu zavítal mezi děti
do naší školy kouzelník WALDINI až ze
vzdálené Břeclavi. Už od rána jsme byli
plni očekávání a děti s nedočkavostí
vyhlížely, kdy už ten kouzelník přijede
a přičaruje jim šaty pro princeznu nebo
opravdového koníka.
Kouzelnické vystoupení nepostrádalo
originalitu, napětí a vzrušení a všichni
přítomní se dobře bavili. Děti se nechaly
unést svým nadšením a hlasitě projevovaly svůj údiv nad předváděnými kouzly. Kouzelník WALDINI se ukázal jako

Kouzelník čaroval.

zástupce staré kouzelnické školy a mezi
z jeho oblíbených čísel nám předvedl
kouzlení s živými zvířátky. Děti se tak staly svědky tahání králíka z cylindru nebo
s údivem pozorovaly, kde se vzal holoubek v prázdné barevné krabici, ve které
předtím zaručeně nic nebylo. Vydařené
představení umocnilo zážitky dětí, které měly také možnost si čarování samy
vyzkoušet a pomocí kouzelnické hůlky
provést kouzlo s vajíčkem, kartami či šátky. Zhlédnuté představení bylo opravdu
vydařené a děti ještě odpoledne zkoušely
kouzla, která se naučily od WALDINIHO.
Chyběla jim ale asi ta opravdová, správná
kouzelnická hůlka…
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Foto archiv MŠ Tlumačov 
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Integrace dìtí s handicapem v Základní škole Tlumaèov
V dnešní demokratické společnosti
je již samozřejmostí, že handicapovaný
člověk z ní není vyčleňován. Učíme se
vzájemnému soužití. Proto se naše škola
rozhodla od roku 2005 přijmout žákyně
s tělesným postižením a přizpůsobit jim
chod školy.
Podařilo se velmi dobře zvládnout
integraci obou dívek. Žákyně se pohybují na vozíčcích, mají možnost vstupu
do většiny prostor školy.

Jak se žije Nikoletce
S tělesným handicapem se naše dcera Nikolka vyrovnává zhruba od roku
a půl, kdy vážně onemocněla a musela
podstoupit náročnou léčbu. Léčba byla
úspěšná, žel nožičky zůstaly ochrnuté.
Vozíček používá od tří let a naučila se
jej mistrně ovládat.
Do Tlumačova jsme se přestěhovali, když naší dceři bylo osm let. Koupili jsme zde domek a Nikolku zapsali
do místní základní školy. Nejprve jsme
se seznámili s našimi nejbližšími sousedy, kterým jsme se představili a celkem přirozeně mluvili i o dceři na vozíku.
Považovali jsme to za docela podstatné, protože jsme se měli denně potkávat a z mnoha našich zážitků a zkušeností vím, že někteří lidé nevědí, jak
se mají chovat, či „tvářit“, potkají-li
někoho s postižením. Zažili jsme již
nejednou velmi netaktní a neomalené
poznámky, nebo naopak bědování a lítost, zvědavé pohledy, mazlivé šišlání
a hlazení dcery po vlasech, či naprosté
přezírání a lhostejnost. Nemám to nikomu za zlé, ale pro handicapovaného
jsou takové reakce okolí někdy těžší,
než samotné postižení. (Naši sousedé
však do této kategorie naštěstí nespadají a k dceři se chovají velmi hezky,
kdykoliv nás potkají ).
Dalším důležitým momentem pro
nás bylo projet se s vozíkem po celé
vesnici a zjistit kde jsou dobré a přístupné cesty, chodníky a kde naopak
jsou pro nás nepřekonatelné bariéry.
Bariér je vskutku mnoho, ale s potěšením musím konstatovat, že i to se
pomalinku zlepšuje. Jen za minulý rok
se opravilo několik chodníků a snížilo
několik nájezdových obrubníků. Přesto však nejednou stojím před otázkou,
jít pro dceru do školy pěšky, projít se
v krásném podzimním či jarním odpoledni, avšak natřásat ji nakloněnou
na zadních kolečkách (kvůli špatným

Spolužáci s naprostou samozřejmostí
vnímají tato děvčata mezi sebou, snaží se
jim pomáhat, vycházet jim vstříc. Také
ve vyučování s nimi tvoří pracovní dvojice či skupiny.
Pedagogická asistentka zabezpečuje
bezprostřední pomoc jedné žákyně ve vyučování a obou děvčat v sociální oblasti.
V každodenních situacích se setkáváme
s ochotou spolužáků a jejich dotazy, jak
vyřešíme různé situace s vozíčky, např.

na vycházkách, výletech a kulturních akcích. Samy děti už dopředu přemýšlí, jak
se děvčata dostanou např. do vlaku, autobusu, nedávno ze školy při nacvičování
požárního poplachu. Jsme rádi, že integrace dívek úspěšně probíhá a sledujeme,
jaký pozitivní vliv má na ostatní žáky.
Rostou z nich tolerantní a ohleduplní
lidé, kteří dokáží myslet na ostatní.
Třídní učitelky 4. a 5. roč.
Irena Desenská a Pavlína Vaculíková

chodníkům) a druhou rukou za sebou
táhnout kočárek… nebo to raději rychle
objet autem…
Za další velkou bariéru považuji špatný přístup do zdravotnického střediska.
Jdu-li na preventivní prohlídku, očkování, či s obyčejnou dětskou nemocí
s oběma dětmi současně, je to vskutku
krkolomné. Pochopitelně i v naší obci
jsou pozorní a ochotní lidé, kteří rádi pomohou (sestřička v ordinaci, někdo z lidí
v čekárně), ale nemohu se stále jen spoléhat na to, že na někoho z nich natrefím.
Schody a úzké dveře tu zkrátka jsou.
Jak naše dcera postupně roste a dospívá, čím dál tím více si uvědomuje svá
omezení a pochopitelně se co nejvíce
snaží být samostatná a pomáhat jako její
vrstevníci. Moc ráda by někdy sama zašla
do obchodu na nějaké to pečivo či drobný nákup. Narážíme tu však na další bariéru. Obchody nám nejblíže jsou bohužel
opět se schody a mohla bych pokračovat dál. Abych ovšem byla spravedlivá,
musím poukázat i na tu druhou stranu
mince. Nikolka se sama dostane na poštu (pokud jí někdo otevře a podrží těžké
vstupní dveře ), do KISka, knihovny,
do obchůdků v Domě služeb, může jet
čekat tatínka přímo k vlaku, když se vrací z práce a samozřejmě se sama dostane
i do školy.
Přímo do školy vede příjezdový šikmý
nájezd. Šatny i družina jsou bezbariérové
a do třídy a do jídelny se Nikolka dostává
pomocí nájezdové výklopné plošiny, kterou škola pro tyto účely zabezpečila. Nikolka je nyní ve čtvrté třídě. Za tu dobu
se spolužáky vystřídali tři třídní učitelky
a tři učebny. S potěšením zde musím vyjádřit své uznání všem paním učitelkám,
protože všechny tři měly (mají) ve své
třídě poprvé dítě na invalidním vozíku
a ač je naše Nikolka ve třídě velmi samostatná a šikovná, je to přeci jen dítě
na vozíku. Hry, různé činnosti, výlety,
třídní akce, divadla, koncerty, návštěvy
muzeí, vše se „musí“ nejprve promyslet,
aby se mohla připojit a zúčastnit i Nikol-

ka, aby byl vždy zabezpečený doprovod a pomocník. Všechny paní učitelky se moc snažily a snaží, také třída
je vždy uzpůsobena tomu, aby Nikča
bez potíží mohla k tabuli, k umyvadlu
a ke dveřím, či za dětmi na koberec.
V neposlední řadě se chci zmínit
i o Nikolčiných spolužačkách, které tolik ochotně a rády pomáhají. Za všechny alespoň díky Simonce Konečné, Andrejce Hujíčkové a Nikolce Podešvové.
Je to moc hezké, když rodiče vedou
děti od malička k sociálnímu cítění
a pomoci bližnímu. Také mimo školu
má Nikolka kamarádky, s kterými se
navštěvují. Velmi ráda se také „prohání“ venku s Kristýnkou Odložilovou
a obě poměřují rychlost svých vozíků,
(spojuje je totiž podobný osud – život
na vozíčku).
Co říci závěrem? Žijeme si tu spokojeně, ať už jsou, anebo nejsou v Tlumačově bariéry. Vždyť nejvíce záleží na nás
samotných, jestli prožijeme své životy
naplno a kvalitně, nebo v zatvrzelosti
a uzavřenosti do sebe. Pravé bariéry nejsou v chodnících a schodech, ale v lidských srdcích. A těch bezbariérových
srdcí tu žije naštěstí dostatek .
Michaela Fajkusová, maminka Nikoletky
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Kristýnka a Nikoletka.

Foto archiv KIS Tlumačov 

Jak se žije v Èesku, resp. na Moravì,
ba přímo v Tlumačově, tentokrát těm,
kteří se nemohou pohybovat jako většina
ostatních lidí.
Když jsem měla čtyři roky, začala jsem
chodit v Tlumačově do mateřské školy do „malošů“. Sice jen jednou za týden
a v doprovodu tatínka, ale i tak se mi tam
moc líbilo. O rok později jsem postoupila
do „předškoláků“ a tam už jsme si všichni nejen hráli, ale paní učitelky nás také
občas připravovaly na opravdickou školu.
Přestože jsem nemohla s dětmi běhat,
skákat a cvičit, paní učitelka nebo paní
ředitelka to vždycky vymyslela tak, abych
se i k pohybovým hrám mohla nějak přidat. Ráda taky vzpomínám na různé hry,
např. Na poště, Na zdravotní sestřičku,
na vánoční besídky i na výlety na Lešnou
a na Bouzov. Bylo moc dobře, že jsem
nechodila do nějaké speciální školky pro
„nechoďáky“, ale tady do té naší, protože
jsem se tam seznámila se všemi dětmi,
které se potom ve škole staly mými spolužáky. A taky rodiče věděli, že jejich děti
budou mít ve třídě spolužačku, která se
bude pohybovat na vozíku. Připraven
na to byl nejen pan starosta Ševela, který nechal udělat do školy bezbariérový
přístup, ale i pan ředitel Podlas a paní
učitelka Odložilíková, takže když jsem
přišla do první třídy, měla jsem vše nachystané tak, abych se mohla učit stejně
jako ostatní děti. V lavici nesedím, ale
na lavici ležím a tam taky ústy píši a maluji. S technickou pomocí paní asistentky
a trpělivým přístupem paní učitelky (teď
paní učitelky Desenské) zvládám docela

dobře všechno učivo kromě tělocviku.
Mrzí mě, že nemohu cvičit jako ostatní
děti, protože i já se ráda pohybuji. Naučila jsem se proto plavat a jezdím trénovat do oddílu pro hendikepované plavce
ve Zlíně. Už jsem s nimi byla dokonce
na letním soustředění ve Strakonicích
a letos na podzim na prvních opravdických závodech v Českých Budějovicích.
Taky mám ráda hudbu. Chodím
do ZUŠ Otrokovice, která má pobočku
u nás v Tlumačově. Líbí se mi, že můžu
s paní učitelkou Derliovou zpívat v sále
KIS, kde je moc pěkné prostředí a pro
můj vozík vůbec žádné bariéry. Tatínek
si pochvaluje, že před školou i před

KISkem je vyhrazeno parkovací místo
pro vozíčkáře. Ale já bych raději jezdila do školy i na vycházky po Tlumačově
na vozíku, ale maminka „brblá“, že jízda
po některých chodnících není pro vozík
ani pro moje záda dobrá. Nedávno jsem
jela ze školy na vozíku a když jsem přejížděla přes nějaký větší výmol, vozík tak
nadskočil, až z něj spadla aktovka. Nejvíc
si na vozíku užiju i se svou kamarádkou
Nikou, když se proháníme za kostelem
před „hasičárnou“ nebo na náměstíčku
kolem kašny. Taky bych si sama ráda
koupila něco v obchodě, ale do žádného se s vozíkem nedostanu, jen do toho
u sokolovny, ale tam zase nemůžu sjet
z chodníku.
Když jsem byla malá, často mě tatínek
chodil houpat do parku na lodičku. Ale
ta zmizela a na novém hřišti už žádná
taková ani jiná, v které bych se mohla pohoupat, nebyla. Bylo mi to líto, ale teď už
jsem velká a raději bych chodila do nějakého kroužku ve Sluníčku. Přístup pro
vozík už tam je, ale kroužek pro mě žádný. Jednou mě maminka přihlásila do keramiky s kamarádkou, která by mi pomáhala, ale paní vedoucí si to rozmyslela, že
se to pro mne nehodí. Taková slova někdy
slýchávám, ale mám pocit, že lidem, kteří je říkají, se spíš nechce udělat nic pro
to, aby se i pro mne něco „hodilo“. A tak
mě rodiče vozí do jednoho bezva kroužku v Otrokovicích, kde děláme všechno
možné od her přes ruční práce až po turistiku. Tento kroužek vedou děvčata,
která se snaží, aby se co nejvíc aktivit
„hodilo“ i pro děti, které svůj život prožívají trochu jinak, než ty stoprocentně
zdravé. Teď si zrovna připravujeme program na mikulášskou besídku. To mi připomnělo, že už se taky blíží Vánoce. Ty
mám ze všech svátků nejraději a vy, kteří
čtete, co maminka podle mého vyprávění
napsala, určitě taky. Tak krásné Vánoce
všem přeje Kristýnka Odložilová.
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Jak se daøilo našim odvážným
na soutìži v aerobiku jednotlivcù?
Během měsíce října a listopadu se deset našich odvážných zúčastnilo pěti základních kol VZP Oriﬂame Aerobic Tour
v aerobiku jednotlivců. Tereza Podroužková a Nikola Filáková bojovaly po celou
dobu v kat. 8–10 let, Hana Hlobilová, Kateřina Mokrá a Tereza Vyoralová v kat.
11–13 let, Martin Hložek, Romana Odložilíková, Jana Kolomazníková, Aneta
Vybíralová a Kristýna Kvasničková v kat.
14–17 let.
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76 soutěžících. Do semiﬁnále mezi
38 nejlepších postoupila Nikola. V kat.
11–13 let bojovalo 61 soutěžících. Do semiﬁ nále mezi 38 nejlepších se dostala
všechna tři naše děvčata a do ﬁ nálové
sedmnáctky postoupila Hana. V kat.
14–17 let jsme tentokrát měli z důvodu
nemoci jen 3 naše zástupce. Proběhla
opět jen dvě kola a do ﬁ nálových osmnácti se dostal Martin, který skončil
na neoceňovaném 7. místě. 17. 11. jsme

se probojovala Hana a Tereza Vyoralová. V kat. 14–17 let bylo 34 soutěžících,
odkud se postupovalo do ﬁnále mezi 13
nejlepších. Tentokrát zabodovali Jana,
Aneta, Romana a Martin. Poslední závody této Tour proběhly v sobotu 28. 11.
ve Veselí nad Moravou. Zde také probíhalo jen základní kolo a ti nejlepší postupovali do ﬁnále. V kat. 8–10 let soutěžilo
60 dětí. Do ﬁnále postoupilo 18 nejlepších, kde nechyběla ani naše dvě děvčata, v kat. 11–13 let z 52 soutěžících také
postoupila Hana a Tereza Vyoralová mezi
17 nejlepších a v kat. 14–17 let postoupil
do ﬁnále mezi 13 nejlepších Martin a podařilo se mu vybojovat krásné 6. místo
a také Cenu sympatie.
Jako trenérka musím všechny velmi
pochválit za výkony, které předváděli.
Stále kvalitnější výkony svědčí o tom,
že postupně získávali spoustu nových
a nových zkušeností po celou dobu Tour
a stále se zlepšovali. Určitě bych to doporučila i všem ostatním. Jsou to nejen
zkušenosti, ale také získání větší jistoty,
sebevědomí a rozhledu.
Teď už nás čeká jen ﬁnále v Hluku.
Do poslední chvíle nevíme, do jaké skupiny budou soutěžící zařazeni a jestli
budou bojovat s těmi nejlepšími. Držte
nám pěsti a určitě dáme vědět, jak jsme
dopadli.
Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Veèerní lampiónová
prohlídka v ZOO Lešná
Závody jednotlivců Uh. Ostroh 21. 11. 2009.

Každá soutěž byla jiná, v každé soutěži byl jiný počet účastníků a jiný počet kol. Během celé Tour soutěžící získávali body, které se jim sčítaly a podle
nich budou rozděleni ve ﬁ nále, které
proběhne 12.12. v Hluku. Zde budou
podle získaných bodů soutěžit ve skupině těch nejlepších TOP 20, TOP 40
nebo TOP 60.
První závody proběhly 30.10. v Hodoníně. V kat. 8–10 let se utkalo v základním
kole 76 soutěžících, odkud jich do semiﬁnále postupovalo 40. Zde se probojovala
obě naše děvčata, ale na nejlepší dvacítku to už nestačilo. V kat. 11–13 let ze 72
účastníků postoupila Katka s Terezou
Vyoralovou do semiﬁnálové třicítky. Kat.
14–17 let měla jen základní kolo, odkud
se do ﬁnále podařilo postoupit Martinu,
Romaně a Janě.
Další soutěž byla 7. 11. ve Velké nad
Veličkou. Zde soutěžilo v kat. 8–10 let

Foto: archiv DDM Sluníčko 

se vypravili do Valašského Meziříčí.
Zde už byla znát chřipková epidemie
i na počtu přihlášených dětí. V kat.
8–10 let soutěžilo 45 dětí na postup
do ﬁ nálové dvacítky, kde se probojovala Tereza Podroužková. Její velmi dobrý
výkon jí přinesl krásné oceněné 6. místo. V kat. 11–13 let bylo nyní 34 soutěžících, proto také proběhlo jen kolo
základní a pak hned ﬁ nále s nejlepší 17.
Zde se probojovala Hana a Katka, v kat.
14–17 let se z 34 soutěžících do ﬁ nálové
18 dostal i Martin a Jana.
Také jsme se zúčastnili závodů v Uherském Ostrohu. Zde se nám také dařilo.
V kat. 8–10 let celkem 72 účastníků.
Do semiﬁnále mezi 50 nejlepších postoupila obě naše děvčata a do ﬁnálové osmnáctky se dostala Tereza Podroužková,
která opět vybojovala krásné oceněné
5.místo. V kat. 11–13 let se postupovalo
z 50 soutěžících mezi 13 nejlepších. Zde

Také v letošním roce připravila
ZOO Lešná dětem velmi oblíbené večerní prohlídky. V pátek 2. října 2009
se jí zúčastnili také malí i velcí obyvatelé Tlumačova
Ten, kdo s námi zavítal v páteční
večer do zoo, mohl při svitu lampiónů
poznat její noční atmosféru. Byla zde
i možnost večerní prohlídky s průvodcem. Seznámili jsme se s chovanými
zvířaty a dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich pobytu v zoo. Podívali jsme
se do tropické haly Yucatan, stájí koní,
pavilónu primátů, afrických kopytníků a slonů. Krásně byl osvícen zámek
Lešná a blízké jezírko s vodotrysky.
Prohlídku mnozí z nás završili malým občerstvením a zakoupením suvenýrů.
Po dvou a půl hodinové procházce
zoologickou zahradou jsme se vrátili
zpět do naší obce. Děti, plny zážitků,
zejména z procházky s lampiónem se
svíčkou, se už jistě těší na další setkání se zvířátky v Lešné.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov
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Knihovnice p. Petra Šimoníková ve svém království.

Foto: archiv KIS Tlumačov 

577 929 633, nebo e-mailem na adrese:
kis@tlumacov.cz. Po uplynutí výpůjční
doby, se vám na vašem účtu začnou automaticky připisovat upomínky a poplatky za nevrácení knih. Za nevrácené knihy
budete upozorněni e-mailem (pokud je
zadán v přihlášce) nebo písemně. Sankční poplatky činí, do 2 týdnů po uplynutí výpůjční lhůty, 5 Kč. 1. až 4. upomínka poplatek od 10–50 Kč. Při nevrácení
knihy ani po 4. upomínce, se předává
věc k přestupkovému řízení. Dodržujte,
prosím, výpůjční dobu – předejdete nepříjemnostem. K 15. 12. 2009 navštívilo
elektronický katalog 604 čtenářů.
Dále jsme na web knihovny zařadili seznam knih z výměnného souboru,
knih zakoupené v roce 2009 a seznam
povinné četby pro studenty.
Za období leden až červen 2009 navštívilo naši místní knihovnu 424 občané; z toho 74 využilo veřejný internet,
který je po dobu jedné hodiny zdarma.
Bylo zapůjčeno 1 310 knih a 310 časopisů. K 7. 12. 2009 činí celkový počet knižního fondu 5 099.

Knihovna opìt zkvalitnila své služby
V červnu 2009 získala naše knihovna
ze státního rozpočtu ČR, konkrétněji
z Ministerstva kultury, dotaci 37 000 Kč
na změnu knihovnického systému
a zlepšení služeb pro čtenáře – nový
knihovnický software. Celkově stál nový
PC program 53.385 Kč. Chybějící částka
16.385 Kč byla uhrazen z obecního rozpočtu.

a jak dlouho máte knižní fond půjčený,
zjistíte to v kolonce čtenáři a výpůjčky,
kde se přihlásíte uživatelským jménem.
Na svém účtu naleznete, které knihy jste
již měli zapůjčené a zda nemáte upomínku za nevrácení v daném termínu.
Také si můžete knihu (pokud je již
zapůjčená) rezervovat, nebo prodloužit
výpůjční lhůtu. Výpůjční protokol byl
již plně automatizován. Výpůjční doba
knih je nyní hlídána počítačem a je nastavena na dobu dvou měsíců. Je tedy
nutné dodržovat termíny vrácení půjčených knížek. Máte možnost si výpůjční
dobu před uplynutím 8 týdnů prodloužit, a to buď osobně, telefonicky na čísle

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ MODERNÍ KNIHOVNY,
KDE JSME PŘIPRAVENI VÁM PORADIT PŘÍPADNĚ POMOCI S VÝBĚREM
KNIHY.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS a knihovnice

Pøed 20 lety jsme zvonili… 17. listopad 1989

Zlepšení služeb spočívá v tom, že si
každý čtenář může, v pohodlí svého domova, na tlumačovském webu vyhledat
v kolonce KIS Tlumačov místní knihovnu, kde se nachází online katalog knih
a zjistit aktuální stav knižního fondu.
Zadáním slova z názvů zjistíte, zda se
kniha v naší knihovně nachází či nikoliv. Taktéž se můžete podívat, které knihy od vašeho oblíbeného autora máme
k dispozici. Pokud nebudete vědět, kolik

V úterý 17. listopadu 2009 uplynulo
20 let od tzv. sametové revoluce. KIS
Tlumačov připravilo následující den,
tj. 18. listopadu 2009, pro žáky 8. a 9.
tříd dopoledne a večer pro veřejnost
besedu s názvem „Před 20 lety jsme
zvonili…“
Na úvod besedy s žáky jim byly připomenuty události 17. listopadu 1989,
kdy se v Praze konala pokojná demonstrace studentů při příležitosti 50. výročí studentských manifestací v Protektorátu Čechy a Morava na počátku
druhé světové války, která byla násilně
rozehnána. To následně vedlo k dalším
rozsáhlým protestům studentů a veřej-

nosti proti československému komunistickému režimu, tzv. Sametové revoluci,
k pádu vlády a nastolení demokracie.
Na vzpomínkovou akci přijali pozvání hosté: Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce, Ing. Jaroslav Ševela, starosta
obce a Ing. Antonín Jonášek, místostarosta, kteří se podělili s žáky se svými
vlastními životními zkušenostmi před,
během a po listopadových událostech
v roce 1989.
Vzpomínkový večer pro občany se
nesl v duchu přátelské atmosféry, kdy
všichni přítomní zavzpomínali na své
vlastní zážitky v roce 1989.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov
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Hosté na letošních Martinských hodech ochutnali i martinskou husu
chystána přednáška o svatomartinském
víně a jeho následná degustace. Mladá
- svatomartinská vína jsou v naší obci
ve velké oblibě, o čemž svědčí množství
na hodech vypitých litrů tohoto lahodného moku. Příjemnou a přátelskou
náladu v sále navodilo i hudební vystoupení cimbálové muziky Dubina. Návštěvníci nejen zpívali, ale i tančili. Pořadatelé
přichystali i novinku v pohoštění: martinskou husu a husí játra.
V neděli proběhla od 9 hodin v kostele sv. Martina slavnostní mše. Po ní,
na náměstíčku, všechny přítomné přivítal místostarosta obce Ing. A. Jonášek
a P. Mgr. Jan Vavřinec Černý. Nechybělo
krátké kulturní vystoupení, tentokráte
v podání žáků ZŠ Tlumačov a ZUŠ Otrokovice, pobočka Tlumačov. Pro návštěvníky bylo přichystáno zdarma i malé

Cimbálová muzika Dubina.
Foto: rchiv KIS Tlumačov 

Dozlatova opečenou martinskou husu,
husí játra, mladé – svatomartinské víno
a dobrou muziku, to všechno nabídlo KIS
Tlumačov v sobotu 14. listopadu 2009
hostům na Martinských hodech v Tlumačově. A v neděli, 15. listopadu 2009, se
již po třetí konalo na náměstíčku setkání
občanů zpestřené krátkým kulturním
vystoupením a malým pohoštěním.
Do Tlumačova přijel Martin až druhý
listopadový víkend. V sobotu odpoledne,
v Klubu obce Zábraní, byla pro hosty při-

Setkání na náměstíčku.
Foto: archiv KIS Tlumačov 

Při víně bylo dobře.

Foto: archiv KIS Tlumačov 

pohoštění v podobě svařeného vína,
čaje, cukroví, koláčků atd. Uskutečnil
se zde i prodej duchovních předmětů.
Krátce před 12 hodinou se občané rozešli do svých domovů, aby zasedli k slavnostnímu obědu.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov
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stoupení na jedničku. Slavností večer byl
zakončen velkým ohňostrojem (s menší
chybičkou).
Překvapením večera byl venku vystavený Betlém s postavami v životní velikosti, na jehož výrobě se podíleli paní
Lenka Hricová (malba postav) a pan
Otta Šnajdr (vyřezáním postav ze dřeva
a zhotovení přístřešku). Betlém budete moci opět obdivovat od 16. 12. 2009
u KISka.
Nechyběl ani prodej perníčků, které
pro vás napekla paní ze Sazovic.
Jako doprovodný program byly v prostorách KIS zpřístupněny dvě výstavy.
První byla věnována TJ voltiž Tlumačov
a druhá pod názvem „Sněhuláci“ navozovala zimní náladu. Sněhuláky zhotovily děti z mateřské školy, ze Speciální
mateřské školy Klubíčko a ze ZŠ Tlumačov. Sněhuláky z různých materiálů a velikostí můžete zhlédnout do konce roku
2009.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

„Pùjdem spolu do Betléma…“

Předávání vánočního světla.

V pátek dne 27. listopadu 2009 se již
tradičně konalo u KIS Tlumačov, na náměstí Komenského, „Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu“. Tím začala v naší obci
pravá vánoční atmosféra.
Již od poledních hodin se v prostorách KIS linula vůně svařeného vína
a čaje, které pro občany přichystali místní hasiči. Před zahájením akce
jsme se zaposlouchali do vánoční hudby

Foto: archiv KIS Tlumačov 

v podání žesťového tria z kroměřížské
konzervatoře. V 17 hod. všechny přivítala vedoucí KIS paní Renáta Nelešovská
a k nadcházejícím svátkům přidal přání místostarosta Ing. Antonín Jonášek.
Krátký program „Půjdem spolu do Betléma aneb živý Betlém“ připravil folklórní soubor Stodolánek z Modré u Velehradu. I přes poloviční absenci souboru
(chřipková epidemie), zvládly děti vy-

Malý divák u Betléma.
Foto: archiv KIS Tlumačov 

Vystoupení souboru Stodolánek.
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Svatomartinská mince Tlumaèova
Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém
zasedání dne 9. 9. 2009 schválilo návrh
a zhotovení Svatomartinské mince Tlumačova dle návrhu tlumačovského občana
pana Josefa Klose.
Při návrhu mince autor, který mimo
jiné navrhl také znak Tlumačova a prapor
obce, vycházel z atributů sv. Martina, jemuž je zasvěcen tlumačovský kostel.
Pro rubní stranu Svatomartinské mince
Tlumačova se stala předlohou rubní strana
denáru Karla II. Holého.
Pro lícní stranu se stala předlohou rubní strana denáru opatství sv. Martina (ražena v Tours koncem 11. a počátkem 12.
století), ve střední části doplněná o tluma-

čovský znak s opisovou legendou místa
vzniku – Tlumačov.
Obec nechala vyrazit 200 ks mincí
o průměru 30 mm v provedení stříbro,
mosaz s pozlacením, tombak a bronz
s tím, že jsou k dispozici i mince s ouškem
pro zavěšení.
Svatomartinská mince Tlumačova bude
sloužit jako upomínkový předmět nebo
při významných a slavnostních událostech
bude předávána jako dar obce (vítání občánků, svatby, …). Od 11. 11. 2009 jsou
mince také v prodeji na recepci Kulturního a informačního střediska Tlumačov.
Ceny jsou uvedeny na www.tlumacov.cz.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Mnohdy se mě lidé ptají, zda ještě
pracuje Historický spolek. Odpověď zní:
,,Ano, ale….!“
S odchodem našeho předsedy Miroslava Skopal-Procházky st. jsme přišli
o jednoho z aktivních členů. Také nám
z různých důvodů přestávají pracovat
někteří další členové. Ale máme naopak nového předsedu: Miroslava Skopal
– Procházku ml. Ženská část spolku se
dále věnuje výrobě spolkových krojů.
Vyšíváme, šijeme, učíme se vázat šátky
po hanácku. V tomto směru spolupracujeme se Skopalíkovým muzeem v Záhlinicích, jehož členové se rovněž věnují
této činnosti.
Vlastníme několik dívčích a dětských
krojů, které rádi zapůjčíme občanům,
třeba i z jiných okolních obcí. Tak této
možnosti využili např. i hasiči z Karolína, kteří si při příležitosti oslav významného výročí vzniku obce a založení dobrovolného hasičského sboru naše kroje
vypůjčili. Byly u toho i slzičky, že se nedostalo na všechny zájemce.
Naše kroje obdivovali i účastníci Hanácké svatby při loňské pouti v Kvasicích. Také na Žlutavě jsme se líbili.
Mužská část spolku svou činnost
soustředila na udržování sbírky zemědělských strojů, kterou založil právě
bývalý předseda. Abychom je mohli vystavovat, např. při Dožínkách Zlínského
kraje v Kroměříži, musíme jim věnovat
náležitou péči. V současné době však některé stroje nemáme kde uskladnit. Stojí
venku, a přesto, že jsou zaplachtované,
trpí tím velmi jejich technický stav.
Spolupráce se záhlinickým muzeem se
týká také vytvoření zemědělské expozice.
V tomto záměru se blýská na lepší časy
– tamní muzeum projde v nejbližší době
stavebními úpravami, mj. dotovanými ze
strany města Hulína – a vznikne tak možnost vystavovat zde i naše zemědělské
stroje. To bude další velmi dobrá příležitost pro propagaci obcí Záhlinice a Tlumačov a celého Mikroregionu Jižní Haná.
Další významnou oblastí činnosti
spolku je spolupráce s Obecním úřadem
Tlumačov a Kulturním informačním
střediskem, kterým vždy ochotně vypomáháme při obecních akcích naší krojovanou účastí nebo obohacením různých
výstav zapůjčením předmětů z naší rozsáhlé sbírky.
Jak je z výše uvedeného vidět, Historický spolek Tlumačov tedy stále
existuje a funguje. Jeho další existence
je a bude ovšem nadále záviset pouze
na osobním zápalu a zájmu několika
málo zbývajících členů.
Za Historický spolek Tlumačov
Jitka Fialová
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Pøedstavujeme vám…
Talašovo zahradnictví

 Recept na nejlepší kysané zelí:
dìlejte ho s láskou

Kysané zelí z Talašova zahradnictví získalo na zahradnickém veletrhu Zahrada
Čech, který se konal 18. – 25. 9. 2009 v Litoměřicích, 1. místo v soutěži „Kysané zelí
roku 2009.“ Redakce Tlumačovských novinek využila této příležitosti k rozhovoru
s panem Talašem a jeho manželkou.
Manželé, Jiří a Marie Talašovi, jsou
od roku 1997 zaregistrovaní v Zelinářské
unii Čech a Moravy. A právě ta vyhlásila
letos vůbec první ročník soutěže „Kysané
zelí roku 2009“ do níž bylo přihlášeno 15
druhů zelí. 5 vzorků zelí do ﬁnále vybrali
hosté při slavnostním zahájení veletrhu
a o konečném vítězi, Talašovu zahradnictví, rozhodla laická porota v podobě návštěvníků Zahrady Čech.

Manželé Talašovi při předávání cen a jejich
ocenění.
Foto: archiv Talašovi 

S pěstování zelí a s jeho následném
zpracování nás seznámil pan Jiří Talaš:
„V roce 1997 jsme poprvé vypěstovali zelí
na krouhání. Zničila nám ho ale povodeň,
takže k prvnímu krouhání došlo až rok
poté. Recepturu na nakládání kysaného
zelí máme svoji vlastní, jeho současná
podoba a chuť vznikala postupně. Sbírali
jsme zkušenosti u velkých zelinářů a také
jsme se učili z vlastních chyb. Od roku
2004 nakládáme už podle jednoho, stejného receptu.“
Rok od roku produkce kysaného zelí
v Talašově zahradnictví stoupá. „Po vítězství v soutěži jsme zaznamenali rekordní
zájem o naše kysané zelí. Pro každý rok
už víme, kolik ho nasadit tak, aby bylo
v prodeji přes celou zimu až do jara. Letos poprvé zelí nestíhá kvasit, jezdí k nám
lidé z celé republiky a kupují zelí nejen
pro sebe, ale i pro své známé a rodiny.
Pro příští rok plánujeme vysadit více této
zeleniny. Zelí si pěstujeme sami z výsevu,
osivo kupujeme u dobré ﬁrmy. Preferujeme spíše kvalitu než kvantitu nejen u zelí,
ale ve všem sortimentu. Také jsme podali
žádost na EU o zaregistrování značky našeho zelí pod názvem „Talašovo kysané
zelí z Tlumačova“, doplňuje manžela paní
Talašová.
„Začátky našeho podnikání nebyly lehké,“ vzpomíná paní Marie. „Oba dva jsme
spolužáci z dob studií na zahradnické škole. Tady v Tlumačově jsme pracovali ještě
v době, kdy zahradnictví spadalo pod Plemenářský podnik. Já jako vedoucí a manžel dělal řidiče pro všechna zahradnická
střediska. V roce 1991 jsme si zahradnictví
pronajali od tehdejšího Agrotonzu a o rok
později jsme zahradu koupili. Velmi jsme
se zadlužili, ale bez rizika podnikat nelze.“
Talašovi museli změnit sortiment. Původní nabízené zboží: jarní sazenice zeleniny, karaﬁáty, na poli pěstovaná meruzalka pro malenovickou ovocnou školku
museli nahradit něčím novým, o co lidé
mají zájem. „Bylo nám jasné, že musíme
udělat radikálnější změnu“, říká paní Marie. „Postavili jsme nový sklep, velký skleník a prodejnu. Nově jsme začali pěstovat
balkonové květiny; dnes nabízíme kolem
50 druhů. Dále jsme se přeorientovali
na pěstování řezaných a hrnkových chryzantém na dušičky a dušičkovou vazbu,
na Vánoce vyrábíme dekorace. Snažíme se
nabídnout širší sortiment i jiného zahradnického zboží. Začali jsme spolupracovat
i s jinými zahradnickými ﬁrmami, např.
s ovocnou školkou Fytos Plzeň, které u nás
prodávám rezistentní ovocné stromky.“
Na poli pěstují Talašovi hlavně brambory, cibuli, zelí a česnek. „U česneku
registrujeme stoupající poptávku. Lidé
už konečně přišli na to, že tuzemský česnek je nejlepší. I za náš česnek jsme letos

v Olomouci získali ocenění. Také jsme si
vyšlechtili vlastní česnek, který je nyní dán
do zkoušek. Čekáme na výsledky a schválení jeho pěstování. Jedná se o nepaličák,
velmi kvalitní, který vydrží skladovaný až
do dubna,“ tvrdí pan Jiří Talaš. „Práci v zahradnictví se snažíme co nejvíce mechanizovat, ale ruční práce je stále dost“.

Pan Jiří Talaš v zahradě.
Foto: archiv KIS Tlumačov 

V zahradnictví je zaměstnaný i syn
a dcera manželů Talašových. O budoucnost zahrady nemusí mít tedy Talašovi
strach.
Nejen své výpěstky, ale i řezané květiny,
keramiku, substráty, hnojiva aj. prodávají
přímo v zahradnictví a v obchodě v Otrokovicích.
Talašovo zahradnictví je zaregistrováno nejen v zelinářské unii, ale i v mnoha
dalších, jako např. ovocnářské, školkařské,
květinářské. Členství Talašovým umožňuje
účast na přednáškách, schůzích, školeních
a odborných poznávacích zájezdech v zahraničí. Tím získávají nové zkušenosti. Sebevzdělávání je i v tomto oboru velmi důležité. I zde platí heslo: „Kdo zůstal chvíli
stát, již stojí opodál“.
„Kdo pracoval nebo pracuje v našem
odvětví, ví nejlépe, že práce se zemí je práce namáhavá, těžká a nikdy nekončící. Jste
v zaměstnání 365 dní v roce. Pořád musíte
myslet na setí, sadbu, zalévání, ošetřování,
okopávání, atd. Nejde si říct, je hezky, jdu
na koupaliště, zítra práci dodělám nebo
dnes jsem neprodal, prodám zítra. Prodáváte „živý“ materiál, který když není čerstvě sklizený, ztrácí na kvalitě,“ vysvětluje
pan Jiří. Talašovi ale také musí samozřejmě někdy „vypnout“. To pak absolvují léčebný a regenerační pobyt v lázních.
„Jsme manželé, ale také spolupracovníci. Na „ponorkovou“ nemoc není čas.
Vedení zahradnictví leží na bedrech všech
rodinných příslušníků. Výměna názorů
samozřejmě je, ale snažíme se problémy
řešit. Vítězství v soutěži „Kysané zelí roku
2009“ nás velmi potěšilo, bereme jej jako
ocenění naší práce,“ dodává na závěr paní
Marie Talašová.
zpracovala Renáta Nelešovská
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Tlumaèovští voltižáci obhájili loòské medaile
Stejně jako na loňském Mistrovství
České republiky v Chomutově, tak i letos
na domácí půdě v Tlumačově vybojovali
členové místního oddílu po jedné medaili od každého druhu. A kupodivu to bylo
i ve stejných kategoriích.
Tu nejcennější obhájil Petr Eim, který
od začátku vedl, a když jeho největší konkurent Lukáš Klouda z TJJ Lucky Drásov
při jedné ze svých sestav spadl, bylo o titulu rozhodnuto. Na 3. místě těsně za Kloudou skončil Josef Zelinka z Orionu Praha.
I v ženách jsme obhajovali jednu medaili – bronzovou. V seniorské kategorii
nedošlo stejně jako mezi muži k žádnému
překvapení, když zlato získala Jana Sklenaříková z Drásova, stříbro putovalo do Chomutova zásluhou Dany Truchlyové a bronz
již podruhé za sebou vybojovala Margita
Urbanová z pořádající TJ voltiž Tlumačov.
Sbírku medailí zkompletovalo stříbrem
družstvo jednotlivců ve složení Petr Eim,
Margita Urbanová, Nela Mikesková a Michaela Hanová. Dvě posledně jmenované
obsadily v kategorii žen – juniorek 5., respektive 8. místo.
Na mistrovství se probojovala ještě
naše juniorská skupina, která ve své kategorii závodí prvním rokem a skončila na 6.
místě.

Členové TJ voltiž Tlumačov s medailemi a poháry z letošního šampionátu. Zleva: Nela Mikesková, Petr Eim, Margita Urbanová a Michaela Hanová.
Foto: archiv TJ voltiž Tlumačov 

nislava Mišáka a mnohých dalších dárců.
Všem patří velký dík. Podrobné výsledky,
fotograﬁe či záznam přenosu České te-

levize (časově omezeno) můžete nalézt
na www.voltiz-tlumacov.cz.
Oldřich Zdařil

Sezóna plná radosti i zklamání Dušana Kouøila
Tak máme za sebou sezónu 2009,
která jak už napovídá nadpis, byla plná
vítězství, ale i pádů. Celý náš tým proto
může tedy bilancovat a hodnotit. Všichni
máme ještě v živé paměti první vyhraný
měřený trénink v Sosnové, první vítězství v závodě z Písku, ale také spadlý řetěz z Vysokého Mýta či nesportovní jízdu
soupeře z druhého závodu v Sosnové. To
vše našeho malého jezdce v jeho teprve
druhé motokárové sezoně naučilo, že závody nejsou jen o radosti z vítězství, ale
i někdy také o ,,slzičkách“ z prohry.
Celý letošní ročník nejmenší motokárové třídy Easy 50 byl plný soubojů a nenadálých zvratů. Z celého startovního
pole se však vyčlenila trojice jezdců, kteří si to o titul v této kubatuře do 50ccm
rozdávali téměř do posledního závodu.
Potěšitelné je, že od druhého závodu se
objevil v čele tabulky náš jezdec Continental Junior Teamu Dušan Kouřil. Zde

se udržel až do předposledního závodu,
který však pro nás byl úplnou pohromou
a odsoudil nás na třetí pozici v celkové
klasiﬁkaci.
Proto po důkladné rozvaze jsme se
rozhodli, že do posledního letošního klání, přihlásíme Dušana do větší třídy Easy
60. Tohle rozhodnutí se později ukázalo
jako správná volba a hned v první rozjížďce posledního závodu ve Vysokém Mýtě
obsadil Dušik deváté místo z celkového
počtu 25 soutěžících. Za to si zasloužil
obdiv nejednoho diváka, protože v této
třídě mohou startovat děti do třinácti
let, přičemž Dušan teprve nedávno sfoukl sedmou svíčku.
Přesto všechno můžeme říci, že letošní motokárová sezóna byla pro celý náš
tým velmi úspěšná a nezbývá nic jiného
než poděkovat všem, kteří nám dopomohli k tomuto úspěchu.
Dušan Kouřil st.

Michaela Hanová soutěží v kategorii žen
– juniorek prvním rokem. Na MČR získala
stříbrnou medaili jako členka družstva jednotlivců. Foto: archiv TJ voltiž Tlumačov 

Z pořadatelského hlediska se mistrovství povedlo a zásluhu na tom mají kromě členů oddílu i všichni, kteří pomohli
ﬁnančně či věcnými cenami. Vyzdvihnout
bych chtěl zejména dlouhodobou podporu ze strany Obce Tlumačov, Zlínské oblasti ČJF a Zemského hřebčince Tlumačov,
dále hejtmana Zlínského kraje MVDr. Sta-

Dušan Kouřil ml.

Foto: Dušan Kouřil st. 
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Zahrádkáøi

Zahrádkáøská výstava ovoce, zeleniny a kvìtin

Výsledky soutìží:
 O nejlepší ovoce:
1. Dufek V. - Ananas
2. Vrtalová J. - Citroník
3. Dufek V. - Citroník
 O nejlepší zeleninu:
1. Brázdil A. - Dýně
2. Stašková R. – Brambory
3. Procházka I. - Cibule
 O nejlepší květinu:
1. Němec J. - Durman
2. Juráková M. – Suchá vazba
3. Stoklásková M.- Zvonek /nevěsta/
 Jablko roku:
1. Procházka I. - Rubinola
2. Popovský J. - Rubín
3. Koryčánek P. - Šampion

Členové ZO ČZS Tlumačov uspořádali
27.–29. září 2009 v sále sokolovny „Výstavu ovoce, zeleniny a květin“.
Svými exponáty na výstavu přispěli
nejen zahrádkáři, ale i další občané Tlumačova a také naši přátelé zahrádkáři
z Machové. Součástí výstavy byla i ochutnávka našich výrobků z ovoce a zeleniny.
Sešly se zde koláče, cukrovinky, marmelády, povidla, kyselé saláty a další pochoutky ze zeleniny. Žáci z mateřských
škol a základní školy vystavovali výrobky
z ovoce a zeleniny a soutěžili ve výtvarných pracích. Nejlepší práce byly odměněny a všichni si odnesli drobnou sladkost. Někteří také dobré jablíčko, hrušku,
švestku, hrozny… Sponzorským darem
pro děti nám přispěla paní Hana Rudolfová. Děkujeme. Paní učitelky obou mateřských škol i ZŠ si pro své žáky odnášely
krabici výborných jablíček.
Návštěvníky zaujaly kaktusy pana Petra Mamici z Otrokovic a keramika, kterou
vystavovala a prodávala paní Procházková.
Všechny zaujala také expozice manželů
Talašových s ochutnávkou kysaného zelí,
se kterým vyhráli soutěž na Zahradě Čech
v Litoměřicích, a macešky a další vystavované exponáty zahradnictví z Machové
pana Miserovského.
Proběhla soutěž o nejlepší jablíčko
Tlumačova a další zajímavosti. Na závěr
byly vybrány exponáty na okresní výstavu
v Machové.
Na přípravě výstavy a závěrečném úklidu se aktivně podílelo mnoho členů naší
organizace a aranžérskými zkušenostmi
nám opět tradičně pomohla paní Hana
Brázdilová. Výstavu navštívilo asi 450 dospělých a dětí z Tlumačova i okolí.
Všem, kteří se zasloužili o pěknou výstavu, děkujeme a těšíme se na spolupráci
v příštím roce.
Marie Nováková a Jiřina Vrtalová

Foto: archiv zahrádkáři 

„Podìkování“ neznámým
obèanùm – vandalùm
Myslivci z Tlumačova tímto „děkují“
neznámým občanům – vandalům za jejich ,,péči o zvěř a ochranu přírody“ tím,
že ničí a poškozují krmelce v honitbě,
zvěři předkládají dostatek piva, vína,
obalů od sprejů, hromady novin, papírů
a podobných odpadků. Taktéž pořádají
častá pivní posezení se zvěří u ohňů.
Myslivci vzkazují prozatím neznámým pachatelům, nechť této vandalské
a protizákonné činnosti okamžitě zanechají a posezení u ohně a hromadění odpadků nechť si provádějí doma.
Myslivci z Tlumačova pro nadcházející zimu mají pro zvěř připraveno dostatečné množství kvalitního sena, krmiva
– jadrná (oves, pšenice, ječmen), kaštany, žaludy, krmnou řepu, medikovaná
krmiva, sůl apod.
Myslivecké sdružení Tlumačov
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Zahrádka – chov – rybáři

Dům služeb Tlumačov
Hezké prožití Vánoc,
hodně zdraví a úspěchů v roce 2010
Otevírací doba: Po–Pá 9–11 13–17 | So 8–11

Tel.: +420 608 063 564

www.tlumacov.ic.cz

TALAŠOVO
ZAHRADNICT VÍ
NABÍZÍ VÁNOČNÍ STROMKY,
ŽIVÉ RYBY, CIBULI, JABLKA
BRAMBORY, SUDOVÁ VÍNA
A KYSANÉ ZELÍ
Zároveň děkujeme všem zákazníkům
za přízeň a přejeme radostné Vánoce, bohatého Ježíška
a v novém roce hodně štěstí a zdraví a pohody
Krásné prožití svátků vánočních a do nového
roku vykročení tou správnou nohou za podpory lásky a štěstí přeje redakce Tlumačovských
novinek Ing. Antonín Jonášek, Mgr. Jiřina
Rýdlová a Renáta Nelešovská

Do nového roku 2010 Vám všem přeji hodně úspěchů, trpělivosti
a vzájemného porozumění jak v pracovním tak v osobním životě.
Janský Jaromír, zastupitel Obce Tlumačov

Co přeji svým spoluobčanům. Chtěla bych, aby více využívali možnosti se slušným způsobem vyjadřovat k obecním záležitostem. Věřím, že vždy se najde společné řešení. A tak jako si vzájemně přejeme
„pokoj lidem dobré vůle“ se tímto dobrá vůle projevila. Už jen přidávám, hodně zdraví v novém roce 2010. Jitka Fialová, zastupitelka
Obce Tlumačov

Pracovnice DDM Sluníčko Hana
Hlobilová a Ludmila Daňková přejí
Všem krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2010.

Vločky se pomalu snášejí ve ztichlé
krajině z nebe dolů, rok se s rokem
sešel a otvírají se dveře nového.
Přejeme všem, aby byl lepší než ten
minulý, plný porozumění, vzájemné
tolerance, pracovních úspěchů,
radostí i z maličkostí, úsměvů a zdraví.

Sbor pro občanské záležitosti

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.
Veselé Vánoce a šťastný nový
rok 2010 přeje Petr Horka,
zastupitel Obce Tlumačov

Přeji lásku, něhu,
ať se Vám splní každý sen.
Přání posílám na vločce sněhu,
ať krásný je Váš Štědrý den.
Hromadu dárků, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
Ke zdraví krůček a ke štěstí krok,
nádherné Vánoce a nový rok.
Přeji všem čtenářům Tlumačovských
novinek - Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce
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