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Vážení spoluobčané, Vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
v měsíci říjnu končí volební období zastupitelstva obce. V této souvislosti bývá
vhodné bilancovat uplynulé čtyřleté období a vypočítávat akce, které z těch či
oněch důvodů byly či nebyly provedeny.
Osobně se domnívám, že většina z Vás
si sama vyhodnotí úspěšnost konání
zastupitelstva naší obce a jen čas – budoucnost prokáže, zda provedené činy
a skutky mají smysluplný a nadčasový
charakter.
Osobně jsem přesvědčen, že za uplynulé čtyři roky jsme učinili řadu opatření,

která mají a budou mít výrazně kladný
vliv na rozvoj Tlumačova. Snad jen připomenu, že v oblasti investic za volební
období 2006–2010 bylo profinancováno
více jak 45 mil. Kč, a z dotací EU, státních
či krajských bylo získáno do rozpočtu
obce více jak 60 mil. Kč.
Vše co jsme činili v rámci správy věcí
veřejných – to jsme dělali především
pro občany naší obce. I v této souvislosti
bych chtěl poděkovat členům zastupitelstva a pracovníkům obecního úřadu
za odvedenou práci.

Vážení spoluobčané, zdvořile Vás vyzývám k volební účasti ve dnech 15. a 16.
října 2010, kdy budou probíhat volby
do zastupitelstev obcí.
Volte osobnosti, které znáte a je
za nimi viditelná a občanům prospěšná
práce.
Volte politické subjekty, za které kandidují osoby, kterým důvěřujete.
Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
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Vzpomínka na paní Mgr. Jiřinu Rýdlovou
V pondělí 7. června 2010 nás nečekaně
navždy opustila paní Mgr. Jiřina Rýdlová.
Učitelka, později zástupkyně ředitele Základní školy v Tlumačově, v posledních
letech kronikářka obce a členka redakční
rady Tlumačovských novinek.
Mgr. Jiřina Rýdlová nastoupila do zdejší ZDŠ ve školním roce 1975/76 jako učitelka humanitních předmětů český jazyk
a dějepis. Hned v následujícím roce se
stala třídní učitelkou VI. tř. Své první třídnické povinnosti zvládla „na výbornou“
a se svojí třídou se na konci 9. r. rozloučila
ve stejném přátelském duchu, v jakém se
žáky po celé čtyři roky pracovala.
Od té doby jí vedení školy pravidelně
přidělovalo třídnictví na II. st. a další pedagogické povinnosti. Paní učitelka Rýdlová úspěšně zvyšovala a prohlubovala
svoji odbornost a pedagogickou kvalifikaci. V souvislosti s tím od školního roku
1980/1981 vykonávala funkci výchovné poradkyně. V této funkci pracovala
na škole 24 let. Vždycky ochotně, rozvážně a odborně dokázala žákům poradit,
pomoct a někdy i ukázat cestu k dalšímu
studiu. Díky její klidné ale i velmi rozhodné a přímé povaze se dařilo po celou tuto
dobu úspěšně zvládat i řadu výchovných
problémů a potíží ve škole.
Když se v Tlumačově vzpomene paní
učitelka Jiřina Rýdlová, všem se vždycky
vybaví hlavně jako učitelka českého jazyka. Přísná, náročná, spravedlivá a odborně erudovaná. V jejich hodinách vždycky
panovala kázeň a pracovní režim, který
všem přinášel dobrý pocit ze společné
práce. Spokojenost umocňovaly i okamžiky, kdy s žáky diskutovala o různých
tématech neformálně a s citem pro okamžik, kdy všichni mohli „vypnout“ a se
svojí češtinářkou si chvilku popovídat.
Když jsem v roce 1998 hledal v řadách učitelů školy vhodného pedagoga
na uvolněné místo zástupce, moje volba byla snadná a jednoznačná. V osobě
Mgr. Jiřiny Rýdlové jsem našel výborného
pedagoga s dlouholetou praxí a zkušenostmi, nejbližší kolegyni komunikativní
a inspirativní.
Paní kolegyni J. Rýdlové se do funkce
zástupce nastupovalo poměrně snadno
a to z jednoho prostého důvodu. Její spolupracovníci ji respektovali a uznávali.
Neměla problém zadat úkol, vyhodnotit jeho splnění, pochválit a třeba i věcně a zdvořile vytknout nedostatky. Měla
velký dar: „uměla jednat s lidmi“. Když
jsem ke všem jejím přednostem přidal
i její dobrosrdečnost a smysl pro humor,
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vzpomínám na naši sedmiletou spolupráci ve vedení školy, jako na dobu, kdy
naše společná práce probíhala v pohodě
a v přátelském duchu. Velmi jsem si cenil
její samostatnosti a schopnosti zpracovat si vlastní názor a hledat vlastní řešení. Nejcennější bylo ale to, že jsme dokázali o problémech diskutovat a nalézat
kompromisy a řešení.
Když v roce 2004 odcházela do důchodu, ani jsme se příliš neloučili. Byla
tolik spjatá se školou a s lidmi ve škole,
že nám ani nepřišlo, že někam odchází.
Byli jsme stále v kontaktu. Občas jsme se
sešli „na kus řeči“ u kávy, občas si připomněla „kantořinu“, zkrátka byla tu pořád
s námi.
Letos v červnu ale nečekaně odešla
opravdu. Všechny nás to bolestně zasáhlo, protože jsme v ní ztratili skvělou
kolegyni, výborného přítele a člověka.
Jedinou útěchou pro nás všechny je, že
si ji můžeme připomínat a vzpomínat
na chvíle, které jsme spolu s ní strávili.
„Milá Jiřinko, děkujeme Vám za všechno, co jste pro naši školu a pro nás
ve svém životě udělala. Moc na Vás myslíme a často vzpomínáme.“
Robert Podlas ředitel ZŠ Tlumačov
a kolegové
•••
Ani po odchodu do důchodu, paní
Mgr. Jiřina Rýdlová, nezahálela. V roce
2006 se stala členkou redakční rady
Tlumačovských novinek a kronikářkou
obce. Obě tyto činnosti patří pod Kulturní a informační středisko Tlumačov,
takže jsem s ní byla často v kontaktu.
Měla jsem tu čest, že jsem získala její důvěru a i když byla v letech mé maminky,

Z radnice
Obec Tlumačov

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce Tlumačov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obci se uskuteční

dne 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v budově Kulturního
a informačního střediska na náměstí Komenského č. 170 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu v Tlumačově v ulicích: Masarykova, Krátká, Dr. Ignáce Horníčka, Nádražní, Sokolská, Dolní, Machovská po železniční přejezd, Kvasická,
nám. Komenského, Sportovní, Metlov, Nivy, Nivy II, Skály, U Vodárny, Peškov

paní Mgr. Jiřina Rýdlová



mohla jsem ji tykat a oslovovat jménem
krásné květiny: „Jiřinko“. Byla radost s ní
spolupracovat. Jiřinka strávila celý život
v Tlumačově, tudíž měla velký přehled
o událostech v obci v letech minulých
i o současnosti a byla tou pravou osobou
k psaní kroniky. Byla také spoluautorkou knihy „Tlumačov“, která byla vydaná
v roce 2008.
S Jiřinkou se dalo mluvit o čemkoliv:
o běžných osobních starostech i radostech, o divadle, o filmu, o knížkách… Její
kniha života je už dopsaná. Nebylo mně
ani nikomu jinému dopřáno se s ní rozloučit, a člověk by jí toho chtěl ještě tolik
říct…
Paní Mgr. Jiřina Rýdlová byla člověkem, na kterého se nezapomíná. Říká se,
že jsme všichni nahraditelní, ale po Jiřince tu zůstalo prázdné místo.
Děkujeme Ti Jiřinko, za všechno, co jsi
pro Tlumačov vykonala, budeme na Tebe
s láskou vzpomínat.
Čest Tvé památce.
za Obec Tlumačov Renáta Nelešovská

Pomoc zaplaveným Severním Čechám
Občanské sdružení Korunka Luhačovice společně s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje vyhlásilo
v úterý 10. 8. 2010 sbírku pro zaplavenou obec Hejnice na Liberecku, kterou
počátkem srpna zasáhly noční přívalové deště s úhrnem srážek až 182 l/m2
a voda tam zaplavila několik desítek
domů.
Obec Tlumačov, která v minulém
období byla několikrát postižena
povodní (07/1997, 03/2006 a 05–06/
2010), se z principu solidarity připojila k této sbírce pořádané organizací
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Korunka Luhačovice a prostřednictvím sbírky poskytla městu Hejnice
materiální věcnou pomoc v hodnotě
cca 7 500 Kč.
Zástupci obce předali na stanici HZS
Zlínského kraje, ul. Přílucká, prostředky, které poslouží lidem v postižené
oblasti k odstraňování povodňových
škod a úklidovým pracím, jako například stavební kolečka, lopaty, čistící
a desinfekční prostředky, rukavice či
zdravotnický materiál.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v budově Kulturního
klubu, Zábraní č. 863 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Tlumačově v ulicích: Machovská od železničního přejezdu k Machové, Jiráskova, Švermova, 6. května, Nová, U Trojice, Jana Žižky, Přasličná, Zábraní, Mánesova, Družstevní,
Spojovací, Bedřicha Smetany
Okrsky jsou rozděleny železniční tratí ČD.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, nebo pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.

Akce Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa – dílčí zpráva
Zhotovitel díla Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. převzal staveniště dne
12. 4. 2010 a do konce dubna i fakticky zahájil stavební práce na kanalizační stoce odvádějící odpadní vody z ul. Mánesova.
I přes mírné komplikace způsobené
zejména nepříznivými klimatickými podmínkami v květnu a červnu (déšť, povodně,
vysoká hladina podzemní vody) probíhají
stavební práce dle plánu a předpokládané
finanční plnění pro letošní rok ve výši 27,4
mil. Kč by mělo být prostavěno.
K datu 31. 8. 2010 byly provedeny dodávky a stavební práce na díle v hodnotě
13,7 mil. Kč.
V nejbližším období se budou provádět
níže uvedené úseky a stavební objekty:
- 	 dokončení prací v ul. Mánesova
do 09/2010
- 	 kanalizační stoka v ul. Dr. Horníčka
po komunikaci I/55 = 09/2010
- 	 kanalizační stoka odvádějící splaškovou
vodu z ul. Přasličná = 09/2010
- 	 kanalizační stoka v ul. Zábraní = 09/2010
- 	 kanalizační stoka od ul. Jana Žižky
po Hajskou příkopu = 09 - 10/2010
- 	 kanalizační stoka od ul. Nová po ČS 4 =
10 - 11/2010
- 	 stavební část čerpací stanice ČS 3 v ul.
Masarykova do 11/2010.
- 	 kanalizační výtlak vč. ČS 4 v ul. Machovská do 12/2010

Základní údaje vztahující se k III. etapě
invest. akce Odkanalizování obce Tlumačov:
• ukončení stavby do 31. srpna 2011
• celk. invest. náklad stavby = 53,786 mil.
Kč
• náklady přípravy a zabezpečení projektu
(TDS, koordinátor BOZP, AD, …) = 0,750
mil. Kč
Stavba Odkanalizování obce Tlumačov
– III. etapa řeší odkanalizování nemovitostí, respektive domácností, v ul. Masarykova, Dr. Horníčka (severní část), Krátká,
Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky,
Nová, východní část ul. Machovská a zástavbu u rybníčka v ul. Kvasická.
V rámci této etapy budou vybudovány 3
přečerpávací stanice a celkem 4 659 m kanalizačního potrubí (3 278 m = nová kanalizace gravitační, 441 m = rekonstrukce stávajícího kanalizačního potrubí vložkováním
a 940 m výtlačné potrubí).
Financování stavby:
• dotace 38,9 mil. Kč z MF ČR
• dotace 5 mil. Kč z rozpočtu Zlín. kraje
• vlastní zdroje (investiční úvěr ve výši
10 mil. Kč + rozpočet obce 2010, 2011)
V souvislosti s realizací stavebních prací
vyzýváme občany, aby dodržovali bezpečnostní opatření související s postupem výstavby a dbali na zvýšenou opatrnost v místech dotčených stavbou!
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Zlínský kraj podporuje
stabilitu a rozvoj obcí
Zlínský kraj prostřednictvím systémových dotačních titulů podporuje formou
neinvestičních a investičních finančních dotací rozvoj obcí ve svém územním a správním obvodu v různorodých oblastech, a to
od kultury, podpory mládeže a sportu,
sociální sféry přes vodohospodářskou infrastrukturu a konče například podporou
v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení.
Obec Tlumačov v první polovině roku
2010 podala písemné žádosti o podporu
a od Zlínského kraje obdržela níže uvedené
účelové dotace:
• neinvestiční dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 10 000 Kč
na akci „Červnová hanácká slavnost v Tlumačově“, která se uskutečnila ve dnech
18.–20. 6. 2010. Jednalo se již o 5. ročník
kulturní akce, jenž je svou programovou
náplní určena pro širokou veřejnost všech
věkových kategorií. Vyúčtování dotace bylo
provedeno do 20. 9. 2010.
• neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 190 000 Kč na odstranění následků prvotních povodňových
škod, které vznikly na území obce v souvislosti s povodní z 05–06/2010. Finanční
prostředky získané z dotace je možno použít například na nákup vysoušečů, čerpadel,
motorových pil, desinfekčních prostředků,
ochranných prostředků, odvoz odpadů
apod. Vyúčtování dotace bylo provedeno
do 20. 8. 2010.
• investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 250 000 Kč na podporu varovných systémů, která spočívá
ve výstavbě informačního, varovacího
a vyrozumívacího systému. Tato dotace
byla využita k financování rekonstrukce
stávajícího rozhlasu (tzv. I. etapa) na bezdrátový rozhlas zejména v lokalitách, které se nacházejí v povodňovém území ( jižní
část ul. Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická,
nám. Komenského), a rámci této etapy byl
také zrealizován bezdrátový rozhlas v lokalitě Skály. Bezdrátové provedení odpovídá jednotnému systému varování a vyrozumění obyvatelstva podle zákona č. 239
a 240 Sb. o IZS. Vyúčtování dotace musí
být provedeno do 15. 11. 2010.
• investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5 000 000 Kč na realizaci
projektu „Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa“. Tento vodohospodářský
projekt, který z důvodu ochrany zdrojů
pitné vody má charakter strategického
vodohospodářského díla i z pohledu Zlínské aglomerace, má celkové rozpočtové
náklady vyšší jak 54 mil Kč. Ukončení realizace stavby je stanoveno do 30. 8. 2011
a vyúčtování dotace musí být provedeno
do 30. 11. 2011.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Tlumačov a fondy Evropské unie

Na úvod si dovolím pár základních informací. V období let 2007—2013 bude
v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny
mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (Tematické operační
programy, Regionální operační programy a Evropská územní spolupráce). Když
člověk vidí v televizi reklamu na využití
fondů EU, snadno nabude dojmu, že podání žádosti a zajištění profinancování
dané akce je triviální záležitost, ale opak
je skutečností.
Také Obec Tlumačov se ucházela o investiční dotace z fondů EU a rozhodnutím rady obce či zastupitelstva podala
v průběhu uplynulých dvanácti měsíců
tři žádosti:
• Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov, celkové náklady 13,6 mil. Kč
(z toho vlastní zdroje –3,7 mil. Kč).
• Revitalizace parku ul. Sokolská, celkové náklady 10 mil. Kč (z toho vlastní
zdroje – 1,5 mil. Kč).
• Obecní dům č. p. 65 nám. Komenského, celkové náklady 20,4mil. Kč
(z toho vlastní zdroje – 3 mil. Kč).
K dnešnímu dni jsme byli úspěšní
v prvních dvou projektech, a proto se
u nich trošku více zastavím. Žádost o projekt „Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov“ byla podána v rámci operačního
programu Životní prostředí. Předmětem
žádosti o dotaci je realizace opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti objektů v areálu ZŠ Tlumačov. Záměr
předpokládá provedení zateplení obvodových plášťů, zateplení stropu nad posledním vytápěným podlažím všech objektů
a střechy tělocvičny a výměnu stávajících
nevyhovujících oken a dveří. Cílem celého
záměru je optimalizace systému vytápění
ZŠ, snížení úniků tepla, úspory spotřeby paliva a tím i snížení míry znečištění
ovzduší. Roční úspora paliva vyjádřená
v penězích představuje částku přibližně
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520 tis. Kč. Předpokládaná realizace díla
se plánuje v období 05–09/2011.
Druhá úspěšná žádost „Revitalizace
parku ul. Sokolská“ byla podána v rámci Regionálního operačního programu
Střední Morava. Cílem projektu je revitalizace parku u Sokolské ulice v naší
obci a vznik tří základních „zón“ v parku,
a to relaxační klidové části, společenské
části a sportovní plochy s odpočívadlem.
Posláním projektu je nabídnout obyvate-
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lům Tlumačova nově revitalizovaný park,
který uspokojí jejich potřeby. To znamená, že umožní:
- trávit volný čas v přírodě, a to přímo
v centru obce,
- 	 využít volný čas k odpočinku, relaxaci,
procházkám a dalším volnočasovým
aktivitám,
- 	 účastnit se kulturně společenských
akcí, které bude pořádat obec Tlumačov prostřednictvím Kulturního
a informačního střediska a zájmové
spolky a sdružení v obci,
- 	 využít hřiště a přilehlé odpočívadlo k různým sportovním aktivitám (např. basketbal, volejbal, jízda
na skateboardu, kolečkových bruslích,
atd.).
Současně s revitalizací parku se také
zvýší bezpečnost v parku v důsledku
nově vybudovaného osvětlení, zajistí se
přístup do parku i pro pohybově omezené občany, a to vybudováním parkových
komunikací, které budou řešeny bezbariérově, včetně vnějších návazností.
Předpokládaná realizace akce se plánuje
v období 02-10/2011.
Věřím, že následná realizace těchto
dvou projektů prospěje všem obyvatelům Tlumačova.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Ochrana vodních toků – výzva ZVHS Kroměříž
Deštivé počasí ve východní části naší
republiky v měsíci květnu a červnu letošního roku, které bylo v těchto měsících příčinou povodní ve Zlínském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji,
mělo vliv mimo jiné na zvýšení hladin
vodních toků – Mojena, Hlavní svodnice
a Hájská příkopa protékajících katastrem
obce Tlumačov. Tato skutečnost se projevila zejména v západní části katastrálního území obce Tlumačov vybřežením
toku Mojena a zaplavením nemovitostí v lokalitách Louky, Zástruží, Metlov
a ulic Kvasická, Sportovní, Metlov a Dolní. V souvislosti s tímto stavem zveřejnila Zemědělská vodohospodářská správa
Kroměříž jako správce výše uvedených
toků níže uvedenou výzvu pro občany
obce Tlumačov:
Zemědělská vodohospodářská správa
Kroměříž jako správce toku Mojena, Hlavní svodnice a Hájská příkopa po dohodě
s Obcí tlumačov vyzývá občany k dodržování a respektování zákona č. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znění, zejména
§ 46 výše uvedeného zákona, který specifikuje ochranu vodních toků a jejich koryt
takto:
• Je zakázáno měnit směr, podélný profil a příčný profil koryta vodního toku.
• Je zakázáno poškozovat břehy, těžit

z koryt vodních toků zeminu písek
nebo nerosty
• Je zakázáno ukládat do vodních toků
předměty, kterými by mohlo dojít
k ohrožení plynulosti odtoku vod,
zdraví nebo bezpečnosti.
• Je zakázáno ukládat předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny
do vody.

V případě, že bude zjištěno porušení
výše popsaného zákona, tak bude dán
podnět příslušnému orgánu státní správy
(vodoprávnímu orgánu) k zahájení správního řízení ve věci porušení zákonných
ustanovení
M. Veselský, ved. odd.
výstavby a majetku OÚ Tlumačov
M. Žák , ved. ŽP,
údržby a služeb OÚ Tlumačov
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Ze života v obci

Hry Mikroregionu Jižní Haná zvládli tlumačovští senioři na výbornou
V pátek 10. září 2010 v 9 hodin byly zahájeny v Hulíně první Hry seniorů Mikroreginou Jižní Haná. Senioři z Hulína, Chropyně,
Tlumačova a Kvasic přijeli do Kulturního
klubu Hulín změřit své síly v 8 soutěžních
disciplínách.
Naši senioři reprezentovali obec Tlumačov na výbornou. Druhé tlumačovské družstvo obsadilo, s rozdílem 2 bodů od stupně
nejvyššího, nádherné 2. místo a první družstvo skončilo těsně pod „bednou“.

Hry se měly původně konat v květnu
2010 (nápis na tričkách), ale musely být
zrušeny z důvodu povodní v členských obcích. Nový termín byl stanoven na září.
Po slavnostním zahájení se za doprovodu mažoretek Kontrasty Hulín a zdravicích
čelních představitelů členských měst a obcí
Mikroregionu Jižní Haná soutěžící odebrali
na stanoviště jednotlivých disciplín. V každém družstvu bylo pět seniorů, ale soutěžili
vždy jen čtyři z nich. Za Tlumačov soutěžili:
Tlumačov I.: Marie Kopřivová, Marie Machálková, Jaroslav Němec, Helena Němcová,
Jaroslav Pospíšil. Tlumačov II.: Jiřina Ševelová, Dagmar Dokoupilová, Josef Sehnal, Zdenka Kryštofová, Marie Nováková. Disciplíny
byly různorodé: štafetové škrábání brambor,
shazování plechovek tenisákem, vytahování
čísel z pytle, slalom s míčkem na lžičce, hod
na dálku oštěpem, trefa míčku lahví na provázku do branky, házení kroužku na pevnou
tyč a kop na malou branku kopacím míčem.
Nikdo nečekal od seniorů velké sportovní výkony. Organizátorům šlo hlavně o to, aby se
všichni dobře bavili.

Naši borci, aniž by nějak zvláště trénovali, podali mnohdy velkolepé výkony. Například slalom s míčkem na lžičce zvládlo
první družstvo v neuvěřitelném čase 57

sekund, druhé družstvo mělo nejlepší mušku při trefování míčku lahví na provázku
do branky a spolu s kvasickým bylo nejlepší
ve vytahování čísel z pytle. Disciplína spočívala v tom, že během 2 minut vytahovali soutěžící postupně čísla v řadě po sobě
od 0 do 9. Započítával se počet správně
zařazených čísel. Tlumačáci z max. 40 čísel
„vytáhli“ správně 33.
Zhruba v 11 hodin měla všechna družstva disciplíny úspěšně za sebou a nastal čas počítání bodů pro hlavního rozhodčího. Tím byl pan Ing. Petr Večeřa,
místostarosta Chropyně. Ten společně
s RNDr. Ladislavem Zavadilem a paní Jiřinou Floriánovou z Odboru školství a sociálních věcí v Hulíně, paní Libuší Staňkovou, zastupitelkou Kvasic, a paní Renátou
Nelešovskou, vedoucí KIS Tlumačov, tvořil
tzv. přípravný výbor.
Aby nebyla soutěžícím a divákům dlouhá
chvíle, přichystaly si pro ně jednotlivé obce
a města kulturní vystoupení. Za Tlumačov
zazpíval pan Miroslav Motal, zahráli chropynští harmonikáři, Hulín reprezentovaly
svými tanečky starší mažoretky a z Kvasic
vystoupily s krátkým pásmem děti ze ŠD
Základní školy Kvasice a ženy sokolky zatančily coutry tanec.

V 12:30 hod. nastal čas vyhlášení výsledků. Předseda svazku obcí a měst Mikroregionu Jižní Haná a zároveň starosta Tlumačova, Ing. Jaroslav Ševela, předal nejdříve ceny
10 šťastným vylosovaným v diváckém vědomostním kvizu. Testu znalostí o Chropyni,
Hulínu, Kvasicích a Tlumačovu se zúčastnilo celkem 92 seniorů, 30 z nich odpovědělo
správně.
Pak se už konečně všichni soutěžící
dozvěděli své umístění. Radost tlumačovských seniorů byla velká když přebírali
od svého starosty medaile a drobné dárky.
Chci poděkovat za nás všechny tlumačovským seniorům za výbornou reprezentaci
obce. Jsme hrdi na vaše výsledky.
Pak už hrála k dobré náladě, zpěvu
a tanci dechová hudba Hulíňané a v 16 hodin, kdy byly Hry seniorů ukončeny, se nechtělo nikomu jet domů. Je jen škoda, že
do Hulína nepřijelo z Tlumačova více diváků z řad veřejnosti. Doprava byla zdarma,
ceny občerstvení lidové a nálada přátelská.
Tak možná za rok….

(Více fotografií z akce si můžete prohlédnout na www.tlumacov.cz). Fotografie
na CD (zdarma) a DVD z akce si můžete
do 17. 10. 2010 objednat v KIS Tlumačov.
Výsledky:

(max. 64 bodů)

Kvasice II.

47 bodů

Tlumačov II.

45 bodů

Kvasice I.

42 bodů

Tlumačov I.

37 bodů

Hulín II.

35 bodů

6.–7. Chropyně I., II.

34 bodů

8. Hulín I.

29 bodů

Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Digitální vysílání je již
i v našem regionu
Určitě každý z nás zaznamenal na televizních obrazovkách probíhající digitalizaci
vysílání televizních programů. Nyní se dá
říci, že digitalizace již dorazila i k nám.
Od 1. září 2010 je z vysílače Tlustá hora
(Zlín) vysílán MULTIPLEX 1 ve formátu
DVB-T. Jsou zde vysílány programy Česká
televize, ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, a rádia ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, ČRo
Rádio Česko, ČRo Radio Wave. Přibližně
za rok, v listopadu 2011 bude následovat
MULTIPLEX 2, který má obsahovat dva
programy TV Nova, dva programy TV Prima a TV Barrandov. Podrobnější informace
o termínech spuštění naleznete na adrese:
http://www.digistranky.cz/dvbt/divaci/regiony/terminy-spousteni-dvb-t.html.
Tyto programy naladíte na svých televizních přijímačích, pokud máte integrovaný
digitální tuner (DVB-T) nebo pokud si pořídíte ke svému televizoru digitální přijímačSetTopBox. Cena SetTopBoxu se pohybuje
od 1000 Kč do 2000 Kč či více, podle toho
co od takového digitálního přijímače očekáváte a je běžně v prodeji. Jak toto zařízení připojit v různých variantách (s analogovým vysíláním, s DVD, s VCR) najdete
na adrese: http://www.digistranky.cz/dvbt/
divaci/digitalni-vysilani/televize-a-stb.html.
Podle informaci Českých radiokomunikací dojde k vypnutí analogového signálu v našem regionu v červnu 2012. I když
se vám to může zdát ještě hodně daleko,
příjem v digitálním formátu (DVB-T) Vám
umožní především zlepšení kvality již dnes
a pro někoho i nové programy. Více k této
tématice najdete na internetových stránkách
http://www.radiokomunikace.cz/
nebo http://www.digistranky.cz/, kde jsou
rovněž aktuální informace.
Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

www.tlumacov.cz
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Z radnice

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 26. 5. 2010

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 30. 6. 2010

přijala tato usnesení:
 schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy do 31. 12. 2010 v domě č. p. 209,
ul. Sportovní, pí Daně Buršíkové
 schvaluje
prominutí
poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu
podle OZV č. 5/2004 a č. 1/2009 pro rok
2010 pro 8 žadatelů
 schvaluje na základě OZV č. 5/2004
a OZV č. 1/2009 vystavení platebních výměrů s navýšením o 100 % základní částky
poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu a na základě OZV č. 4/2004 navýšení poplatku za psa o 100 % všem poplatníkům, kteří neuhradí poplatky do 30. 6.
2010 s účinností od 1. 7. 2010
 schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitostí se společností Vodohospodářské
stavby Javorník – CZ, s. r. o. na pronájem
pozemku p. č. 451 o výměře 722 m2 a p. č.
503/4 o výměře 1717 m2 a části pozemků
p.č. 391/3 o výměře 1 000 m2 a p. č. 778/2
o výměře 900 m2, vše v k. ú. Tlumačov
na Moravě, v předloženém znění

(pokračování ze strany 6)
úřední adresy, v obci se delší dobu nezdržují a mají neznámý pobyt. Jedná se o 7
poplatníků
 byla seznámena se žádostmi ředitelky MŠ Klubíčko paní Bc. Ludmily
Stodůlkové a souhlasí s provedením prací souvisejících s opravami, úpravami
a údržbou pronajatých nemovitostí – objektem č. p. 336 ul. U Trojice v souladu
s čl. IV Nájemní smlouvy
 schvaluje předloženou žádost TJ Sokol Tlumačov, oddílu kopané o bezplatný
pronájem asfaltové plochy, laveček, stolů
a dopravy na akci, ve spolupráci s KIS Tlumačov dne 3. 7. 2010. Jedná se o taneční
zábavu se skupinou EXPO-PENSION
 bere na vědomí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 450 Kč/dítě/měsíc,

 schvaluje Smlouvu mandátní o výkonu autorského dozoru na stavbě Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa se společností Centroprojekt a. s. v předloženém
znění
 schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 12. 10. 2009 na výkon
technického dozoru stavebníka na stavbě
„Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa
se společností S.inpo, s. r. o., se sídlem Ztracená 68, 767 01 Kroměříž
 neschvaluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 obce Tlumačov, o reklamách, společnosti outdoor akzent s. r. o.
 schvaluje uzavřít rámcovou dohodu
o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
 schvaluje využití nabídky společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., pro odběr
elektrické energie – produkt Jistota Plus
 schvaluje uzavřít mandátní smlouvu
na organizaci zadávacího řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění s Liborem Malůškem,
na podlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb. „Investiční úvěr ve výši 10 mil. Kč“,
který je účelově určený na dofinancování
akce „Odkanalizování obce Tlumačov – III.
etapa
 schvaluje vnitřní směrnici Pravidla
pro přijímání a vyřizování petic a stížností v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších novel a ukládá orgánům obce postupovat dle této směrnice
 bere na vědomí informace ředitele
základní školy o záměru realizovat rekonstrukci podlah chodeb a učebny a opravu
části střechy – viz dopis ze dne 10. 5. 2010
 schvaluje Dohodu vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících
mezi společností Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s. a Obcí Tlumačov v předloženém
znění, která se vztahuje ke stavbě „Odkanalizování obce Tlumačov“.


Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 6. 2010
přijalo tato usnesení:
 schvaluje odkoupení pozemku p. č.
846/2 vk. ú. Tlumačov o výměře 75 m2
za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 od paní
Jany Skopal-Procházkové
 schvaluje odprodej objektu studny
na pozemku p. č. 2453/16 v k. ú. Tlumačov
za celkovou kupní cenu ve výši 11.505 Kč
panu Ing. Josefu Válkovi
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
2456/8 – ostatní plocha o výměře 66 m2
v k. ú. Tlumačov, manželům Ladislavu a Jiřině Mišákovým
 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby na pozemcích KN p. č.
3446, 3448, 3450 a 3526 v k.. ú. Tlumačov
na stavbu „Prodloužení STL řadu od regulační stanice k objektu č. p. 602 Skály, Tlumačov“ se společností JMP Net, s. r. o., budoucí věcné břemeno za uložení každého
běžného metru plynárenského zařízení je
stanoveno ve výši min. 100 Kč/mb
 bere na vědomí záměr společnosti
GEOSOL CZECH s. r. o. realizovat stavbu
“FVE Tlumačov – 4.00 MWp” na pozemcích
v katastrálním území Tlumačov na Moravě,
lokalitě Slivotín, kterou se investor zavazuje realizovat za splnění následujících podmínek: stavba bude realizována na základě

pravomocných rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu nebo účinných veřejnoprávních smluv, stavba bude realizována
na pozemcích o maximální rozloze 10 ha
a výkonu do 4 MW, investor bude při realizaci stavby respektovat současný ráz
krajiny a učiní veškerá možná opatření
pro omezení případných negativních vlivů
stavby na okolí, investor bude při jednotlivých dodávkách preferovat místní subjekty,
investor bude povinen po celou dobu existence stavby zajišťovat pravidelnou údržbu
areálu FVE, investor bude po celou dobu
existence stavby garantovat nezávadnost
FVE vůči lidskému organismu a životnímu
prostředí v dané lokalitě, veškeré náklady
spojené s realizací stavby budou v režii investora, po skončení provozu a životnosti
FVE budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny jednotlivým vlastníkům
 schvaluje Darovací smlouvy mezi
obdarovaným, obcí Tlumačov, a dárcem,
společností GEOSOL CZECH s. r. o., v předloženém znění
 schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným, obcí Tlumačov, a budoucím
oprávněným, společností GEOSOL CZECH
s. r. o., v předloženém znění

 bylo seznámeno s návrhem společnosti GEOSOL CZECH s. r. o. na úpravu
směrné části Územního plánu obce Tlumačov, a to na úpravu směrné části urbanistické koncepce dle Změny č. 6 Územního
plánu obce Tlumačov, proti tomuto návrhu
nemá námitek a bere na vědomí, že tento
návrh společnost GEOSOL CZECH s. r. o.
předloží k rozhodnutí věcně příslušnému
orgánu státní správy, kterým je Městský
úřad Otrokovice, Odbor územního plánování a investic
 schvaluje Darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru
ve výši 75.000 Kč Pardubickým krajem Obci
Tlumačov, který je určen k obnově škod
a na odstranění následků po živelné katastrofě – povodni z května 2010, v předloženém znění
 bere na vědomí informace o povodni a záplavě v Tlumačově z května 2010
a z června 2010
 schvaluje vyplatit z rozpočtu obce
finanční odměnu členům Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Tlumačov, respektive členům SDH Tlumačov, rozsahu
a výši dle přílohy za jejich činnost související s povodňovou aktivitou a odstraňováním
následků povodně ve dnech 17. 5 – 13. 6.
2010.

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 30. 6. 2010
přijala tato usnesení:
 schvaluje prodloužení nájemních
smluv 5 nájemníkům obecních bytů
 bere na vědomí žádosti o pronájem

Září 2010

obecních bytů o velikosti 1 + 1 od 2 žadatelů
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na hasičský byt č. 1 na ul. Masarykova 285

 schvaluje
prominutí
poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2010 poplatníkům, kteří mají
pokračování na straně 7

kterou stanovila ředitelka MŠ ze skutečných nákladů za rok 2009, bere na vědomí
rozbor hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tlumačov za rok 2009, schvaluje
výjimku pro počet dětí ve třídách Mateřské
školy Tlumačov pro školní rok 2010/2011
na 56 dětí na školu, tj. 2x 28 dětí na třídu
 schvaluje příspěvek na dopravu
do Mahenova divadla v Brně ve výši 50 %
pro zájemce z Tlumačova dne 19. října 2010
na představení Veselé paničky windsorské
 byla seznámena s rezignací Romana
Šnajdara na funkci velitele Jednotky SDH
obce Tlumačov k 30. 6. 2010 a bere na vědomí jmenování Otto Šnajdra velitelem Jednotky SDH obce Tlumačov s účinností od 1.
7. 2010
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlín-

ského kraje č. D/1480/2010KH, jejímž
předmětem je účelová dotace pro Obec
Tlumačov ve výši 190.000 Kč, v předloženém znění
 schvaluje Darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru
ve výši 50.000 Kč společností Dura – Line
CT s. r. o. Obci Tlumačov, v předloženém
znění
 bere na vědomí registraci akce
Územní plán Tlumačov u poskytovatele
dotace z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, schvaluje přijetí dotace z Integrovaného operačního programu, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, ve výši 684.000 Kč na financování zpracování Územního plánu Tlumačov

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 7. 2010
přijalo tato usnesení:
 projednala aktuální personální zajištění výuky ve školním roce 2010/2011 pedagogickými pracovníky a bere informace
podané ředitelem ZŠ k předmětné problematice na vědomí.
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na uvolněný byt o velikosti 1 + 1 na ulici
Jana Žižky č. p. 630 v Tlumačově
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje jejímž předmětem je účelová dotace
pro Obec Tlumačov ve výši 5 mil. Kč určená k financování projektu „Odkanalizování

obce Tlumačov – III. etapa“, v předloženém
znění
 schvaluje ukončení nájemní smlouvy
s paní Jarmilou Říhovou, bytem Traplice 54,
na provozovnu č. 7 v objektu Domu služeb
 schvaluje dohodu o právu provést
stavbu mezi Obcí Tlumačov o org. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín na stavební objekt
SO 306 Přípojka N k ČS 3 a paní Jarmilou
Kadlbářovou, Radkou Kadlbářovou, Petrou
Hejníčkovou na stavební objektu SO 305
Komunikace a oplocení u ČS 4 a SO 306 Přípojka NN k ČS 4, které jsou nedílnou sou-

částí stavební akce „Odkanalizování obce
Tlumačov“
 projednala problematiku majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným
stavbou polní cesty C30 v lokalitě „Kálavy“
v k. ú. Tluamčov na Moravě a
 schvaluje panu Miroslavu Koblihovi,
bytem U Trojice 770, Tlumačov, povolení
občasného užívání části travnaté plochy
u BD č. p. 770
 neschvaluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 obce Tlumačov, o reklamách, společnosti News Outdoor Czech
Republic s. r. o.

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 30. 8. 2010
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 ul. Sportovní č. p. 209, Tlumačov panu Petru Dudovi
 schvaluje pořadník v DPS v Tlumačově
 schvaluje od 1. 9. 2010 pronájem
buňky č. 7 na dobu určitou do 31. 12.
2011 v prostorách Domu služeb paní Radaně Stuškové, k provozování služeb kadeřnictví
 projednala výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek u podlimitní
veřejné zakázky na služby zadané dle
§ 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění,„Obec Tlumačov - úvěr 10 mil. Kč na dofinancování akce: Odkanalizování obce Tlumačov
–III. etapa“
 schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí: 1.místo Obchodní
firma: Komerční banka a.s., 2.místo Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.
 doporučuje Zastupitelstvu obce
Tlumačov schválit smlouvu o úvěru s variantou 1, tzn. pohyblivá sazba úroku /
1 měsíční Pribor

 schvaluje Darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru
ve výši 20.000 Kč společností DuPont CZ, s.
r. o. Obci Tlumačov, v předloženém znění
 schvaluje panu Ottu Šnajdrovi, uzavření nájemní smlouvy na odstavení (parkování) osobního vozidla na pozemku p. č.
2690 v k. ú. Tlumačov
 schvaluje panu Josefu Vejmělkovi,
na základě OZV 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
 schvaluje příspěvkové organizaci
Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, veřejnou finanční podporu
ve výši 10.000 Kč na činnost modelářského kroužku v roce 2010 a SDH Tlumačov
finanční dar ve výši 4.000 Kč na propagační
předměty a občerstvení pro návštěvníky
Dne otevřených dveří dne 4. 9. 2010
 schvaluje cenu 100 Kč/hodinu
za pronájem počítačové učebny v KIS Tlumačov bez použití výpočetní techniky
 bere na vědomí zprávu o vydaných
rozhodnutích a přestupcích za I. pololetí
2010

 bere na vědomí přehled dlužníků –
pohledávek za nájemné a služby spojené
s nájmem bytu ke dni 31. 7. 2010
 bere na vědomí výzvu MMR zveřejněnou dne 23. 8. 2010 k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace z programu
Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou
v roce 2010, v souladu se záměrem Obce
Tlumačov předložit žádost o dotaci související se stabilizací břehu – hráze mezi
Tlumačovkou tůňkou a Mojenou (zpevnění krajnice místní komunikace) a opravou části zdeformované místní asfaltové
komunikace v lokalitě u rybníčka ul. Kvasická ukládá OÚ zajistit všechny podklady
pro podání žádosti v rozsahu bodu 6.1.
Zásad programu v termínu do 31. 1. 2011
 bere na vědomí rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava, kterým byla projektová
žádost Obce Tlumačov „Revitalizace parku ul. Sokolská - Tlumačov“ schválena
k dopracování před uzavřením Smlouvy
o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava v maximální výši 8,559.264 Kč
Celé znění na www.tlumacov.cz

www.tlumacov.cz
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Konec školního roku 2009/2010 a slavnostní přijetí žáků u starosty
Od roku 2003 je konec školního roku
spojen s dobrým zvykem, který se stal tradicí, a to přijetím žáků posledního ročníku
a nejlepších žáků u starosty obce. Proto
také letos dne 29. června byla obřadní síň
vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu.
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 letos nominováni: 1. třída – Kateřina Gelnarová, 2. třída
– Adam Popovský, 3. třída – Adriana Jarošová, 4. třída – Zdeňka Kadlčíková, 5. třída –
Tereza Křikavová, 6. třída – Diana Horková,
7. třída – Martina Zobáčová, 8. třída – Ivana
Halířová, 9. třída – Klára Weimannová
Se současnými „deváťáky“, kteří započali svoji povinnou školní docházku v roce
2001/2002, se ve svém krátkém programu
symbolicky rozloučily i děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak vycházející deváťáky.
Starosta poděkoval nejlepším žákům
za jejich výbornou práci ve škole a vyslo-

Nejlepší žáci za šk. rok 2009/2010. 		
vil přání, aby takto pokračovali i v dalších
ročnících, a byli tak dobrým příkladem pro
ostatní spolužáky.
Popřál také všem deváťákům hodně zdaru při dalším studiu na středních školách,
či odborných učilištích.

Co nám přinesl uplynulý školní rok
Právě skončený školní rok 2009/2010
se mně, jako řediteli školy, hodnotí poměrně velmi dobře. Byl totiž rokem, kdy
se podařila uskutečnit řada významných
akcí, ale zejména rokem, kdy byla naše
společná práce všech pracovníků školy
vyhodnocena jako velmi kvalitní, odborná, erudovaná a koncepční.
V 2. pololetí provedla česká školní
inspekce ČŠI rozsáhlou inspekci, která
hodnotila podmínky, průběh a výsledky
vzdělávání poskytovaného naší školou.
V průběhu jednoho celého týdne inspekce kontrolovala a vyhodnocovala mimo
jiné i zabezpečení rovného přístupu
ke vzdělávání, zohledňování individuálních potřeb žáků, kvalitu školních poradenských služeb, koncepční a strategické
plány ředitele školy, personální podmínky rozvoje školy, bezpečnost žáků při
vzdělávání, podporu fyzického a psychického rozvoje žáků, vzdělávání a podporu
rozvoje funkční gramotnosti žáků a další
oblasti práce školy.
Výsledek hodnotící inspekční zprávy
byl pro naši školu velmi příznivý. V žádné
z oblastí nemusela ČŠI upozorňovat, byť
na drobné nedostatky. Všechny oblasti
byly hodnoceny velmi dobře. Mezi všemi
pracovníky, dotčenými inspekcí, zavládl
pocit úlevy a uspokojení, protože po delší době se nám potvrdilo, že svoji práci
„umíme“ a vykonáváme ji maximálně zodpovědně, navíc s velmi dobrými výsledky.
Jen stěží může někdo výsledek tak
rozsáhlé kontroly zpochybnit, vzhledem

Září 2010

k tomu, že v týmech ČŠI pracují odborníci z různých oblastí práce školy, zejména
z oblasti pedagogické.
Chtěl bych tímto poděkovat všem svým
spolupracovníkům za dosažený výsledek,
který nemůžeme naplnit jinak, než týmovou spoluprací.
V oblasti personální došlo v uplynulém
školním roce k řadě změn. V průběhu roku
postupně odešly čtyři kolegyně na MD, což
nám způsobilo i řadu komplikací. Všichni tušíme, jak obtížné je najít v průběhu běžícího
školního roku např. kvalifikovanou „angličtinářku“. Přesto jsme i tyto problémy dokázali vyřešit a zvládnout. Na nějakou dobu
své žáky opustily Mgr. P. Kolaříková – I. st.
a BcA. K. Ředinová – Aj. Na dobu zřejmě delší Mgr. P. Vaculíková – I. st.a Bc. Z. Polišenská
– Aj. Všem čtyřem přejeme příjemné a pohodové prožití mateřské dovolené a hlavně
hodně radosti z narozených dětí.
Významnou personální změnou byl odchod paní Zdeňky Hlaváčové do důchodu.
Chtěl bych jí za práci, kterou na naší škole
vykonávala 8 let, poděkovat. Pod jejím vedením se nám úspěšně dařilo plnit školní
vzdělávací program i ve školní družině.
Aktivity zájmového vzdělávání, které pro
své žáky připravovala, byly pestré, poutavé
a pro žáky přínosné.
Úspěchy naší společné práce
Přestože máme někdy pocit, že už ani
nemůžeme stihnout nic „navíc“, není to
pravda. Ještě pořád se snažíme se svými
žáky připravovat na soutěže, účastníme se
sportovních, kulturně společenských a od-

Foto: archiv Tlumačov 

Na závěr slavnostního setkání všichni
žáci obdrželi upomínkové dárky a představitelé obce popřáli všem hezké a slunečné
prázdniny.
Ing. Jaroslav Ševela,
starosta obce
borných přehlídek a akcí a v některých se
rozhodně „neztrácíme“.
Dokladem je např. účast 3 žáků školy
v okresním kole recitační soutěže, vítězství I. Halířové (8.r.) v pěvecké soutěži, 1.
místo družstva starších žáků v „Atletickém
čtyřboji“, 2. místo školního florbalového
družstva v „ORION CUPU 2009“, účast J.
Kadrleho v okresním kole „Pythagoriády“,
účast družstva starších žáků v celostátním
kole „Dopravní soutěže“ nebo vítězství florbalistů v letošním ročníku „Otrokovické
florbalové ligy“.
To byl pouze výčet těch nejvýznamnějších úspěchů, kterých jsme společně letos
dosáhli. Účastníme se i dalších sportovních, výtvarných a odborně zaměřených
soutěží.
Chtěl bych poděkovat všem žákům
a spolupracovníkům, kteří se na takové
pozitivní prezentaci vlastní práce a práce
školy podílí, protože nikdy to nejde bez vynaložení nezanedbatelného úsilí a času nad
rámec vlastních pracovních povinností.
Co dalšího se nám povedlo:
Protože „škola není pouze“ o naplňování
vzdělávacích programů, ale také o vytváření příjemného pracovního prostředí a podmínek pro vzdělávání žáků, ředitel školy
ve spolupráci se zřizovatelem uskutečnil
v uplynulém roce řadu technických opatření a úprav.
Mezi nejvýznamnější úpravy patří rekonstrukce chodeb I. st. a učebny 1. A školy realizované firmou SATU Mysločovice
ve spolupráci s firmou Malcolor Kroměříž
a stolařstvím p. Z. Matulíka z Tlumačova
v rozsahu 450.000 Kč.
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Co nás čeká v novém školním roce
Prázdniny jsou nenávratně za námi a my
stojíme na počátku nového školního roku.
Bude to rok, v němž pro nás bude prioritou předávat našim žákům nové vědomosti
a poznatky a rozšiřovat tak jejich základní
vzdělání.
Počítáme s realizací tradičních aktivit.
K nim patří lyžařský výcvikový kurz - ten by
se měl letos uskutečnit společně pro žáky
7. a 8. ročníku, dále vánoční koledování, návštěvy Městského divadla ve Zlíně v rámci
předplatného pro žáky 9. ročníku. Nebude
ani chybět podzimní a jarní sběr papíru či
tradiční školní ples, obojí ve spolupráci se
SRPDŠ. Rádi bychom uskutečnili i již dříve
plánovanou společnou sportovní akci pro
žáky, jejich rodiče a přátele školy.
Bude to však rok, v němž nás čeká několik stěžejních úkolů. V následujícím měsíci
budeme evaluační zprávou vyhodnocovat
uplynulé tři školní roky, v nichž jsme zaváděli v souladu se závazným Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání vlastní školní vzdělávací program s názvem „Škola zdravého životního
stylu“. Budeme hodnotit k jakým změnám

Neméně důležitou byla i další etapa
opravy střechy přístavby školy, ve které i letos pokračovala firma TESAKRYT pana Pekárka z Tlumačova zhruba
za 140.000 Kč.
Kromě těchto nákladnějších akcí probíhala během celého roku další údržba
interiéru školy s cílem vytvoření příjemného a motivujícího prostředí zejména
pro žáky školy. Bohužel ne vždy se nám
daří v tomto směru žáky správně vést.
Dokladem je poměrně nákladná oprava
šaten, které žáci v průběhu let významně
poškodili.
Přes některá negativa, která provází
práci snad každé školy, můžeme jednoznačně konstatovat, že uplynulý školní
rok byl pro nás rokem mimořádně úspěšným a zdařilým.
Při všech nadstandardních aktivitách,
které probíhaly v průběhu školního roku
se nám beze zbytku podařilo naplnit zadání ŠVP „Škola zdravého životního stylu“ ve všech vzdělávacích oblastech.
A takové konstatování určitě potěší
všechny rodiče žáků, kteří se v naší škole
učí.
Mgr. Robert PODLAS, ředitel školy

1. A třída

Foto: KIS Tlumačov 

a posunům v práci žáků i učitelů školy došlo. Chceme se rovněž zapojit do projektu
vyhlášeného MŠMT – „EU peníze školám“,
díky němuž bychom mohli pro školu získat
finanční prostředky např. na individualizaci a inovaci výuky žáků.
Dalším důležitým úkolem pro školní rok
2010–2011 je příprava a realizace oslav vážících se na 1. září 2011, kdy si připomeneme sté výročí založení tlumačovské školy.
Chtěli bychom proto v závěru tohoto školního roku zrealizovat velkou školní slavnost
a řadu dalších doprovodných akcí, které budou s tímto významným výročím souviset.
Dárkem k 100. narozeninám bude jistě
pro školu „nový kabát“. Zřizovateli školy se
totiž podařilo získat nemalou finanční částku, která bude využita na dokončení výměny oken a na kompletní zateplení střechy

1. B třída

a celého objektu školy. Tyto rozsáhlé opravy by měly být zahájeny v závěru letošního
školního roku.
Školní rok přinese jistě řadu dalších
plánovaných i neplánovaných akcí, o nichž
budeme všechny informovat na školních
webových stránkách.
Letos se na škole bude pracovat v 10 třídách: máme dvě první třídy po 14 žácích
(1.A -Mgr. Jana Šicová, 1. B - Mgr. Eva Opálková. Do školy nastoupily nové pracovnice
Mgr. Dagmar Šišková - vyuč. Aj, Mgr. Irena
Krejčiříková - tř. uč. 3. roč., Mgr. Ivana Kašparová - tř. uč. 4. roč., RNDr. Martina Železná - vyuč. M, CH,. Př., Mgr. Iveta Máčalová
- asistentka pedagoga v. 1.A, pí Lenka Hricová - vychovatelka školní družiny.
Mgr. Leona Jirušková,
zástupkyně ředitele školy

Foto: KIS Tlumačov 
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Prázdniny se Sluníčkem
V době letních prázdnin děti prožily nejen s pracovnicemi DDM Sluníčko Hanou
Hlobilovou a Ludmilou Daňkovou, ale také
spolu s vedoucími a praktikanty spoustu
dobrodružství na táboře pobytovém a příměstském.
Pobytový tábor „Piráti z Karibiku
Na konci světa“ proběhl v RS Čeložnice
u Kyjova.
48 odvážných námořníků se vypravilo
pod vedením pirátské družiny „Na konec
světa“ vysvobodit Jacka Sparowa. Ten je
uvítal i se svou lodí „Černá Perla“. Vydali
jsme se společně za dobrodružstvím, při
kterém jsme získávali zlaťáky a stříbrňáky, nutné pro další plavbu. Námořníci se
zúčastnili 4. pirátského sněmu, osvobodili bohyni moří Kalipso a získali klíče
k truhle Davida Jonese, který se s nimi
utkal v kostkovém souboji. Každý den byl
plný zábavy a dobrodružství a něčím zajímavý. I přes nepřízeň počasí se pobytový

Foto: DDM Sluníčko 

Nabídka kroužků 2010/2011
DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Masarykova 63, Tlumačov
Soutěžní aerobik Quick step, Tanečky, Aerobik, Žabičky, Házená, Florbal, Kondiční gymnastika, Rybářský klub,
Fantazy klub, Kreativ klub, Keramika, Tvořínek, Sluníčková školička, Všeználek,
Vaření s Fildou, Angličtina hrou, Vlakový modelář, Taneční kroužek (Společenské
tance), Společenské tance pro dospělé, Keramika pro dospělé, Vaření s Fildou pro
dospělé.
Činnost kroužků DDM Sluníčko bude zahájena od 4. října 2010. Přihlášky jsou
již nyní k dispozici v kanceláři DDM Sluníčko. V průběhu měsíce září bude zveřejněn podrobný rozpis jednotlivých zájmových útvarů (den, čas, místo).
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ZO ČZS Tlumačov

Mladí zahrádkáři z Tlumačova

Piráti z Karibiku

Na koupališti
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Foto: DDM Sluníčko 
tábor vydařil a již nyní se těšíme na příští rok, kdy pojedeme objevovat zase jiná
nám neznámá prostředí.
Příměstský tábor, ,,Prázdniny se Sluníčkem“, se konal až v samém závěru
prázdnin a to v týdnu od 23.–27. 8. 2010.
Po dobu pěti dnů byl připraven pro 26 dětí
nejen z Tlumačova, ale i Kvasic, Otrokovic
či Kroměříže pestrý program.
Na programu byly výlety, tvoření táborových triček, hry a soutěže, ve kterých
děti za své umístění po celý týden získávaly
body. Jejich snaha byla odměněna pěknými
cenami.
Prvním z výletů byla návštěva Kroměříže, kde jsme se ocitli v historickém
sklepení tzv. Vrchnostenského kapitulního domu na hlavním kroměřížském
náměstí. Je zde zajímavá expozice s názvem Historie ukrytá pod dlažbou města.
Tento den bylo nevlídné a deštivé počasí,
proto jsme plánovanou vycházku do Podzámecké zahrady a města Kroměříže nahradili prohlídkou celého Muzea a odpoledne patřilo soutěžím v DDM. Ve středu
bylo koupání na koupališti v Hulíně
a ve čtvrtek očekávaný výlet do zábavného centra Galaxie ve Zlíně, kde se všichni
opravdu vyřádili a nikomu se odtud nechtělo domů. Galaxie je plná skluzavek,
trampolín, koloběžek a nechybí zde lezecká stěna nebo autíčka. Páteční dopoledne jsme strávili v tlumačovském hřebčinci a dozvěděli se hodně zajímavostí
o koních a třeba i to, jaký je rozdíl mezi
hřebčínem a hřebčincem.
Tábor uběhl jako voda a přiblížil se
nový školní rok, do kterého všem přejeme
hodně úspěchů. Těšíme se na vás v kroužcích a při akcích, které již pro všechny připravujeme.
Hana Hlobilová a Ludmila Daňková –
pracovnice DDM Sluníčko

V letošním roce se opět žáci ZŠ Tlumačov zúčastnili okresního kola Mladý
zahrádkář v Holešově. Byli to: Patrik
Mouka, Marie Vejmělková, Klára Weimannová, Michaela Hánová. Tentokrát
o jeden bod porazil Patrik Marušku a zvítězil v okrese Zlín. Tím postoupil do celostátního kola, které se konalo v měsíci
červnu v Kroměříži. I zde Patrik velice
pěkně reprezentoval naši zahrádkářskou
organizaci i obec Tlumačov. V rámci programu se byl také podívat v ZOO a Dinoparku Vyškov. Všem soutěžícím se výlet
do Vyškova moc líbil. Děkujeme všem
soutěžícím za výbornou reprezentaci
naší organizace i Tlumačova, Marušce
i Kláře přejeme hodně úspěchů při dalším studiu. Věříme, že se s Patrikem
a Míšou setkáme na soutěži v příštím kalendářním roce.
Za tlumačovské zahrádkáře
Mgr. Jiřina Vrtalová

Vzpomínka
Dne 1. 11. 2010 uběhne 5 let, co nás
navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček pan Alois Bilík.
S láskou vzpomínají dcera Kateřina
a syn Jan s rodinami.

Patrik Mouka

Foto: Zahrádkáři 

Zahrádkáři se loučí s dlouholetými členy
Na jaře tohoto roku jsme na poslední cestu vyprovodili našeho dlouholetého člena Miroslava Kozmína. Mirek
byl zakládající člen naší organizace
a již jako mladý se podílel na výstavbě pálenice. Postupem času vykonával
spoustu funkcí a naposledy pracoval
jako hospodář.
Letos v létě nás navždy opustila
Mgr. Jiřina Rýdlová, která byla se svým
manželem dlouholetou aktivní členkou
zahrádkářů. Působila jako členka revizní komise. Svým optimismem, elánem
a úsměvem rozjasnila všechny naše akce.
Budeme na vás vzpomínat

ZO ČZS Tlumačov
oznamuje
všem občanům Tlumačova:
Pálit začneme v pondělí 4. října 2010.
Přihlásit se můžete na telefonním čísle
723 461 060. Můžete si prohlédnout
naše webové stránky „www.palenicetlumacov.kvalitne.cz“.
Zveme vás na moštování jablek. Tato
služba bude provozována od září každé pondělí a čtvrtek od 13.00–16.00.
tlumačovští zahrádkáři

Nabídka služeb KIS Tlumačov

Miroslav Kozmín Foto: Zahrádkáři 
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WHO

 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
 Pronájem sálu KIS Tlumačov
 Pronájem 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 • kopírování • skenování,
tisk • Fax
 Zhotovení kroužkové vazby dokumentů
 Nabídka zboží prodávaného v IC KIS
Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Oslavy 125. výročí založení SDH Tlumačov
V sobotu 17. 7. 2010 se uskutečnily
oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tlumačově.
V ranních hodinách se k hasičské
zbrojnici začali sjíždět hosté: naši kolegové z dobrovolných sborů Otrokovice,
Kvítkovice, Machová, Záhlinice a Mokrá. Naši slavnosti se zúčastnil i zástupce
OSH Zlín, starosta a místostarosta OÚ
Tlumačov a za HZS Zlínského kraje přijela ředitelka plk. Ing. Jarmila Čičmancová.
Po uvítání hostů následovalo slavnostní svěcení praporu, který byl snem
mnoha generací hasičů. Na svěcení byl
pozván tlumačovský rodák P. Stanislav
Jonášek. Po slavnostním obědě, který
se konal v restauraci „Černý kůň“ byli
odměněni za obětavou práci a věrnost
sboru naši členové. Mezi nejvyšší ohod-

nocení patří 50 let ve sboru: Jaroslav Němec a Ladislav Gazda, který je nejstarším
členem našeho sboru.
V odpoledních hodinách měli hosté
a veřejnost možnost prohlídky zbrojnice, současné i historické techniky, fotodokumentace a kronik z historie sboru.
Přátelské posezení a vzpomínání na příjemné i nepříjemné události se protáhly
do pozdních nočních hodin a proběhly
v přátelském a veselém duchu.
Za zdárný průběh oslav bych chtěl
jménem SDH Tlumačov poděkovat
všem členům, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu akce. Poděkování patří v neposlední řadě Obci
Tlumačov za finanční dotaci, bez které
by nebylo možno pořádat oslavy v takovém rozsahu.
Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar
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Tlumačovský kroj
se půjčuje, ale…
pro případné zájemce připomínáme několik důležitých informací:
• Rada obce schválila v roce 2008
„Pravidla pro zapůjčení tlumačovského kroje“.
• kroj se zapůjčuje zdarma osobám, které se zúčastní přímo kulturních akcí KIS nebo zastupují na akcích obec Tlumačov
• kroj se zapůjčuje za úplatu,
po předchozím souhlasu starosty
obce, občanům Tlumačova a blízkého okolí pro výjimečné události,
např. svatba apod. Z tohoto důvodu
je nutné podat nejpozději týden
předem písemnou žádost v KIS
Tlumačov.
Poplatek za přípravu a zapůjčení
kroje – tj. vyprání, čištění, škrobení
a žehlení:
- ženský kroj: 300 Kč/max. 48 hod.;
500 Kč/max. 72 hod.
- mužský kroj: 150 Kč/max. 48
hod.; 300 Kč/max. 72 hod.
V tomto roce nechalo KIS Tlumačov, pod které agenda a fyzické
půjčování krojů spadá, zhotovit „pracovní“ ženský i mužský tlumačovský
kroj, právě pro zájemce z řad občanů. „Pracovní“ kroj je ušit strojově
z levnějších látek a je na něm jen
minimum ručních výšivek (paní J. Fialová zhotovila zdarma). Pořizovací
cena byla 9.056 Kč. 	
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Vážení občané městečka Tlumačova,
tak jako se střídají představitelé
na radnici, podobně se mění i ti, kteří stojí v čele farnosti. Jedny si volíte
sami a druzí jsou vám určeni. Od srpna spravuje vaši farnost z Mysločovic
P. František Král.
Pocházím z malebného prostředí
Oderských vrchů, dá se říct, že jsem
odkojen řekou Odrou, z vesničkyměstyse Spálov. Tam také žije moje
maminka, která letos dovršila osmdesát let a také jedna z mých dvou sester
s rodinou. Mladší bydlí v mém bývalém
působišti ve farnosti Kelč.
K vám jsem přišel z farnosti Uherský Brod. To bylo po Hranicích, Odrách
a Kelči čtvrté místo. O Tlumačově jsem
poprvé slyšel jako chlapec, když můj
bratranec pracoval ve zdejším hřebčinci. Několikrát jsem tímto místem pro-
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jížděl a vždy mně imponoval váš kostel sv.
Martina - prostě nádhera. V kněžské službě pracuji už 22 let a mimo toto poslání
rád cestuji, s mladými jsme se zúčastnili
několika Světových dnů mládeže, ať už
s Janem Pavlem II nebo Benediktem XVI
na třech kontinentech, rád taky jezdím
na kole. Naposledy po dálnici do KM (to
se, ale asi nesmí…) Potřebuji udržet při
životě srdíčko s třemi by – passy…
Teď jsem u vás. Je mi svěřená, na moravské poměry celkem malá skupinka
(v porovnání s počtem obyvatel Tlumačova) věřících. Naším společným úkolem
bude ukázat vám Ježíše Krista a jeho
evangelium, které je normou našeho života. A tuto svoji zkušenost víry chceme
nabídnout všem ostatním, věřícím i nevěřícím, a to především skrze bohoslužby, svátosti, službu potřebným, osvěto-

P. František Král. Foto: KIS Tlumačov 

vou činnost, podporou kulturních akcí
apod.
Těším se na setkání s vámi!
P. František Král
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KIS Tlumačov

Z prvňáčků jsou
Malí čtenáři
Konec školního roku patřil v knihovně
opět prvňáčkům. V pondělí 28. 6. 2010 se
sešlo 23 dětí z první třídy, aby složily čtenářské zkoušky a odnesly si titul „Malý
čtenář 2010“.
Jako každý rok ani letos nemohlo chybět tradiční „vaření knížky“, kde jsme
dětem přiblížili vznik knihy od autora až
po knihkupectví - děti postupně házely
do velkého hrnce vše, co je ke vzniku
knihy potřeba. Paní kuchařka všechno
pečlivě zamíchala a kniha se mohla vařit.
Mezi tím nám děti dokázaly, že se naučily
číst i psát. Vybarvováním číslic a písmen
jednotlivými barvami ukázaly své schopnosti, které se za celý rok ve škole naučily. Nakonec jsme mohli přejít ke složení
slavnostního slibu a pasování malých čtenářů, přičemž dětem byla předána šerpa
a drobné dárky. V průběhu pasování se
nám v hrnci „dovařily knihy“, které si
děti odnesly domů. Slavností dopoledne
nemohlo skončit jinak, než hostinou, při
které nechybělo šampaňské a zmrzlinový pohár.

Prvňáčci v knihovně

Foto: KIS Tlumačov 

Malí čtenáři

Foto: KIS Tlumačov 

Ivona Březinová při přednášce

Foto: KIS Tlumačov 

Petra Šimoníková,
kult. pracovnice KIS Tlumačov

S básníkem v báglu
Po stopách Karla Hynka Máchy se
vydali žáci 8. a 9. třídy ZŠ Tlumačov
v úterý 22. června 2010 v KIS Tlumačov. Besedu se spisovatelkou Ivonou
Březinovou, autorkou knihy „S básníkem v báglu“, pro děti připravila
tlumačovská knihovnice Petra Šimoníková.
Ivona Březinová se věnuje literatuře pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Na svém kontě má přes 50 knih.
V přednášce se zaměřila na spisovatele Karla Hynka Máchu a povídala
dětem o své knize, ve které dnešní
kluci a holky putují po stopě literární postavy a součastně prožívají
prázdninová dobrodružství.
Paní Březinová se ve svých knihách zaměřuje i na problematiku
dnešní mládeže a své zkušenosti
z návštěv v různých léčebných zařízeních a dětských domovech popisuje ve svých knihách.
Na závěr přednášky si mohli žáci
knihy zakoupit a proběhla i autogramiáda s autorkou. Knihy si také mohou čtenáři zapůjčit v naší knihovně.
Petra Šimoníková,
kult. pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Červnová hanácká slavnost v Tlumačově 2010
Obec Tlumačov – KIS Tlumačov a DDM
Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov
připravili 18.–20. června 2010, po dvouleté
pauze, nejen pro občany Tlumačova, ale i širokého okolí, tradiční Červnovou hanáckou
slavnost.
Slavnost byla zahájena v pátek 18. června 2010 ve 20 hodin v parku v ulici Sokol-

Jako první se představil Dětský taneční soubor Ječmínek z Mysločovic s pásmem „Řemesla“. Písně z Tlumačova a okolí nám zazpíval mužský pěvecký soubor Hlahol, také
z Mysločovic. Dále se v programu představily slovácké soubory Radovan a Pozdní sběr
z Napajedel v doprovodu cimbálové muziky
Dolňáci. Pásmo tanců ze Slovácka – Bor-

Hanácký soubor Košíř
ská taneční zábavou se skupinou Milénium.
Počasí, které nebylo na konci týdne přívětivé se nakonec umoudřilo, takže tanečníci
se jistě dobře, až do velmi brzkých ranních
hodin, bavili.
V sobotu 19. června 2010 slavnost pokračovala ve folklórním duchu. Ve 13 hodin
se vydal průvod s krojovanými účastníky
na pochod od budovy obecního úřadu k připravenému jevišti i hledišti v ulici Sokolská.
V čele průvodu již tradičně jel Hanák na koni
s tlumačovskou vlajkou, dále následovali čelní představitelé obce a hosté, kteří byli také
v obecních hanáckých krojích. Za nimi kráčeli členové folklorních souborů. Do kroku
jim hrála dechová hudba Hulíňané.
Po přivítání starostou obce Ing. Jaroslavem Ševelou, vystoupily jednotlivé soubory.

Foto: F. Cívela 
šické, Hrozenské a Straňanské se v jejich
podání jistě líbilo. No a na závěr, pod názvem „Po hanácke sobě dopnem“, zatančil
a zazpíval Hanácký folklorní soubor Kosíř
z Kostelce na Hané.
Všichni přítomní diváci se těšili a po 15
hodině se dočkali hodinového vystoupení
známého folklorního zpěváka Jožky Šmukaře. Pan Šmukař zazpíval známé i neznámé lidové písničky při doprovodu své cimbálové muziky.
Celý sobotní pořad, za velmi příjemného počasí (ani horko, ano zima), uváděl
vynikající pan Jiří Vrba z Pivína (u Prostějova).
Červnová hanácká slavnost se konala
za finančního přispění Zlínského kraje, fondu kultury a Obce Tlumačov. Poděkování

14

patří všem, kteří se na organizaci tak náročné akce, jímž Červnová hanácká slavnost
bezesporu je, podíleli.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov
  
Nedělní počasí nám moc nepřálo, proto
plánovaný Dětský den, který měl probíhat
v parku, byl přesunut z větší části do prostorů místní tlumačovské sokolovny. Zde
ve velkém sále probíhal tříhodinový program pro přítomné diváky. Své vystoupení zde předvedly děti z kroužků aerobiků
při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště
Tlumačov, kouzelník Veselý Jirka z Ostravy a kejklíř z „Cirkusu trochu jinak“ taktéž
z Ostravy.
V malém sále děti plnily po celou dobu
různé soutěžní úkoly jako například hod
na cíl, skládání puzzlů, skákání na trampolíně, domino, megahry. Také si zde mohly
nechat pomalovat obličej různými motivy.
Opět byl velký zájem o motýlka u děvčat
a u chlapců frčel Spiderman. Maminky
mohly využít možnosti ošetření pleti anebo nalíčení kosmetikou Mary Kay. Před
sokolovnou bylo nástupní a výstupní místo valníku taženým koňmi, který děti vozil
po Tlumačově. Na házenkářském hřišti si
mohly děti zastřílet ze vzduchovky nebo si
prohlédnout hasičskou či policejní techniku. Ti odvážnější měli možnost povozit se
v parku na koních pod vedením p. Juráňové. Po splnění alespoň 4 úkolů si děti přišly
zatočit kolem štěstí do hlavního sálu a vyhrát jednu z mnoha pěkných cen.
I vzhledem k tomu, že počasí bylo chladné a mírně deštivé, přišlo na tuto akci cca
500 účastníků. Program byl velmi pestrý
a děti získaly během odpoledne spoustu
sladkostí a nějaký ten dáreček. Pestrost
programu pro děti a jejich rodiče byla díky
finanční podpoře Obce Tlumačov a také
díky spolupráci s různými složkami, jako
SRPDŠ Tlumačov, Zemský hřebčinec Tlumačov, SDH Tlumačov, Tělocvičná jednota
Sokol Tlumačov, AVZOTSČ ČR, Policie ČR
a p. Juráňové z Tlumačova, za což všem velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci a další společnou akci.
Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko
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Sportovní odpoledne aneb Hurá, jsou prázdniny
Začaly prázdniny a doba dovolených
a jelikož se mají plnit sliby (před rokem
jsme slíbili v Ďanové, při Športových
hrách, že za rok uděláme podobnou akci
v Tlumačově), uspořádalo KIS Tlumačov
v sobotu 3. července 2010 akci Sportovní
odpoledne aneb Hurá, jsou prázdniny.

Září 2010

Foto: F. Cívela 

Dětský den

ny srdečně přivítal, řekl pár organizačních věcí a všem popřál příjemnou zábavu a pobyt v Tlumačově.
No a po obědě se začalo v okolí KIS
soutěžit. Akce byla přístupná i veřejnosti a v různých soutěžních disciplínách
mohl změřit síly opravdu každý. O legraFotbalové utkání

Sportovní odpoledne

Kolem 10:30 hod. zastavil autobus
plný Ďanovjáků u budovy základní školy.
Po moravském přivítání (štamprlí slivovice) si, zejména ti mladší, postavili stany
v areálu dětského hřiště mateřské školy.
Ostatní spali ve vzorně připravených třídách ve škole.
Před společným, slavnostním obědem
starosta obce Ing. Jaroslav Ševela všech-

Foto: KIS Tlumačov 

Foto: KIS Tlumačov 

Tlumačovem a Ďanovou. Nejdříve se
na umělý povrch školního hřiště postavili muži a pak hrací plochu ovládly
ženy. Bylo možné vidět pěknou kopanou,
za kterou by se nemuseli stydět ani fotbalisté na Mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice.
V 17 hodin byli vyhlášeni ti nejlepší
v soutěžích. Odnesli si diplom a malý
dárek. Nebylo ovšem důležité, kdo vyhrál, ale kdo se sportovní akce zúčastnil.
Po večeři a malém odpočinku se šlo
na taneční zábavu se skupinou Expo-Penzion, kterou pořádala TJ Sokol Tlumačov,
oddíl fotbalistů. Starší občané z Ďanové
pobyli jen krátce, mladší vydrželi téměř
až do rána.

ci nebyla nouze. O hudební produkci se
postaral muzikant Radek Verner ze Zlína s vynikajícím Karlem Gottem Revival
Morava. Občerstvení zabezpečili manželé Pšenkovi a firma Enapo připravila pro
děti zdarma skákací hrad. Nechyběla ani
sladká tečka v podobě cukrové vaty.
V rámci sportovního odpoledne
byla sehrána dvě přátelská utkání mezi

Skok do dálky

Atrakce pro děti
Josef Šmukař v Tlumačově

KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov 

Foto: KIS Tlumačov 

Slunečné nedělní ráno 4. července
2010 bylo ve znamení loučení. Snídaně,
balení věcí i návštěva mše v kostele sv.
Martina proběhlo do 10:30 hod., kdy se
vydal autobus se slovenskými kamarády
zpět do jejich rodné vlasti. Děkujeme
za chutné sýry a další dárky. Zase někdy
na shledanou.
Poděkování za vydařenou akci patří
všem dobrovolníkům na soutěžních stanovištích, kuchařkám ve školní jídelně,
vedení školy, firmě Enapo, manželům
Pšenkovým, pracovníkům údržby OÚ
Tlumačov, tlumačovským fotbalistům
a fotbalistkám, ostatním pomocníkům
při organizaci a mým spolupracovnicím
z KISka.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Foto: F. Cívela 
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Děti se prošly nočním pohádkovým parkem

Přípravka

Pohádka o Červené Karkulce.
Foto: KIS Tlumačov 

Foto: KIS Tlumačov 

vili prolézání kruhy. Za stromem byly děti
přepadeny loupežníky. Ti jim ukázali cestu
dál až po vhození míčku do koše. Na konci
pohádkového parku je čekalo peklo s ošklivými, ale hodnými čerty, kteří děti z pekla pustili jen po úspěšném hodu kostky
do čertovské tlamy. Za každý splněný úkol
si děti zasloužily sladkou odměnu v podobě
bonbónů a na konci trasy si po odevzdání
kartičky s vyplněnými razítky vybraly drobný dárek. Po náročné trase si mohli děti
i dospělí koupit občerstvení u paní Pšenkové. O zpestření v podobě ohňostroje se
postaral pan Rajčan. Všem účinkujícím, kteří se ve svém volném čase (někteří už druhým rokem) účastní této akce, patří velké
dík. Nutno podotknout, že věnují svůj čas
dětem a to dobrovolně a bez jakýchkoliv finančních nároků. Poděkování patří i všem
sponzorům, kteří přispěli finančními nebo
věcnými dárky pro děti.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Inzerce:
Hledám paní na výpomoc s úklidem na 2 hodiny týdně. Tlumačov - Machovská ulice. Plat 70 Kč/
hod, pracovní doba dle domluvy.
V případě zájmu prosím volejte
na 603 160 594.

Zahrádka – chov – rybáři
Dům služeb Tlumačov
náměstí Komenského 799
Otvírací doba:
PO–PÁ 9:00–11:00 13:00–17:00
SO 8:00–11:00
tel.: 608 063 564
Na startu.

Září 2010

Fotbal, komunální volby 2010

Zhodnocení fotbalové sezóny 2009/2010 TJ Sokol Tlumačov

Téměř 200 dětí v doprovodu rodičů se
v pátek 10. září 2010 vydalo na trasu nočního pohádkového parku, kde na ně čekaly pohádkové bytosti. Účastníci procházeli
po skupinkách jednotlivá stanoviště, kde
jim pohádkové bytosti nastražily spoustu
úkolů. Přivítal je Budulínek s liškou, kde
děti přenášely hrášek, Červená Karkulka
zapomněla, co má nosit v košíčku a děti jí
musely poradit, nelekly se Kostlivce a Fantomase, který jim dal za úkol sklouznutí na skluzavce a udělat kotoul. Ježibaba
s Bílou paní dětem ukázaly, jak se správně
sedí na lopatě, pirát a princezna si připra-

Ježibaba s Bílou paní.
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Foto: KIS Tlumačov 
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V sezóně 2009/2010 probíhaly tréninky
přípravky dvakrát týdně za hojné účasti
dětí od 5 do 10 let. Přípravka byla rozdělena na mladší a starší a je třeba říci, že tréninková morálka byla velmi dobrá, což se
následně projevilo i na výsledcích mužstva
v mistrovských utkáních. Tomu odpovídá
i konečné umístění mužstva v tabulce, kde
před naší přípravkou skončily jen mužstva
s neporovnatelně větší základnou. Premiérově jsme se zúčastnili také turnaje mladších přípravek v Hulíně a i přes prakticky
nulovou herní praxi jsme v těžké konkurenci Kroměříže, Zlína, Hulína a dalších neskončili poslední. Za velmi dobrý výsledkem
naší společné práce je pak třeba považovat
přechod 5 dětí do kategorie žáků, čímž jim
také všichni přejeme hodně úspěchů.
Michal Hric

Žáci
Do sezóny v okresním přeboru žáků
jsme šli s cílem poprat se o střed tabulky
a to se nám téměř i povedlo. Skončili jsme

v podzimní i jarní části na 8 místě z 12 jen
s minimálním bodovým rozdílem na 4 místo. Škoda jen, že se závěr sezóny dohrával
s úzkým kádrem hráčů. I přesto byli trenéři
Hrdina O., Jeřábek S., Šimoník R. s předvedenou hrou a konečným umístěním spokojeni.
Radek Šimoník

Dorost
V sezóně 09/10 byli naši dorostenci nováčkem Okresní soutěže a nevedli si špatně: 7x vyhráli, 4x prohráli a 3x remízovali.
Z deseti mužstev se umístili na 5. místě
v tabulce. Nejlepším střelcem byl Jiří Mouka s osmi góly. Tak jako každou novou sezónu, museli jsme se rozloučit z důvodu plnoletosti s těmito hráči: Škrabal M., Švenda
J., Šimek V., Ulman L. a Otevřel M.. Většina
těchto chlapů bude pokračovat za tým „A“.
Přejeme Vám mnoho úspěchů, jak na hřišti, tak i v osobním životě. Velké díky patří
i rodičům, ochotných vozit fotbalisty na zápasy. Naši dorostenci se zúčastnili stavění
a kácení tlumačovské májky. Velké DĚKUJEME patří dlouholetému fotbalovému trené-

rovi panu Ladislavu Ulmanovi, který odvedl
mnoho práce s tlumačovskou mládeží. Ještě jednou, děkujeme pane Ulmane!!!
Lada Mouková

Muži
Do A týmu se od jarní sezóny podařilo
začlenit mladé odchovance, jako brankáře
Miroslava Škrabala, obránce Ladislava Ulmana a záložníka Marka Otevřela. V létě
je doplnili další nadějní mladíci Jiří Mouka,
Jan Švenda nebo Radek Zálešák. Jde o generaci, která společně fotbalově vyrůstala
a teď se prosazuje i mezi dospělými. Mužstvo se v jarní sezóně okresního přeboru konsolidovalo a nakonec jsme skončili
na výborném třetím místě s bilancí 13
výher, 4 remíz a 9 porážek při skóre 50:31
a zisku 43 bodů. V létě doznal kádr jen minimálních změn, odešla dvojice Droběna,
Janeba a tým doplnil obránce Pelánek ze
Zlámance. Do nové sezóny jsme vstoupili
dobře, po pěti kolech nám patří třetí místo
a spolu se Štípou a Jaroslavicemi patříme
mezi favority na postup do 1. B třídy.
Petr Skácel

Představení programů a kandidátů polit. stran a sdružení, které
kandidují v komunálních volbách 2010
s podporou nezávislých

Volební program KDU-ČSL Tlumačov

Kandidáti do Zastupitelstva obce Tlumačov za KDU-ČSL chtějí v následujícím volebním období 2010–2014 podporovat:
1. ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ OBCE
- vyrovnaný rozpočet
- dlouhodobý komplexní rozvoj obce
- získání dotací ze zdrojů EU, státu či kraje
- dokončení odkanalizování obce
- údržbu místních komunikací a chodníků, bezbariérový přístup do zdravotního
střediska
- spolupráci s ekonomickými subjekty působícími v obci, krajským úřadem i orgány státní správy
- ekologicky přijatelnou průmyslovou výstavbu v katastru obce (lokalita Slivotín)
2. RODINNÁ A BYTOVÁ POLITIKA
- výstavbu a rekonstrukci rodinných domů
- rozvoj malého a středního podnikání
- potřeby místní části Skály
3. EKOLOGIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
- ochranu, rehabilitaci a tvorbu krajiny v souladu s ekologickými požadavky
- komplexní řešení protipovodňových opatření
- třídění domovního odpadu a pokračování v obnově zeleně
4. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
- rozvoj ZŠ, MŠ a činností DDM
- využití KIS pro kulturní a vzdělávací akce v obci i mikroregionu
- prevenci rizikových jevů u dospívající mládeže, sportovní vyžití
- možnost celoživotního vzdělávání a udržování tradic
5. BEZPEČNOST V OBCI
- řešení především ve spolupráci s policií ČR

Naši kandidáti jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta
Ing. Jaromír Janský, odborný referent
Ing. Boleslav Psota, vývojový pracovník
Jan Hlaváč, elektrotechnik
Ing. Pavla Hlaváčová, hlavní účetní
Mgr. Michaela Fajkusová, ergoterapeut
Jaroslav Machálek, OSVČ-stolař
Jiřina Pšenková, OSVČ
Josef Janík, řidič
Jiří Skopalík, palič
Ladislav Zifčák, stavbyvedoucí
Ludmila Kvardová, strojník
Pavel Blahuš, elektrotechnik
Marie Pavlíčková, důchodkyně
Marie Hánová, důchodkyně

Každý jedinec, rodina, obec, ale i společnost potřebuje ROZVOJ a ten tvoří
R odina
O bec
Z aměstnanost
V zdělání
O dpočinek
J asný cíl
o to vše chceme usilovat během volebního období
2010–2014.

www.tlumacov.cz
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Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti

Vážení spoluobčané, stále slyším, jak je to vše potřeba udělat jinak, jak toužíte po změnách.
Nemyslím si, že vše, co se doposud v naší obci udělalo je špatné, nedostatečné nebo povrchní.
Všechno je totiž také dáno tím, co je ve finančních možnostech naší republiky, Zlínského kraje, potažmo také tohoto městečka.
Hodně též záleží i na lidech, které si vyberete do obecního zastupitelstva.

pro volby do obecního zastupitelstva obce Tlumačov 15. a 16. října 2010

Jako

Kandidáti:

Volební program:
- řádně udržovat a pečovat o obecní majetek, dbát

2. RNDr. Ing. Vojtěch Drbal (67 let, pedagog)

státních dotací či dotací z evropských fondů ve pro-

3. 	Mgr. Aleš Kouřil (28 let, konzultant prodeje)

spěch obce
- vybudovat protipovodňovou ochranu obce, obnovit
původní krajinný ráz s využitím všech dostupných
dotačních programů
- dbát a dohlížet na kvalitu vzdělávacích institucí

6. Blanka Konečná (37 let, dětská sestra)
7. Zdeněk Budinka (47 let, stavební technik)
8. Marie Vejmělková (40 let, podnikatelka v cestovním ruchu)
9. Karel Kouřil (26 let, logistik)

zdravotnických a sociálních služeb v obci
- trvale působit v oblasti péče o životní prostředí, rozvíjet a zdokonalovat systémovost třídění odpadů
- cíleně, koncepčně a dlouhodobě věnovat pozornost












5. Václav Machovský (56 let, zaměstnanec bezpečnostní služby)

a sportovní činnost v obci
- spoluvytvářet podmínky pro udržení a rozšiřování

V případě mého zvolení se budu zasazovat především o:

4. Václav Vymětalík (56 let, mistr v tiskárně)

(MŠ, ZŠ, DDM) a podporovat zájmovou, kulturní

10. Alena Hozová (64 let, zdravotní sestra)

Nebudu slibovat nemožné, vždy se držím reality.

12. Jitka Zaoralová (42 let, pracovnice sociálních služeb)

Přijďte k volbám do obecního zastupitelstva – svým hlasem ovlivníte život v naší obci.

13. Miroslav Pavlík (21 let, konfekcionér)

místní části Skály – pro naše kandidáty jsou Skály
plnohodnotnou součástí Tlumačova

15. Jan Šindler (48 let, soukromý podnikatel)

 	
 	
 	

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy
v obci Tlumačov pro období 2010–2014

Doporučujeme zvážit možnost vybudovat v obci
minipivovar.
Do místního zastupitelstva chceme přinést nový
duch a svěží vítr, který spočívá ve větší ochotě naslouchat názorů občanům a více brát v úvahu jejich
náměty a připomínky.

Září 2010

Vyrovnaný rozpočet
Pokračování komplexního dlouhodobého rozvoje obce a s tím spojená jeho realizace
Řádné pečování o obecní majetek
Využívání možností finančních dotací ze zdrojů EU, státu, Zlínského kraje
Dořešení odkanalizování obce
Vyvíjení veškerého úsilí k vybudování protipovodňových a protierozních ochran v k.ú.Tlumačov
Spolupráci s podnikatelskými subjekty v obci, rozvoj služeb a udržení maloobchodní sítě
Podpora KIS v kulturní a vzdělávací oblasti
Celkové zlepšení životního prostředí
Podporu využití volného času seniorů a mládeže ve spolupráci s KIS, ZŠ, MŠ a DDM

11. Martina Skácelová (38 let, soukromá podnikatelka)

14. Karel Skopal (66 let, ředitel obchodní společnosti, člen ČSSD)

Zastupitelé, zvolení za KSČM, budou prosazovat
a podporovat:
- Připojení obce na integrovaný systém DSZO formou prodloužení linky č. 55 z Otrokovic
- Více pracovních příležitostí pro nezaměstnané
občany Tlumačova, například formou rozšíření
programu veřejně prospěšných prací pod obecním
úřadem
- Opravy místních komunikací a chodníků
- Využívání obnovitelných zdrojů energie
- Více zeleně v obci a jejím nejbližším okolí
- Více kulturních aktivit, například pořádání tanečních zábav, což zde rozhodně chybí
- Sportovní a zájmové spolky a volnočasové aktivity
mládeže
- Otevřenou komunální politiku bez zákulisních dohod a pletich

Nezávislý kandidát – Ing. Jindřich Haša,

nechci v tomto ohledu politikařit, ať na úrovni politických stran, či nezávislých sdružení, ale chci prosazovat zájmy Vás,
spoluobčanů, k Vaší spokojenosti.

1. Mgr. Rajmund Huráň (48 let, středoškolský učitel)

o vyrovnaný rozpočet obce, využít možnosti získání

Komunální volby 2010

PRO TLUMAČOV
sdružení nezávislých kandidátů
Naše priority do volebního období 2010–2014

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Tlumačov
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010

•

Komunistická strana Čech a Moravy

•

Kandidáti:

•

1. Josef Křižka, 56 let, zedník, Tlumačov, člen Komunistické strany Čech a Moravy
2. Jiří Gazdoš, 27 let, dělník, Tlumačov, člen Komunistické strany Čech a Moravy
3. Michal Kuňák, 35 let, středoškolský učitel, Tlumačov, bez politické příslušnosti
4. Marek Lipold, 42 let, soukromý podnikatel, Tlumačov, bez politické příslušnosti
5. Roman Fryštácký, 45 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
6. Josef Válek, 58 let, hlídač, Tlumačov, člen Komunistické strany Čech a Moravy
7. Marek Suroviak , 26 let, nezaměstnaný, bez politické příslušnosti
8. Renata Ševčíková, 40 let, dělnice, bez politické příslušnosti
9. Alena Kadlčáková, 61 let, uklízečka, bez politické příslušnosti
10. Dana Buršíková, 57 let, dělnice, Tlumačov, členka Komunistické strany Čech
a Moravy
11. Magda Borlíková, 56 let, bez politické příslušnosti
12. Stanislav Kolomazník, 43 let, zámečník, bez politické příslušnosti
13. Milan Minář, 49 let, nezaměstnaný, bez politické příslušnosti
14. Vladimír Galatík, 49 let, nezaměstnaný, Tlumačov, člen Komunistické strany
Čech a Moravy
15. Miroslav Jonášek, 69 let, údržbář, Tlumačov, člen Komunistické strany Čech
a Moravy

Ing. Jindřich Haša
Dolní 115
50 let, OSVČ

•

•

Podpora zdravého rozvoje dětí a mládeže –
podpora ZŠ, MŠ, DDM, sportovních aktivit.
Ve spolupráci s Povodím Moravy realizovat
protipovodňová opatření obce Tlumačov.
Usilování o získání finančních dotací ze zdrojů
krajských, státních či EU.
Podpora činnosti Kulturního a informačního
střediska v oblasti vzdělávacích a kulturních
aktivit se zaměřením zejména na:
- 	občany hledající uplatnění na trhu práce, seniory
- zájmové organizace a spolky
- 	prezentaci obce a jejich tradic.
Pokračování v dlouhodobém koncepčním plánování rozvoje obce a jeho realizace v souladu
se zájmy občanů Tlumačova zejména v oblastech:
- 	životního prostředí (výsadba a péče o zeleň,
likvidace a třídění odpadů, …)
- sociální (pečovatelská služba, osobní asistence,…)
- 	ekonomické (efektivní hospodaření obce, podnikatelské aktivity, pracovní příležitosti,…).

Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV zahrnuje profesně a odborně všechny oblasti a sféry, které se vyskytují při každodenním chodu obce – od problematiky spojené s dětmi a mládeží, přes investiční záležitosti, sociální sféru, podnikatelskou
sféru, seniory, integrovaný záchranný systém a konče právní a legislativní problematikou.
Všichni zde uvedení kandidáti mají zájem poskytnout naší obci své životní a profesní
zkušenosti
1. Ing. Jan Rýdel, 42 let, letecký inženýr, člen Rady obce Tlumačov, Přasličná 593
2. Mgr. František Kel, 36 let, advokát, právní a legislativní činnost, Sportovní 451
3. JUDr. Radek Dvořák, 37 let, právník, přehled v otázkách práva, sportovec, 6. května 481
4. Ing. Štefan Hrtús, 40 let, příslušník Hasičského záchr. sb. ZK, člen SDH, Masarykova 87
5. Mgr. Lenka Odložilíková, 43 let, učitelka, práce ve sboru pro OZ, 6. května 703
6. MUDr. František Kel, 69 let, odb. lékař, osobnost s životním přehledem, Mánesova 488
7. Pavel Baďura, 57 let, kamnář, živnostník, Masarykova 66
8. Svatopluk Otevřel, 44 let, revizní technik, živnostník, Švermova 498
9. Sylva Němcová, 54 let, přípravář výroby, Mánesova 424
10. Zdeněk Holub, 38 let, vedoucí skladu, sportovec, Dolní 242
11. Lenka Hricová, 34 let, učitelka – vychovatelka, aktivní práce s dětmi, Jiráskova 290
12. Irena Horková, 37 let, zdravotní sestra, 6. května 315
13. Jiří Krčma, 37 let, instalatér, Masarykova 67
14. Jiří Kvasnička, 37 let, zootechnik, aktivní práce s mládeží, Sportovní 718
15. Ing. Jaroslav Ševela, 42 let, starosta 2002–2010, stavební inženýr, Zábraní 262

www.tlumacov.cz
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Výstava koní chovatelů Moravy a Slezka

Petr Eim.

Foto: Ivana Pánková 

Pátý ročník Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska se uskutečnil 26. a 27. 6.
2010. Nesl v duchu pěkného letního počasí
a v očekávání pestré podívané, kterou chovatelé se svými koňmi pro diváky připravili.
Ti se počtem návštěvnosti nedali zahanbit
a zaplňovali tribuny po celý den.
V sobotu se předváděli jednotlivé kolekce
plemen koní odborné komisi, která je posuzovala a hodnotila. Přihlášeno bylo přes 100
koní. Nedělní program slavnostně zahájili
Ministr zemědělství ČR Ing. Jakub Šebesta, Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák a ředitel hřebčince MVDr. Antonín
Černocký. Chovatelé předváděli veřejnosti
velice zajímavé a atraktivní ukázky práce
s jednotlivými plemeny koní až do večerních
hodin. Výstava koní 2010 byla velmi vydařenou chovatelkou akcí.
zdroj: http://www.hrebcinectlumacov.
wz.cz

Od snu až na Mistrovství České republiky
Na Mistrovství ČR mládeže do 18 let
ve westernovém ježdění 28. - 29. 8. 2010
měl Ranč Tlumačov svého prvního zástupce. Byla jím teprve 14letá jezdkyně
Martina Zobáčová s klisnou Nirou.
Závody se konaly pod záštitou Western Riding Clubu ČR v Horce nad Moravou. Martina s Nirou jezdí rychlostní
disciplíny Barrel Race (slalom okolo barelů) a Pole Bending (slalom mezi tyčemi).
Ještě před tím si musela Martina na jaře
2010 „vyjet“ nominaci v licenčních závodech, na kterých se umístila na stupních
vítězů a tím mohla startovat na MČR.
V sobotu ráno 28. 8., když jsme přijížděli do Horky, nám bylo jasné, že je zle.
Venkovní kolbiště, kde se tyto disciplíny
jezdí, bylo pod vodou. Komise rozhodčích rozhodla, že se závody pojednou
v hale. Pro jezdkyni a koně velký handicap, nikdy v hale nejely. Marťa měla půl
hodiny na to, aby Niru seznámila s halou, ukázala jí prostředí plné billboardů,
vlajek a hlavně uzavřené prostředí haly.
Zatímco jiní jezdci už trénovali, Martina
s Nirou chodila a nasávala atmosféru.
Když nasedala do sedla, měla 10 minut
do startu. Se strachem jsme všichni čekali, jak to kůň i jezdkyně zvládne. Start byl
slibný, Nira se nezalekla a jela. „Holky“
do toho daly vše, ale písek klouzal a výsledný čas nebyl takový, jaký umí zajet.
Už jsme si nedělali žádné iluze o umístění, ale když rozhodčí vyvěsili výsledné
listiny, zjistili jsme, že nám patří poslední dekorované 6. místo. Marťa za sebou
nechala i ostřílené jezdce. Všichni jsme

měli velkou radost. A byla o to větší, neboť
Martina s Nirou nemají možnost trénovat na kvalitním povrchu, o hale nemluvě
i trenér schází. Zkouší spolu westernové
ježdění na loukách, strništích mezi balíky
a hobby závodech.
Druhý den závodů přicházely nabídky
od trenérů, ba dokonce jsme byli vyzváni
k účasti v reprezentaci na mezinárodním
evropském poháru. Všechny nabídky jsme
museli bohužel odmítat z důvodu nedostatku financí. Nemáme sponzora. Tak snad
někdy příště. Westernový svět už ale ví,
že v Tlumačově se nejezdí jen na světové
úrovni voltiž, ale máme zde i westernového jezdce vysoké kvality. Stát pod českou
vlajkou a poslouchat naši hymnu se jen tak
někomu nepodaří. Musíte ukázat, že něco

Martina Zobáčová v sedle.
Foto: Ranč Tlumačov 

Předváděli se krásní koně. Foto: I. Pánková 

umíte. A Martina Zobáčová je už ve svých
pouhých 14 letech velkým talentem. To
víme my a na vlastní oči to viděli i další
fundovaní „koňáci“.
Martina a Nira letos dosáhly těchto
úspěchů: Parameta Pohár Koryčany Barrel Race 2. místo, Pole Bending 3. místo,
Western Rodeo schow Janovice Trail parkur 2. místo, Barrel Race 1. místo – junioři, 7. místo open 59 koní - jezdec dne
mládež, Western Rodeo schow Osek nad
Bečvou Trail parkur 8. místo, Barrel Race
1.místo – junioři, 4. místo open 39 koní,
Pole Bending 1. místo jezdec dne, Western rodeo schow Bezměrov Barrel Race
17. místo z 62 koní, MČR Horka nad Moravou Barrel Race 6. místo, Polle Bending
6. místo.
Ranč Tlumačov
Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat celé rodině za veškerou podporu. Příteli Milanovi
za to, že to s námi vše obstál a finančně
pomohl. Manželům Juráňovým za zázemí
a pomoc. Velký dík patří kamarádce Aleně Dlouhé z Věžek u Přerova, která nám
poskytla dopravu. A chtěla bych vzpomenout člověka, který bohužel náhle odešel
a už se dnešních úspěchů nedočkal. Josef
Janků byl rozhodčí, trenér, několikanásobný mistr ČR v těchto disciplínách. Chtěl
Marťu s Nirou na MČR připravit zdarma,
protože sledoval jejich kariéru a věděl
o jejich talentu. Osud však vše změnil jinak a tak bych mu chtěla alespoň takto
vzkázat: „Janku, holky jely i pro tebe a věřím, že jednou ti ten pohár dovezeme.“
Alena Zobáčová
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