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Advent, Vánoce a nový rok 2011
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
čas je velmi neúprosný a mnozí jsme
zjistili, že letošní advent má již polovinu za sebou a do Vánoc toho času už
moc nezbývá. Den se sice ještě zkracuje a to až do 21. prosince, kdy nastane
slunovrat, ale díky rozžatým svícím
na adventním věnci nám toho světla
v našich domovech přibývá s každou
adventní nedělí. Prožít tuto dobu jako
dobu očekávání a nadějí není v dnešní
hektické době nijak snadné. Obchody,
především pak ty velké, nás vtahují, ať
již chceme či ne do svých marketingových akcí a přesvědčují nás o tom, co
vše nám nesmí chybět pod vánočním
stromečkem, či na našem štědrovečerním stole.
V tuto adventní, předvánoční dobu
je dobré se zastavit, ohlédnout se, jak
jsme prožili tento končící se rok. Než
zasedneme na Štědrý večer ke stolu,
odpusťme si navzájem to, co mezi nás
staví hranice. Každý budeme potřebovat sílu v novém roce, abychom ty
problémy, které vyvstanou, dokázali
moudře a prozíravě řešit.

Vánoce nám dávají naději. Pro křesťany jsou to svátky narození Božího
syna, který představuje nový život. Pro
všechny jsou pak Vánoce svátky, které
mají hluboké kořeny, slaví se od nepaměti a žádný si je nechce nechat vzít.
Vždyť někoho obdarovat, potěšit, být
se svou rodinou, dětmi, rodiči, přáteli,
to jsou chvíle, na které se nezapomíná.
Darovat někomu i ten prostý čas, byť
se to zdá jednoduché, vyžaduje široké
a otevřené srdce.
Na tomto místě bych se také krátce
zastavil u dalšího vývoje v Tlumačově.
Je to vlastně poprvé, kdy mám možnost
Vás všechny oslovit prostřednictvím
Tlumačovských novinek ve funkci starosty. Chtěl bych navázat na rozpracované aktivity, které je nutné dotáhnout
do konce. Je to: Odkanalizování obce
Tlumačov – III. etapa, Realizace úspor
energie ZŠ Tlumačov, Revitalizace parku ul. Sokolská. Při tom všem bude
nutné zajistit také běžný provoz obce.
Určitě se zde projeví můj prvek řešení vzniklých problémů, můj pohled
na věc, ale to je vlastní každému z nás.

PF 2011

I když jsem ve funkci starosty poměrně krátce, věřím, že nově zvolené
zastupitelstvo, ale i rada obce, bude
ctít týmového ducha. Spolupráce je
to, co nás posouvá dál, co nám umožňuje řešit problémy a požadavky občanů k obecné spokojenosti. Věřím také
v dobrou spolupráci celého obecního
úřadu a všech jeho pracovníků, ti totiž zajišťují, aby se usnesení přijatá
radou obce či zastupitelstvem obce
změnila ve skutečnost a nabyla reálných podob.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přeji vám poklidný zbytek adventní doby, radostné Vánoce, ať každý
najdeme pod vánočním stromečkem
dárky, které nás nejen potěší, ale
díky nimž si budeme opět o něco blíž.
Do nového roku 2011 vám všem přeji
naději, optimismus, ale i pevné zdraví
a vše dobré.
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Vážení spoluobčané,
čtenáři Tlumačovských novinek!
Chtěl bych Vám popřát klidné, pohodové a láskyplné vánoční svátky.
V roce 2011 Vám všem přeji hodně
zdraví a štěstí, a aby na pomyslných
miskách vah převažovala hlavně radost, příjemné prožitky a úspěch nad
starostmi, smutkem a neúspěchy.
Ing. Jan Rýdel,
místostarosta obce Tlumačov

Z dnešního čísla

Kostel sv. Martina

Foto: František Cívela 
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Volby do zastupitelstva obce Tlumačov 15. 10.–16. 10. 2010
Volební účast:
celkem

48,62% - hlasy odevzdalo

972 voličů

okrsek 1 (KIS):

45,97 %

507 voličů

okrsek 2 (Cementárna):

51,90 %

465 voličů

Pořadí kandidátních listin - Volební účast:
Kandidátní listina

Hlasy abs.

Hlasy v %

Počet mandátů

Pro Tlumačov - sdružení NK

5 631

42,71

7

ČSSD a NK

4 351

33,00

5

KDU - ČSL

2 301

17,45

2

KSČM

794

6,02

1

Jindřich Haša, NK

106

0,80

0

Zvolení zastupitelé:

Termíny zasedání Rady obce
a zastupitelstva Obce
v I. pololetí roku 2011
Rada obce
19. 1., 9. 2., 16. 3., 13. 4., 25. 5., 29. 6
Standardní začátky v 16:30 hodin
v kanceláři starosty obce v objektu
OÚ, ul. Nádražní 440
Zastupitelstvo obce
23. 2., 30. 3., 4. 5., 15. 6.
Standardní začátky v 17:00 hodin
v objektu KIS, nám. Komenského 170

Poděkování pracovníkům
údržby OÚ Tlumačov

Jméno

Kandidátní listina

Hlasy

Kel František Mgr.

Pro Tlumačov - sdružení NK

539

Rýdel Jan Ing.

Pro Tlumačov - sdružení NK

533

Kel František MUDr.

Pro Tlumačov - sdružení NK

479

Ševela Jaroslav Ing.

Pro Tlumačov - sdružení NK

478

Dvořák Radek JUDr.

Pro Tlumačov - sdružení NK

448

Odložilíková Lenka Mgr.

Pro Tlumačov - sdružení NK

430

Hrtús Štefan Ing.

Pro Tlumačov - sdružení NK

354

Huráň Rajmund Mgr.

ČSSD a NK

443

Drbal Vojtěch RNDr., Ing.

ČSSD a NK

427

Hozová Alena

ČSSD a NK

403

Konečná Blanka

ČSSD a NK

339

Občané Tlumačova děkují pracovníkům údržby OÚ Tlumačov, pod vedení
pana Milana Žáka, za zajištění bezpečného
pohybu chodců na chodnících a vozidel
na obecních komunikacích v Tlumačově
při nedávné sněhové kalamitě.
Většina rozumných občanů Tlumačova
chápe, že při odklízení sněhu z ulic se
někdy pracovníci nevyhnou tomu, že odhrnutý sníh znečistí vjezd do domu majitele. Komunikace musí být uklizené tak,
aby se třeba právě k vám, mohla dostat
sanitka nebo požární auto.

Kouřil Aleš Mgr.

ČSSD a NK

283

Mgr. Jiřina Vrtalová

Jonášek Antonín Ing.

KDU - ČSL

339

Janský Jaromír Ing.

KDU - ČSL

265

Kuňák Michal

KSČM

112

Volba starosty, místostarosty a členů rady proběhla tajným hlasováním.
Starosta obce:
Místostarosta obce:

Ing. Antonín Jonášek - (KDU-ČSL)
Ing. Jan Rýdel - (Pro Tlumačov - sdružení NK)

Rada obce:		
			
			

Mgr. František Kel - (Pro Tlumačov - sdružení NK)
Mgr. Rajmund Huráň – (ČSSD a NK)
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal – (ČSSD a NK)

Finanční výbor:
			
			

MUDr. František Kel - předseda
Ing. Jaroslav Ševela, Ing. Jaromír Janský, Mgr. Aleš Kouřil,
Ing. Roman Huráň

Kontrolní výbor:
			
			

Mgr. Rajmund Huráň – předseda
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal, Blanka Konečná,
Pavel Baďura, Jan Hlaváč

Sbor pro občanské záležitosti: Mgr. Lenka Odložilíková – předsedkyně
			
Mgr. Marie Pečeňová, Hana Janoštíková,
			
Irena Janišová, Zdeňka Gazdová, Ladislava Vránová
Redakční rada Tlumačovských novinek:
			
Ing. Jan Rýdel, Renáta Nelešovská, Mgr. Jiřina Vrtalová

Prosinec 2010

Výsledky voleb do školské rady ve školním
roce 2010/2011
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
rádi bychom Vás seznámili s výsledky
voleb do školské rady, které se uskutečnily na naší škole ve dnech 26. a 27. 10.
2010. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců byly zvoleny: pí Jitka
Zaoralová, pí Blanka Konečná.
Z řad pedagogických pracovníků
byly zvoleny: Mgr. Lenka Odložilíková,
Mgr. Leona Jirušková.
Je velká škoda, že se voleb zúčastnilo pouze 54 zákonných zástupců ze 194
možných. Voličům děkujeme a zvoleným
zástupcům přejeme hodně úspěchů při
společné práci.
Mgr. Šárka Matulíková

Doplnění: (Ing. Jan Rýdel)
Na ustavujícím zasedání ZO Tlumačov
dne 9.11.2010 byli za zřizovatele do školské rady zvoleni RNDr. Ing. Vojtěch
Drbal a Mgr. Aleš Kouřil.
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Milí čtenáři Tlumačovských novinek,
v minulých vydáních novinek jsme vás
v rubrice „Představujeme vám…“ seznámili s firmami, podniky a oceněnými živnostníky v naší obci.
Nyní budeme postupně oslovovat zastupitele obce a klást jim stejné 2 otázky.
Zde jsou první odpovědi starosty, místostarosty a dvou radních.

Otázky: 1. V říjnu 2010 jste byl občany
zvolen do zastupitelstva obce, později jím
jmenován do funkce starosty/místostarosty/člena rady. Které záležitosti a úkoly
budou pro vás, pro toto volební období,
prvořadé? Jak se budete podílet na jejich
vyřešení či realizaci?
2. Máte vzkaz pro občany Tlumačova?

Ing. Antonín Jonášek
- starosta
1) Na tak širokou
otázku se nedá krátce
odpovědět. Vzhledem
k tomu, že zastávám
funkci starosty, dá se
říci, že priorit je několik, ale mají časovou
posloupnost. Je nutné dokončit odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa. S pomocí fondů EU a vlastního spolufinancování
uskutečnit revitalizaci parku ul. Sokolská
a v základní škole Tlumačov uskutečnit
akci, která nese název „Realizace úspor
energie ZŠ Tlumačov“, česky se dá říci, že se
provede zateplení a výměna starých oken
a tím se sníží energetická náročnost provozu ZŠ Tlumačov. Také se v tyto dny dokončila výstavba rychlostní komunikace R55,
avšak přibližně rok ještě poběží dokončovací práce v katastru obce. Budu se snažit
o spolupráci s Povodím Moravy s.p. a směřovat aktivity k zahájení či realizaci stavby
„Protipovodňová ochrana obce Tlumačov“.
Budu rád, pokud se bude dařit udržet či
rozvíjet kulturní a společenský život v obci.
Do této skupiny patří i sportovní aktivity,
především práce s mládeží, ale i spolková činnost. Bude nutné nadále zajišťovat
a rozvíjet údržbu zeleně, obce jako celku
a správu majetku obce, zajistit řešení bezbariérového přístupu do zdravotního střediska. S tím vším souvisí požadavek na vyrovnaný rozpočet a jeho průběžné plnění.
Jak to chci řešit či realizovat? Dovolím
si odpovědět stručně: postupně, neboli
po částech, tak jak uvádím v následující
odpovědi.
2) Budu se snažit navázat a pokračovat
v rozpracovaných projektech i celkovém
řízení chodu obce, abychom mohli být
na Tlumačov nadále hrdi. Při tom mne napadá osobní zkušenost z výstupu na Mt.
Blanc, který jsem uskutečnil již před 13
lety. „Na vysokou horu nelze vyběhnout,
ale lze ji zdolat po malých, vytrvalých
krůčcích.“ Každý den je nutné udělat ten
pomyslný krůček, abychom se přiblížili cíli, ať už je to projekt který má trvání
několik let, či jen několik dní. Je pro mne
důležité vidět cíl a za ním jít.

Ing. Jan Rýdel
místostarosta
1) Za prvořadé
úkoly v nastávajícím
volebním období považuji vedle zdárného
dokončení odkanalizování obce hlavně realizaci protipovodňových
opatření. Další konkrétní úkoly, které má
obec Tlumačov v dohledné době naplánovány a které se v současné době rozjíždí,
jsou revitalizace parku u sokolovny a realizace úspor energie ZŠ Tlumačov. To vše
bude potřeba zajistit za určité finanční
účasti obce a zde je pro mne prioritou zachování vyrovnaného obecního rozpočtu.
Za všeobecné priority pro volební období
pak považuji další rozvoj obce, podporu práce s mládeží a podporu kulturních
a vzdělávacích aktivit.
Z titulu funkce místostarosty obce
bude mou povinností podílet se na řešení
a realizaci úkolů svojí přímou účastí v uvedených projektech a aktivitách a prosazovat a hájit zájmy obce Tlumačov a jejich
občanů.
2) Především děkuji občanům za podporu ve volbách do obecního zastupitelstva a chtěl bych jim tímto vzkázat, že
se budu maximálně snažit o naplnění
důvěry, kterou do mě svojí volbou vložili.
Dle mého názoru se v naší obci za uplynulá volební období vykonala spousta
práce a mojí snahou bude v tomto trendu
pokračovat.
Mgr. František Kel
1) Považuji za důležité, aby nově zvolené
orgány obce kontinuálně navázaly na činnosti svých předchůdců
z minulého volebního
období. Je nutné především dokončit odkanalizování obce. Přes velkou investiční
náročnost této akce věřím, že se v následujících letech podaří uskutečnit i další
plánované projekty jako je například revitalizace parku na ulici Sokolská či ve spolupráci s TJ Sokol Tlumačov vybudování

víceúčelového sportovního areálu na ulici
Sportovní (tento projekt bude realizovatelný v případě, že TJ Sokol Tlumačov
získá 100% dotace ze státního rozpočtu; rozpočet obce tedy nijak nezatíží).
Osobně bych se chtěl i nadále podílet
na rozvoji volnočasových aktivit pro děti
a mládež, a to podporou subjektů pracujících s dětmi a mládeží s působností
na území obce.
2) Přeji nám všem, aby se nám v naší
obci žilo lépe. Podaří se nám to, pokud se
budeme vzájemně respektovat, budeme
odpovědní a nalezne-li co největší počet
z nás společnou řeč.
Na závěr si dovoluji poděkovat za projevenou důvěru v komunálních volbách
a popřát všem občanům radostné Vánoce
a klidný, šťastný a úspěšný nový rok.

Mgr.
Rajmund Huráň
1) Důležitých úkolů, které je třeba v naší
obci dokončit nebo řešit je několik a obecně
jsou dlouhodobě známé a sledované. Jde
prioritně především o dokončení a uvedení do provozu poslední etapy nové
kanalizační sítě (čímž bude dokončeno
odkanalizování obce) a pokračování v intenzívních jednáních vedoucích k úspěšné realizaci protipovodňové ochrany
Tlumačova a majetku občanů. Z pohledu
rozvoje obce považuji za důležité, aby
obec spoluvytvářela podmínky pro výstavbu nových rodinných domů, podílela se na podpoře volnočasových aktivit
a pomáhala pro tyto aktivity vytvářet
podmínky, aby bylo řádně pečováno
o obecní majetek a byly využity možnosti čerpání státních a evropských dotací
pro realizaci plánovaných projektů. Jako
člen rady obce Tlumačov jsem připraven
podporovat všechny kroky, které budou
směřovat k rozvoji obce v tomto volebním období a samozřejmě odpovědně se
podílet na jejich realizaci.
2) Občanům Tlumačova chci z tohoto
místa poděkovat za důvěru a velkou podporu všech kandidátů ČSSD a nezávislých
v podzimních komunálních volbách. Velmi
si této podpory ceníme a jsme si vědomi
odpovědnosti, která pro nás z této podpory vyplývá. V předvánočním čase mi dovolte, abych osobně všem „ Tlumačákům“
popřál klidné a šťastné prožití vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších, veselého
Silvestra a nový rok 2011 ať všem přinese
jen samé radostné dny doprovázené pevným zdravím, naplněné osobní spokojeností a splněnými přáními
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Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání č. 29 dne 8. 9. 2010

Rada obce Tlumačov na svém jednání č. 44 dne 20. 10. 2010

přijalo tato usnesení:
 schválilo
přijetí
dlouhodobého úvěru ve výši 10,000.000 Kč
od Komerční banky, za podmínek uvedených v podané nabídce banky ze
dne 30. 7. 2010, varianta I – pohyblivá
úroková sazba, pro účel dofinancování stavby – akce „Odkanalizování obce
Tlumačov – III. etapa“
 schválilo rozpočtovou změnu č.
2/2010 rozpočtu obce pro rok 2010
 schválilo záměr na odprodej části
pozemku p. č. 1605/1 – ostatní plocha
o výměře cca 250 m2 v k. ú. Tlumačov
na Moravě
 projednalo problematiku majetkoprávních vztahů k části pozemků p. č. 849/2 a p. č. 2432/6 v k. ú.
Tlumačov na Moravě, dotčených stavbou „Odka-nalizování obce Tlumačov
– III. etapa, a schválilo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na trvalý
zábor části pozemku p. č. 849/2 o výměře cca 70 m 2
 schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav

přijala tato usnesení:
 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 ul. Sportovní č. p. 209,
Tlumačov s panem Josefem Žemlou
 schválila výpůjčku části pozemku
p. č. 1607/1 o výměře cca 1.200 m2 občanskému sdružení TJ Sokol Tlumačov
se sídlem ul. Sportovní 696, Tlumačov
za podmínek: účel výpůjčky – vybudování a provozování multifunkčního hřiště,
doba výpůjčky – na dobu určitou (minimálně 25 let)
 vzala na vědomí výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Tlumačov
 v souvislosti s podáním žádosti TJ
Sokol Tlumačov na MŠMT ČR o dotaci
v rámci programu 133510, Podpora materiálně technické základny sportu, na realizaci multifunkčního sportoviště v ul.

podzemního vedení inženýrských sítí
na pozemcích p. č. KN 2525/2, 2990,
3446 a 3448 v k. ú. Tlumačov na Moravě
vyvolaných stavbou rychlostní komunikace R55, úsek Skalka
 schválilo smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy stavby
„Tlumačov, Vranec, úprava DS“ – spočívající v umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích v k. ú.
Tlumačov na Moravě se společností
E.ON Distribuce, a. s
 schválilo realizaci aktivit projektu „Revitalizace parku ul. Sokolská,
Tlumačov“, profinancování aktivit projektu „Revita-lizace parku ul. Sokolská,
Tlumačov“ dle předloženého rozpočtu
projektu ve výši 10,069.722,74 Kč a následné kofinancování aktivit projektu
z rozpočtu obce minimálně ve výši nutné
spoluúčasti 15 % z celkových způsobilých
výdajů projektu včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace
projektu, každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na kry-

tí provozních nákladů projektu, a to
po dobu minimálně 5 let od finančního
ukončení projektu, tj. po dobu udržitelnosti projektu
 bylo seznámeno a bere na vědomí Zprávu o povodni v Tlumačově
z 05–06/2010
 schválilo s účinností od 9. 9. 2010
kronikářkou obce paní Sylvu Němcovou
 schválilo TJ Sokol Tlumačov,
oddílu kopané finanční dar ve výši
30.000 Kč na odstranění škod způsobených povodněmi
 schválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č. 2/2005,
o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních
zařízení, včetně maleb, na území obce
Tlumačov
 neschválilo poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení
POM, o. s. Troubky, IČ: 22863648.
 schválilo uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která řeší majetkoprávní vztahy k částem pozemků
dotčených stavbou polní cesty C30 v lokalitě „Kálavy“

Rada obce Tlumačov na svém jednání č. 43 dne 29. 9. 2010
přijala tato usnesení:
 schválila Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, jejímž předmětem
je účelová dotace pro Obec Tlumačov
ve výši 22.000 Kč na výdaje spojené s činností JSDH obce Tlumačov
 schválila pořadník č. 07/2010
na obsazení obecních bytů dle aktualizovaných Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku oce Tlumačov
a Dodatku č. 2 k těmto zásadám
 schválila paní Věře Řezaninové,
bytem Machovská 772, 763 62 Tlumačov,
povolení občasného užívání části travnaté plochy před RD č. p. 772 u komunikace ul. Machovská
 schválila paní Ireně Zaoralové, bytem Mánesova 420, 763 62 Tlumačov, povolení občasného užívání části travnaté
plochy před RD č. p. 420 u komunikace
ul. Mánesova
 schválila výpůjčku části pozemků
p. č. 2446/2 o výměře 18 m2 a p. č. 829/23
o výměře 97 m2 vlastníkům bytového
domu č. p. 776 ul. Švermova
 schválila výpůjčku části pozemku p. č. 779/23 o výměře 2 m2 manže-
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lům Karlovi a Lýdii Dudovým, bytem
Svobodova 1306, 765 02 Otrokovice
 schválila odprodej neupotřebitelného hmotného majetku, a to rozhlasové ústředny, inventární číslo 5-384, rok
pořízení 2003.
 schválila Smlouvu o spolupráci
mezi společností ZAPA beton a. s. a Obcí
Tlumačov, která se vztahuje k záměru
společnosti ZAPA beton zřídit a provozovat Pískovnu Střížovice
 schválila uzavření mandátní smlouvy na organizaci zadávacího s Liborem
Malůškem na podlimitní veřejnou zakázku na stavbu „Realizace úspor energie ZŠ
Tlumačov“ a schválila termíny realizace:
zahájení realizace díla – od 16. 5. 2011
a ukončení díla do 30. 9. 2011
 schválila uzavřít mandátní smlouvu na organizaci zadávacího řízení
s Liborem Malůškem na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace parku ul.
Sokolská – Tlumačov“ a schválila termín
realizace: zahájení realizace díla od 1. 3.
2011, ukončení díla do 31. 10. 2011
 schválila zadání zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a realizaci akce „Stabilizace

západního břehu hráze mezi Mojenou
a Tlumačovskou tůňkou – Tlumačov“ společnosti Geostav spol. s r. o. Otrokovice.
 schválila příspěvkové organizaci
Základní škola Tlumačov: čerpání prostředků z fondu reprodukce investičního
majetku v roce 2010 na realizaci plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržby
objektu školy – podlahy, malby a nátěry,
střecha. Rozpočtové opatření ve smyslu
přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu příspěvkové organizace.
Přijetí nepeněžitého daru od společnosti AXIOM TECH s. r. o. ve formě 10 ks
použitých počítačů a 10 ks použitých
monitorů.
 schválila krátkodobý pronájem
velké školící místnosti v KIS Tlumačov č.
p. 170 společnosti Marlin, s. r. o.
schválila pronájem nebytových prostor v budově na náměstí Komenského
č. p. 65, Tlumačov, pro relaxační cvičení
tajči za cenu 100 Kč za hodinu
 schválila příspěvek na dopravu
do ZOO Lešná.
 schválila
Dodatek
č. 1
ke Knihovnímu řádu Místní knihovny
v Tlumačově

Sportovní vzala na vědomí a podporuje
podání žádosti o dotaci ze strany TJ Sokol
Tlumačov a schválila dopis Obce Tlumačov
na TJ Sokol Tlumačov ve smyslu stanoviska k dlouhodobému koncepčnímu rozvoji
obce a ve vazbě na územní plán
 schválila podat odvolání proti
Usnesení č. j. Výst./01/07, které bylo vydáno Obecním úřadem Kvasice, hospodářsko
správním odborem ve věci zamítnutí obce
Tlumačov jako účastníka řízení na vydání
územního rozhodnutí pro záměr Pískovna
Střížovice.
 schválila Smlouvu o dílo s JVM-RPIC,
spol. s r.o. na konzultace a dotační management v rámci dotačního programu ROP
na akci Revitalizace parku ul. Sokolská
 schválila podání písemné výpovědi
z nájemní smlouvy se společností LUKROM

plus s.r.o. a AGROCORP s.r.o. na pozemky vhodné pro zemědělskou činnost
p. č. 3241 a p. č. 3263 v k. ú. Tlumačov
na Moravě, které jsou určeny k provedení
úprav vybraných polních cest v rámci KPÚ
Tlumačov na Moravě a dokončovacích
prací stavby rychlostní komunikace R55
 vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Tlumačov za školní
rok 2009/2010 a udělila Mgr. Robertu
Podlasovi, řediteli ZŠ, mimořádnou finanční odměnu
 schválila zapojení obce do projektu Zlínského kraje v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a schválila Čestné prohlášení obce o účasti na školení organizovaném Zlínským
krajem


Zastupitelstvo obce Tlumačov na ustavujícím jednání dne 9. 11. 2010
přijalo tato usnesení:
 ověřilo platnost volby členů zastu-

pitelstva obce
 schválilo Jednací řád zastupitelstva
obce Tlumačov
 stanovilo počet členů rady obce 5
a počet dlouhodobě uvolněných členů
zastupitelstva 1, a to pro funkci starosty
obce
 schválilo tajnou volbu starosty,
místostarosty a dalších členů rady
 zvolilo starostou obce pana
Ing. Antonína Jonáška, nar. 26. 2. 1966

a místostarostou obce pana Ing. Jana
Rýdla, nar. 3. 2. 1968
 zvolilo za členy rady obce pp.
Mgr. Františka Kela, Mgr. Rajmunda
Huráně a RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala
 zřídilo výbor kontrolní ve složení Mgr. Rajmund Huráň – předseda,
RNDr. Vojtěch Drbal, Blanka Konečná,
Pavel Baďura a Jan Hlaváč – členové
 Výbor finanční ve složení: MUDr.
František Kel – předseda, Ing. Jaroslav
Ševela, Ing. Jaromír Janský, Mgr. Aleš
Kouřil, Ing. Roman Huráň – členové

 schválilo výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce
Tlumačov k vyplácení pro volební období
2010 – 2014
 delegovalo jako zástupce obce
na valné hromady a do orgánů svazku
Mikroregionu Jižní Haná Ing. Antonína
Jonáška a Růženu Vaňharovou
 schválilo
do
školské
rady
ZŠ Tlumačov jako zástupce zřizovatele RNDr. Ing. Vojtěch Drbala
a Mgr. Aleše Kouřila


Rada obce Tlumačov na svém jednání č. 1 dne 24. 11. 2010
přijala tato usnesení:
 projednala a schválila Jednací
řád Rady obce Tlumačov v předloženém
znění.
 zřídila sbor pro občanské záležitosti ve složení: Mgr. Lenka Odložilíková,
předseda, členové: Mgr. Marie Pečeňová,
Hana Janoštíková, Irena Janišová, Zdeňka
Gazdová, Ladislava Vránová
a redakční radu Tlumačovských novinek ve složení: Ing. Jan Rýdel, Mgr. Jiřina
Vrtalová, Renáta Nelešovská
 stanovila obřadním dnem u občanských sňatků uzavíraných před Obecním
úřadem v Tlumačově každou sobotu
mimo státních svátků od 9:00 do 12:00
hodin v obřadní síni. Tyto určené dny bez
poplatků. V ostatní dny (neděle, pracovní
dny) a mimo stanovenou dobu, případně
mimo stanovenou místnost, na základě
povolení matričního úřadu za správní poplatek ve výši 1.000 Kč

 uložila tajemnici OÚ Tlumačov předložit aktualizovaný návrh pravidel pro zajišťování a odměňování obřadů a činnost
komise pro občanské záležitosti na příští
jednání rady obce
 schválila
Příkaz
k
provedení
inventarizace
 schválila přílohu č. 2 k Nájemní
smlouvě č. 222/2008 na pozemky vhodné
pro zemědělskou činnost
 schválila podání písemné výpovědi
z nájemní smlouvy se společností LUKROM
plus s. r. o., na pozemky vhodné pro zemědělskou činnost p. č. 3237, 3239 a 3240 v k.
ú. Tlumačov na Moravě, které jsou určeny
k provedení stavby „Stavba č. 2 – Protierozní
opatření v lokalitě Podrybničí“, která
bude realizována v rámci KPÚ Tlumačov
na Moravě a dokončovacích prací stavby
rychlostní komunikace R 55 Skalka – Hulín
 udělila souhlas s čerpáním daňové
úspory rezervního fondu na nákup nábytku

do školní družiny a s posílením investičního fondu na pokrytí vynaložených finančních prostředků na opravy
 schválila organizaci MŠ Tlumačov,
čerpání z investičního fondu organizace
na pokrytí nákladů spojených s neplánovanými opravami zahradního mobiliáře
 vzala na vědomí Výroční zprávu
o činnosti MŠ Tlumačov za školní rok
2009/2010 a uděluje pí. Haně Janoštíkové,
ředitelce, mimořádnou finanční odměnu
 souhlasila s provedením prací souvisejících s opravami, úpravami a údržbou pronajatých nemovitostí – objektem
č.p. 336 ul. U Trojice
 neudělila souhlas s užitím znaku
obce Tlumačov pro společnost AKTIV 95
OPAVA s. r. o.
 delegovala starostu obce Tlumačov
Ing. A. Jonáška jako zástupce obce ve správní radě Pečovatelské služby Kroměříž.
Celé znění na www.tlumacov.cz

www.tlumacov.cz
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Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa – průběžná zpráva
Se závěrem roku 2010 se blíží i závěr
první části stavby Odkanalizování obce
Tlumačov – III. etapa, která byla zahájena dne 12. 4. 2010 a jejímž dodavatelem
je společnost Vodohospodářské stavby
Javorník CZ s.r.o., Veselí nad Moravou.
Ke dni 30. 11. 2010 bylo z celkového
parametru stavby, kterým je zejména
délka nově budovaných a rekonstruovaných kanalizační stok a výtlačného
potrubí a která činí 4.659 m, provedeno
cca 2.135 m kanalizačních stok. Jedná
se o kanalizační stoky v ul. Mánesova,
Zábraní, Přasličná, Jana Žižky a Nová.

Zlínský kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 22 000 Kč na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov.
Tato účelová dotace byla Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů Tlumačov
využita na opravu přenosné motorové hasičské stříkačky PS12, která pravidelně a spolehlivě zasahovala v naší

Foto: Archiv OÚ Tlumačov 
k 31. 10. 2010 vyčerpáno 25,7 mil. Kč.
Do konce roku 2010 tedy zbývá proinvestovat 1,7 mil. Kč.
V roce 2011, kdy je předpoklad ukončení stavebních prací k 30. 8. 2011, bude
v hodnotě zbývajících 26,4 mil. Kč provedeno dalších cca 2.524 m kanalizačních
stok (nové gravitační stoky, rekonstrukce stávajících kanalizačních potrubí vložkováním a výtlačné potrubí) a budou dobudovány čerpací stanice ČS 3, ČS 4 a ČS
5 v lokalitě u Rybníčka, včetně přípojek
NN, oplocení a přístupových komunikací
k čerpacím stanicím.
Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku
OÚ Tlumačov

a další), který navazuje na stávající severovýchodní obchvat města Otrokovic.
Významným spojovacím prvkem mezi
dálnicí D1 a rychlostní komunikací R 55
je takzvaná „Moravská křižovatka“. Jedná
se o stavbu mimoúrovňového křížení komunikací vyššího dopravního řádu (D1,
R55 a R49), na kterou bude dále napojeno pokračování úseku D1 ve směru Hulín
- Říkovice (dokončení v létě 2011) a rychlostní komunikace R 49 Hulín – Fryšták
– hranice SK (v současné době probíhají
přípravné práce ve formě přeložek inženýrských sítí).
Zprovozněním výše uvedených v regionu významných úseků komunikací
dálničního typu do provozu nastává
zlom v přesměrování podstatné části do-

pravních prostředků z obcí Tlumačov,
Záhlinice a města Hulína, které protíná
silnice I. tř. I/55, na tyto nově vybudované komunikace. Proto všichni doufáme
v pokles dopravy a ve zlepšení životního prostředí v obci. Zejména obyvatelé,
kteří žijí v těsné blízkosti silnice I/55
ocení tuto změnu.
Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku
OÚ Tlumačov

Foto: Archiv O

Ú Tlumačov
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obci při povodních. Po náročném provozu, kterým stříkačka v uplynulém
období prošla, však bylo potřeba provést generální opravu motoru, výměnu
chladícího potrubí a opravu čerpadla.
Stříkačka tak bude opět v plné kondici
a připravena k nasazení.

Změny ve lhůtách čištění komínů

Odkanalizování obce. Foto: Archiv OÚ Tlumačov 

V pátek dne 3. 12. 2010 ve 12,45
hod. byly za účasti premiéra ČR
pana Petra Nečase, ministra dopravy
Víta Bárty, hejtmana Zlínského kraje
Stanislava Mišáka a dalších významných hostů, slavnostním přestřižení
pásky uvedeny do provozu stavby napojující krajské město Zlín na dálniční
síť České republiky.
Jednalo se o zprovoznění nových
5 km úseku dálnice D1 od Kroměříže
po Hulín (vybudovaných sdružením
dodavatelů – SKANSKA a.s., Metrostav
a.s., M-silnice a.s. a další) a 13,5 km
rychlostní komunikace R 55 v úseku
Skalka – Hulín (vybudovaných sdružením dodavatelů – EUROVIA CS a.s.,
PSVS a.s., Strabag a.s., OHL-ŽS a.s.

Z radnice

Hasiči obdrželi dotaci od Zlínského kraje

Souběžně s výstavbou kanalizačních
stok probíhá z celkového počtu 3 čerpacích stanic výstavba čerpací stanice ČS 3
(ul. Masarykova), a ČS 4 (ul. Machovská).
Čerpací stanice ČS 3 je v rámci III. etapy odkanalizování obce Tlumačov hlavní
čerpací stanicí, která bude přes systém
výtlačného potrubí převádět podstatnou
část splaškových odpadních vod ze severní části obce Tlumačov dále na ČOV
Otrokovice.
Z celkového souhrnu zdrojů na rok
2010, které činí 27,4 mil. Kč (MF ČR
20,4 mil. Kč + vlastní 7 mil. Kč), bylo

Zprovoznění rychlostní komunikace R 55
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Závadou topidel a komínů v roce 2009
vzniklo přes 400 požárů. Čištění, kontrola a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády, které nabude účinnosti 1. 1.
2011 reaguje na pokrok vědy, techniky,
technologií a stavebních materiálů.
Cílem nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
ze dne 1. 3. 2010 je upravit podmínky,
za nichž se provoz komína, kouřovodu
a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to
zejména stanovením způsobů a lhůt
provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče
paliv a vypalování komína.
Každá fyzická osoba si musí počínat
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru,
zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných
látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
(§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985
Sb.). Každý si musí počínat tak, aby při
provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Kontrolu spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče
na pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí.
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držite-

lem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou
bezpečnosti práce-revizním technikem
komínových systémů nebo revizním
technikem spalinových cest. Revize
spalinové cesty se provádí: při změně
druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě
způsobených v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož
i při vzniku podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě.
O provedené kontrole anebo čištění
spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí,
učiní o tom záznam do požární knihy,
popřípadě jiné provozní dokumentace,
kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba
písemnou zprávu. Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo
revizi spalinové cesty zjistí nedostatky,
které bezprostředně ohrožují požární
Výkon připojeného spotřebiče
paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

bezpečnost, zdraví, život nebo majetek
osob a které nelze odstranit na místě,
neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou, v případě nedostatků
způsobených nedodržením technických
požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků
týkajících se nedodržení požadavků
na požární bezpečnost orgánu státního
požárního dozoru.
Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména
dehtových, z průduchu komína jejich
kontrolovaným spálením. Komín se
smí vypalovat pouze tehdy, pokud není
možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu,
že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů,
a to za pomoci další k tomu způsobilé
osoby. Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje
do jeho datové schránky, prostřednictvím veřejné datové sítě na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením
této činnosti.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv
za období jednoho roku (viz tabulka).

Celé znění nařízení naleznete na
http://www.hzscr.cz, informační servis
kpt. Ing. Ivana Svitáková, tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Tel.: +420 950 819 867,
Mobil: +420 724 193 394,
E-mail:ivana.svitakova@grh.izscr.cz
Seznam oprávněných a autorizovaných
osob najdete na internetových stránkách
www.kominici.info nebo na stránkách
Ministerstva životního prostředí ČR.
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Pevné
Celoroční
provoz
3x

Sezónní
provoz
2x

Kapalné Plynné

1x

3x
1x

1x
1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle
návodu výrobce
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Z života obce

V čem je podstata Vánoc?
Advent pomalu vrcholí a před námi
jsou Vánoce. Jádro těchto svátků spočívá ve skutečnosti, že se v lidských dějinách před dvěma tisíci lety zřetelně
jasně, viditelně a hmatatelně projevila
láska všemohoucího Boha k lidstvu,
k člověku, který od počátku, od stvoření nosí ve svém životě, ve svém nitru vtisknutý obraz Boha. Boží láska
k člověku se konkrétně projevila tím,
že Trojjediný Bůh poslal druhou ze tří
osob Trojice, aby přijala lidskou přirozenost, lidský život, aby se narodila jako
člověk, aby přišla v těle - prostě, jak říkáme, aby se vtělila. Druhá božská osoba,
„Syn“, se tak stala dávno v Izraeli předpovídaným a očekávaným „Mesiášem“,

tj. posvěceným, pomazaným králem
a prorokem, s lidským jménem v hebrejštině „Jehošua“, v češtině Ježíš (Bůh
s námi). On to byl - a to je vlastní jádro
vánočních svátků - kdo do lidské bídy,
strachu, do touhy po záchraně, opoře,
jistotě přinesl radostnou zprávu (řecky
„evangelium“), že tou oporou a záchranou je milující Bůh. Ježíš to ukazoval
celou svou veřejnou činností. Přes svůj
život naplněný láskou byl lidskou nenávistí a různými intrikami odsouzen
k potupné smrti na kříži. Smrtí - přijatou v absolutní lásce k Bohu, který ho
vyslal, a k člověku - a svým vzkříšením
ze smrti získal odpuštění lidských vin
a dar radostného života zde a jeho na-
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plnění ve věčnosti pro ty, kdo ho vírou
přijali. Ve společnosti, kterou založil,
tj. v církvi, ustanovil svátosti, což znamená, že otevřel prameny, z nichž je
možné čerpat sílu tohoto nového života,
totiž spásu – věčný život.
Chceš - li tuto lásku objevit a poznat
nasměruj své kroky k Němu. Už o těchto
Vánocích. On na Tebe čeká, chce i Tebe
naplnit Jeho láskou a pokojem. Všechny
lidi dobré vůle zveme k oslavě těchto
druhých nejdůležitějších křesťanských
svátků. V našem nádherném kostele
sv. Martina bude „půlnoční“ ve 20:00,
25. a 26. prosince 2010 pak vánoční bohoslužby v 8:45 hod. Každý je srdečně
zván.
S přáním radostných a požehnaných
Vánoc a všeho nejlepšího v roce 2011
Váš P. František Král, farář

Obnova kříže na ulici Dolní za podpory Ministerstva kultury ČR
Během letošního léta došlo na ulici
Dolní k opravě kříže, který stojí naproti
Zemského hřebčince a díky tomu, že je
od silnice částečně odsunutý,
je docela nenápadný. Stalo
se tak za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, kterou zprostředkovává obec
s rozšířenou působností, tedy
město Otrokovice. Celková
cena díla je 72.160,-Kč a obec
Tlumačov se na ní podílí
částkou ve výši 8.160,-Kč.
Restaurátorské práce prováděl tlumačovský rodák pan
Mgr. Josef Petr. Kříž na ul.
Dolní (naproti Zemského
hřebčince) je tak po soše
sv. Jana Nepomuckého druhou kulturní památkou
v Tlumačově, kterou se
mám podařilo díky podpoře Ministerstva kultury ČR
opravit.
Ke kříži máme jen tyto
základní údaje. Jedná se
o barokní kříž, jehož autor
je neznámý. Výška kříže je
485 cm a šířka schodišťové
základny je 150x150 cm.
Materiál, ze kterého je
kříž vytvořen je Soláňský
pískovec z Magurské
flyše patřící do skupiny
Vídeňské pánve vyznačující se vyšším obsahem
vápnitých složek. Tento
kámen byl s největší
pravděpodobností vytěžen v lomu Bělov. Kříž

byl vytvořen ke konci první poloviny 18.
století a tehdy patřil Bělovský lom stejně jako celé panství Kvasice Joachimu

Adamovi hraběti z Rottálu, který lom
hojně využíval na veškeré architektonické a sochařské realizace ve svém okolí
a na svém panství (např. stavba kostela
ve Kvasicích roku
1730).
K popisu památky
uvádíme:
Na jednostupňové
schodišťové
základně s nášlapným
profilem
spočívá
zužující se hranolový sokl v horní části
zakončen jednoduchým oblým profilem, z něhož vyrůstá
konkávně vypouklá
trnož vlastního středového dříku mírně
se zužujícího, v horní části zdobeném
volutovými
rokaji
s jednoduchou hlavicí a reliéfem zrcátka
po obvodu. Vrcholová
část je tvořena jednoduchým
křížem
s korpem Ježíše Krista
a s nápisovou kartuší
INRI nad jeho hlavou.
Objekt sestává ze šesti
horizontálních úrovní dělení kamenných
částí.
Za pomoci
Mgr. Josefa Petra
zpracoval
Ing. Antonín Jonášek,
starosta

9

KIS Tlumačov

Mikuláš a anděl
rozdávali sladkosti

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Tradiční „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ proběhlo v naší obci i letos.
Tentokráte v pátek 26. listopadu 2010 u KIS
Tlumačov. Přiblížili jsme se tak s občany
obce k pravé vánoční atmosféře.
Od 16:45 hod. jsme se zaposlouchali
do vánoční hudby v podání žesťového tria

z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin
přivítala všechny přítomné vedoucí KIS
Renáta Nelešovská a poté předala slovo
starostovi obce Ing. Antonínu Jonáškovi,
který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se svátkům vánočním. Krátký kulturní program si pro nás připravily děti z MŠ

Dřevěné
plastiky O. Jakubčíka

Tlumačov, z MŠ Klubíčko a ze ZŠ Tlumačov.
Po básničkách, písničkách a koledách už
nic nebránilo tomu, aby se rozzářil vánoční strom, pod kterým je již druhým rokem
tlumačovský betlém. Nakonec už zbývalo
jen odpálit očekávaný ohňostroj. Malé překvapení vzlétlo následovně a to v podobě
thajských lucerniček štěstí.
Místní hasiči se postarali o zahřátí,
ať už svařeným vínem, čajem či rumem.
Ve staré budově KIS se uskutečnil Den otevřených dveří kroužku železničních modelářů při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, pod vedením Pavla Baďury.
Občané obdivovali roční usilovnou práci
modelářů a děti i dospělí se přenesli do světa mašinek a vláčků. Modeláři také přichystali občerstvení v podobě vaflí a kávy. Děti
dostaly, tak jako každý rok, drobné sladkosti od Mikuláše s čertem a andělem.
Od 16 hod. byla zpřístupněna výstava
dřevěných plastik pana Otakara Jakubčíka.
Autor byl také osobně u výstavy přítomen.
Velké poděkování za přípravu celé akce
patří pracovníkům údržby Obecního úřadu.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska vám přejí krásné a šťastné
Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen
sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny
nového roku 2011.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Vystoupení
dětí z MŠ Klubíčko

Ukázka
práce žel. modelářů
Děti čekájí až
se rozsvítí stromek

Prosinec 2010
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MŠ a ZŠ Tlumačov
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svůj vlastní školní vzdělávací program.
Každý týden je ve znamení konkrétního tematicky vzdělávacího celku s určitým zaměřením. Nejinak tomu bylo také
v měsíci listopadu, kdy jsme v rámci tématu: „S kamarády za poznáním“ zaměřili svou pozornost na období podzimu
a s ním spojených tradičních činností

a aktivit, jako je každoroční drakiáda,
výstavka ovoce, zeleniny, jejich poznávání a ochutnávka, vydlabávání dýně
a vypouštění šťávy do hrníčků a spousta
jiných výtvarných a pracovních činností.
Jedním z poznávacích vzdělávacích cílů
byl také úkol, seznámit děti s bramborou, která je téměř denní součástí naší
stravy. Obyčejná brambora a co všechno
se s ní dá podnikat! Už v pondělí od rána
si děti z přinesených brambor stavěly
různé postavičky, domy a auta na koberci, s pomocí učitelky vyráběly bramborová tiskátka, bramborové panáčky a s papírovými koulemi (bramborami) házeli
na cíl – do proutěného koše. Paní učitelka
formou pohádky děti seznámila s tím,
jak taková brambora roste, co všechno
ke svému růstu potřebuje, jak se sbírá
do košů a uskladňuje ve sklepech domů.
Jako překvapení byla pro děti v dopoledních hodinách připravena „bramborová
hostina“. A to byste nevěřili, jak dětem
obyčejné brambory na loupačku chutnaly. Někdo se přiznal, že je jí ve školce
v téhle úpravět poprvé. Všechny uvařené

Foto: Archiv MŠ Tlumačov 
brambory se z mísy ztratily v rekordním
čase a děti si libovaly, jakou pochoutkou
může brambor být. Vsadím se, že ten
den ve většině domácností na přání děti
večeřeli právě tuto dobrotu. Obyčejná
brambora děti ten den zaujala natolik, že
si vyžadovaly další činnosti a hry s touto
netradiční „výukovou pomůckou“.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Tečka za projektem: „Bráníme se drogám a gamblingu“
Dne 7. 10. 2010 byl našemu projektu
„Bráníme se drogám a gamblingu udělen
„Evropský certifikát kvality“ (European
Quality Label). Tento certifikát je dokladem toho, že práce našich žáků odpovídá
vysokým evropským měřítkům.
I na základě udělení tohoto certifikátu jsme byli pozváni na Minikonferenci
eTwinning konanou dne 9. listopadu
na SŠT Přerov. Zde dostali zástupci žáků
9. ročníku příležitost prezentovat náš projekt. Kromě našich žáků se konference zúčastnili zástupci těchto škol a organizací:
Národní agentury pro evropské vzdělávací
programy, SŠT Přerov, Gymnázia Kojetín,
SŠ gastronomie a služeb Přerov, SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem,
ZŠ Senice na Hané, ZŠ Osecká Lipník nad
Bečvou a SPŠS Olomouc
Program konference byl velmi akční.
Kromě prezentace úspěšných projektů, byl
program zaměřen na práci ve workshopech, která probíhala v soutěžním duchu.
Ihned při registraci byli žáci rozděleni
do družstev představující jednotlivé evropské země. V družstvech účastníci konference vytvářeli myšlenkové mapy a na počítačích zpracovávali do nejrůznějších podob
podzimní tématiku. Vytvořily se tak plakáty, powerpointové prezentace a počítačové
kresby. Zajímavým momentem byla video-

Prosinec 2010

konference, při níž jsme pomocí výpočetní
techniky navázali spojení se 150 km vzdálenou základní školou v Hrochově Týnci.
Navzájem jsme si sdělili poznatky z dosavadního průběhu konferencí a představili
některé výsledky své práce.
S projektem Bráníme se drogám a gamblingu jsme začali před rokem a mini konference v Přerově byla pomyslnou tečkou
za naší činností. Vše co jsme v projektu

ZŠ Tlumačov a DDM Sluníčko

Zimní školní ples

Bramborové hrátky v mateřské škole
Mateřská škola Tlumačov má za úkol
hravou formou připravit děti pro vstup
do základní školy. Výuka předškolních
dětí probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, podle kterého si škola zpracovává
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vytvořili, můžete nalézt na adrese: http://
www.drogyagambling.blogspot.com/
Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří
náš projekt jakýmkoliv způsobem podporovali a především žákům 9. ročníku, bez
nichž by to určitě nešlo. Účast naší školy
v eTwinningu však rozhodně nekončí, protože roční zkušenosti ukázaly, že tato aktivita je pro žáky i pro školu přínosná.
Vlastimil Vajďák, učitel ZŠ Tlumačov

Letošní školní „Zimní ples“ se konal
v sobotu 4. 12. 2010 v sále sokolovny.
Zahájil ho ve 20 hod. svým proslovem ředitel školy Mgr. Robert Podlas spolu s předsedkyní SRPDŠ Lenkou Hricovou. Ve 20:30
hod. následovalo krátké pěvecké vystoupení žáků ZŠ Tlumačov. O hodinu později
předvedli chlapci a děvčata z 9. ročníku ZŠ
svou Slavnostní polonézu. Skvělou choreografii připravila Ivana Kolomazníková se
svým partnerem Petrem Zlámalem. Oba
věnovali dětem měsíc a půl svého volného
času. Po 22 hod. zatančily kankán sokolky ze Žlutavy, krátce po půlnoci si občané
mohli vyzvedávat svou výhru z tomboly.
Po celou dobu nám k poslechu i tanci hrála skupina Clasic z Kroměříže. Občerstvení
zajistili manželé Málkovi a veškerý výtěžek věnovali škole. Velké poděkování patří
kolektivu školy za přípravu plesu a všem
sponzorům za dary do tomboly.
Petra Šimoníková, KIS Tlumačov

Zleva: Monika Matulíková, Marek Kél, Ivana Halířová, Patrik Mouka, Andrea Vodicová,
Tomáš Filák, Ivana Kolomazníková, Petr Zlámal, Gabriela Procházková, Lukáš Grmela, Marta
Jonášková, Pavel Blahuš, Michaela Hanová a Radek Šimoník.
Foto: Dana Mrázková 

Soutěže v aerobiku jednotlivců 2010
V podzimních měsících jsme se zúčastnili několika soutěží v aerobiku jednotlivců, kde soutěžící cvičí sestavu podle lektorky. V rámci Aerobic Tour to byly 4 soutěže
a to v Otrokovicích, Valašském Meziříčí,
Uh. Ostrohu a Veselí nad Moravou. Soutěž
ve Velké nad Veličkou se kryla se soutěží Děti fitness, které jsme dali přednost.
Pro účast ve finále, které se bude konat
v Hluku je nutná návštěva alespoň 3 základních kol z 5.
Kategorie jsou rozděleny podle věku
do 7 let, 8–10 let, 11–13 let a 14–24 let.
V každé kategorii jsme měli zastoupení.
V I. kat. nás reprezentuje K. Mišáková,
která se vždy probojovala do finálové
dvacítky a na finále bude bojovat s těmi

nejlepšími v TOP 20. Ve II. kat. to byla
T. Podroužková, která si vedla velmi dobře, ale na předposledních závodech si
přivodila zranění, což jí neumožní účast
ve finále. Ve III. kat. si děvčata vedla
taktéž velmi dobře, častokrát se jim podařilo probojovat do finálové dvacítky.
Ve Veselí nad Moravou se H. Hlobilová
umístila na bodovaném 6. místě
a s T. Vyoralovou budou soutěžit v Hluku
mezi nejlepšími v TOP 20. K. Mokrá,
N. Filáková a T. Křikavová budou soutěžit v TOP 40. Ve IV. kat. nás reprezentuje
M. Hložek, který se v Otrokovicích umístil na 6. místě a ve Val. Meziříčí na 4. místě. B. Klhůfková byla v Otrokovicích
na 3. místě a ve finále v Hluku budou

Foto: Archiv ZŠ Tlumačov 

Soutěž v aurobiku jednotlivců 1. kolo Tour Otrokovice. Foto: Archiv DDM Sluníčko 

Děti fitness Otrokovice. Foto archiv DDM

společně v TOP 20. V TOP 40 bude soutěžit K. Kvasničková a A. Vybíralová.
Také jsme se zúčastnili soutěže jednotlivců „Děti fitness“ v Otrokovicích, kde
jsme měli velké zastoupení i z řad těch
nejmenších. Je to pro ně velká zkušenost.
Zde jsme byli také velmi úspěšní. Většina
se probojovala do finále a postoupila
na česko-slovenské finále, které se bude
konat v lednu v Brně. Tři naši soutěžící se
umístili ve své kategorii na místech bodovaných. H. Hlobilová 6. místo, B. Klhůfková
5. místo a M. Hložek 4. místo.
V Říčanech u Brna na soutěži jednotlivců „Vánoční těšení “, jsme přijeli se 3 našimi soutěžícími - H. Hlobilová, N. Filáková
a K. Mokrá. I zde se nám vcelku dařilo
a děvčata předvedla skvělý výkon. Nakonec
si H. Hlobilová, která skončila na 6. bodovaném místě, odvážela krásné ceny.
Všem děkujeme za výborné výkony
a přejeme hodně úspěchů v dalším cvičení.
Všichni se již nyní moc těšíme na jarní soutěže skupin. V Tlumačově je soutěž „O pohár starosty“ plánována na 9. dubna 2011.
Hana Hlobilová, VOP DDM Sluníčko

www.tlumacov.cz
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KIS Tlumačov

Martin na bílém koni nepřijel,
Lidové písničky, zejména o vínu, zněly
v sobotu 13. listopadu 2010 z Klubu obce
Zábraní při oslavě Martinských hodů.
Hody pokračovaly i v neděli 14. listopadu 2010 sváteční mší svatou v kostele
sv. Martina a kulturním programem
na náměstíčku.
Milovníci cimbálové muziky si zazpívali a zatančili, při stále žádané hudbě
Dubina a ochutnali 7 vzorků svatomartinského vína.
Dýně
od př. Dufka

i přesto jsme

ili

oslav
e
ř
b
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y
d
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h
é
Martinsk

Papriky
od př. Němcové

Vydařená zahrádkářská výstava
Koncem září se opět konala pravidelná výstava ovoce, zeleniny a květin, tentokrát v Klubu obce Zábraní. Zvolili jsme
toto prostředí, protože jsme předpokládali menší účast vystavovatelů kvůli přírodním podmínkám, které v tomto kalendářním roce panovaly. A udělali jsme
dobře. Přesto naši zahrádkáři, občané
Tlumačova a naši přátelé z Machové celý
klub zaplnili zajímavými a krásnými ukázkami ovoce, zeleniny i květin. Musíme
poděkovat také i oběma spřáteleným zahradníkům – manželům Talašovým a př.
Miserovskému z Machové.
Téměř všechny návštěvníky zaujaly kaktusy pana Mamici z Otrokovic.
Návštěvníci si dokonce mohli i malé kaktusy koupit. Nesmíme zapomenout také
na velkou expozici žáků ZŠ Tlumačov,
mateřských škol Klubíčko a Sluníčko.
Přestože v pondělí pršelo, přišli se žáci
ZŠ a MŠ Klubíčko na výstavu podívat.
Děti říkaly: „Nejsme přece z cukru.“
Všechny děti byly odměněny sladkostmi
a někteří si odnesly i pěknou věcnou od-

Bohemie
od př. Kunčary

Prosinec 2010

měnu. Musíme pochválit děvčata Anetu
Dvořáčkovou a Nelu Strungovou, které
přinesly i výpěstky z jejich, či babiččiny
zahrádky.
A jak vlastně celá soutěž dopadla?
Jablkem roku se stala Bohemie od př.
Kunčara, na druhém místě se umístilo jablko Rubín rovněž od př. Kunčara a třetí
místo obsadilo jablko Welthy od Zdeňka
Brázdila.
Mezi květinami vyhrála Mandevila
od př. Vrtalové v těsném závěsu
Streptocarpus př. Stokláskové.
Absolutním vítězem v kategorii zelenina byla dýně př. Dufka a papriky př.
Němcové. Velmi pěkně se umístila mandarinka a hruškojablko pana Reslera.
Po skončení výstavy jsme některé exponáty odvezli na Okresní zahrádkářskou výstavu do Machové. Je škoda, že
se na naši výstavu nepřišlo podívat víc
občanů Tlumačova.
Děkujeme všem aktivním vystavovatelům, návštěvníkům, v neposlední
řadě všem, kteří pomohli při organiza-

Expozice
dětí z MŠ

Mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic

Cimbálová muzika Dubina
Foto: Archiv KIS Tlumačov 

Streptocarpus
od př. Stokláskové

ci výstavy. Zvláštní dík patří paní Haně
Brázdilové, která nám každoročně pomáhá s aranžováním naší výstavy. Věřím,
že se všichni opět sejdeme při organizaci
další výstavy. Byli bychom rádi, kdyby se
k nám přidaly i mladší ročníky našich
občanů, aby jednou pokračovaly v naší
práci.
Všem občanům Tlumačova přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2011.

Odbornou přednášku o mladých
vínech přednesl opět pan F. Fuksa
z Kroměříže. K jídlu se již druhým rokem podávala dozlatova upečená husa
s 2 druhy zelí a knedlíky. Nálada v sále
byla velmi příjemná a přátelská. Všichni
se dobře bavili až do pozdních večerních
hodin. Dobrým zpestřením byla i ohnivá show, kterou předvedli mladí muži
z Kvasic.
Nedělní dopoledne, proběhlo v naší
obci také ve znamení Martinských hodů.
Na náměstíčku, po svaté mši, všechny
přivítal nový starosta obce Ing. Antonín
Jonášek. K dobré náladě zazpíval mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic
a hodovníci mohli ochutnat různé druhy

Foto: Archiv KIS Tlumačov 

koláčků a ohřát se (i když nebyla vůbec
zima) výborným svařeným červeným vínem. Slavnostní atmosféru Martinských
hodů umocnili i mnozí občané v hanáckých krojích. Pořadatelé – KIS Tlumačov
– mohou být spokojeni. Účast občanů
a jejich hostů na Martinských hodech má

Foto: Archiv KIS Tlumačov 

Svatomartinské víno chutnalo
Foto: Archiv KIS Tlumačov 

stále stoupající tendenci. To platí i o konzumaci vína a hus. To nás těší. Dobrou
známkou, že se lidé baví je i to, že se jim
nechce jít večer domů. Takže na jaře, přátelé, na shledanou při další podobné akci.
Děkujeme.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

za zahrádkáře Mgr. Jiřina Vrtalová

Přátelské setkání na náměstíčku. Foto: Archiv KIS Tlumačov 

Přátelské setkání na náměstíčku. Foto: Archiv KIS Tlumačov 

www.tlumacov.cz
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Tlumačov - železniční nehoda – cvičení složek záchranného systému
Ve středu dne 6. 10 .2010 v 10:15 hod.
bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení
složek integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje. Námětem letošního největšího krajského cvičení záchranářů byla těžká železniční dopravní
nehoda na přejezdu v Tlumačově.
Vlastní cvičení se uskutečnilo na železniční vlečce společnosti Metalšrot
v lokalitě U Písáku.
Cvičení se zúčastnilo téměř 200 osob,
z toho 115 členů složek IZS (hasiči, lékaři
a policisté) a zbytek byli figuranti, kteří
představovali zraněné cestující.
Mimo
profesionálních
hasičů
byly také povolány jednotky sborů

dobrovolných hasičů z Tlumačova,
Kvasic, Otrokovic, Hulína, Napajedel,
Mysločovic a Bělova.
Tlumačovská jednotka hasičů v počtu
1+5 dorazila na místo havárie s vozidlem
Karosa CAS 24/2500/400 L.101 jako první z dobrovolných jednotek v časovém
limitu do 10 minut
od vyhlášení poplachu.
Dle rozhodnutí velitele zásahu se převážně
zapojili do odnášení
zraněných do určených
shromaždišť, kde se jim
dále věnoval odborný
zdravotní personál.

Foto: Archiv HZS-ZLK 

Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici
V sobotu 4. 9. 2010 se konal na hasičské zbrojnici Den otevřených dveří. Pro
širokou veřejnost je to příležitost prohlédnout si zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů, seznámit se s historií
hasičů v Tlumačově, pro děti možnost
přihlásit se do kroužku mladých hasičů.
Pro děti byly připraveny vědomostní a dovednostní soutěže, pro všechny
návštěvníky občerstvení. Zajímavou
součástí dne byla výstava modelů hasičských aut, kterou pro nás připravil pan
František Jonášek z Hulína. Závěrem
bych chtěl jménem SDH Tlumačov poděkovat Obecnímu úřadu za finanční podporu, bez které by nebylo možné realizovat akci v tak velkém rozsahu.
Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

Prosinec 2010

Mezi hlavní cíle taktického cvičení patřilo zejména:
• prověřit dojezdové časy zasahujících
složek IZS.
• prověřit připravenost a akceschopnost jednotek požární ochrany.
• procvičit taktické postupy při zásahu.

• nacvičit
součinnost
základních
a ostatních složek IZS při událostech
tohoto typu.
• procvičit činnost štábu velitele zásahu.
• procvičit fungování psychosociální
pomoci obětem mimořádné události.
• ověřit
systém
evidence
osob
a zraněných.
Tlumačovští občané byli informováni
o konání speciálního taktického cvičení
obecním rozhlasem. Organizace, které
mohly být dotčeny uzavřením místní komunikace U Písáku po dobu cvičení, byly
informovány v předstihu.
zdroj: www.hzs-zlkraje.cz

15

Voltiž

Voltiž ukončila další úspěšnou sezónu
V červnových Tlumačovských novinkách jsme vás informovali o první
polovině voltižní sezóny. Pro TJ voltiž
Tlumačov však byla ze sportovního hlediska mnohem významnější druhá půlka
roku.
V ní se nejprve kvalifikovala mladá naděje oddílu Michaela Hanová
na Mistrovství Evropy juniorů v rakouské
Stadl Pauře. Cvičila na koni Paegas pod
vedením lonžérky Pavlíny Schillerové.
Z českých juniorek skončila druhá, celkově obsadila v početné konkurenci 27.
místo, což je při prvním startu na tak
významné soutěži do budoucna slibný
výsledek.
Zatímco Rakousko absolvovala početně skromná výprava, na následující
závody vycestoval za významné podpory
Zlínského kraje téměř celý oddíl. Konal se
totiž premiérový ročník šampionátu čtyř
zemí „visegrádské čtyřky“. Pořadatelství
se ujalo Slovensko a pozvalo závodníky
z Maďarska, Polska a Česka do Popradu.
Závody byly specifické tím, že všechny
státy si současně „odbyly“ mistrovství
svých zemí. A právě šampionát České republiky nám přinesl nejeden úspěch.
Nejvíce se dařilo již výše zmíněné Míši
Hanové, která zvítězila v kategorii juniorek a odvezla si domů zlatou medaili.
Cvičila opět na Paegasovi vedeném lonžérkou P. Schillerovou. Svoji premiéru
na MČR měli muži – junioři. Oba naši zástupci spolu sváděli po celý rok vyrovnané souboje a lépe vyšlo tentokrát cvičení
Marku Hablovičovi (Paegas), který zvítězil před Denisem Balaštíkem (Catalin IV33). Pro malý počet účastníku však medaile bohužel nemohly být uděleny. Mezi
ženami – seniorkami vybojovala Margita
Urbanová na Catalinovi IV-33 již potřetí bronz, Nela Mikesková na Paegasovi
skončila pátá.
Juniorská skupina startovala po delší době na Danovi lonžovaném také
P. Schillerovou. Obsadila pěkné 5. místo,

Tlumačovská výprava na Mistrovství Visegrádu.
a pokud bude mít pro ně oddíl příští rok
vhodného koně, mohou se ještě hodně
zlepšit.
Na závěr nesmíme zapomenout
na Petra Eima, který nejenže obhájil
zlato, ale vyhrál i celý šampionát V4.
I on startoval na Catalinovi, kterého během celých závodů lonžovala Kateřina
Králová.
U Petra Eima ještě zůstaneme. TJ
voltiž Tlumačov měla díky němu již počtvrté v řadě zastoupení na Světových
jezdeckých hrách (WEG). Ty se konají
každé čtyři roky v meziolympijském období a jsou právě po olympiádě druhou
nejvýznamnější akcí jezdeckého sportu.
Konaly se tentokrát poprvé v USA ve světově proslulém Horse parku Lexington
ve státě Kentucky. Pro představu závodilo v sedmi jezdeckých disciplínách
přes 600 závodníku na pěti stech koních
a během dvou týdnů navštívilo závodiště
okolo půl milionu diváků.
A právě místo konání znemožnilo
z finančních důvodů soutěžit Margitě

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

Dětský karneval s Míšou Růžičkovou
(známá zpěvačka pro dětské publikum),

Foto: Archiv SDH Tlumačov 

který se bude konat v sobotu 5. 2. 2011 v Sokolovně
Tlumačov.
Na děti čeká spoustu písniček, soutěží a sladkostí.
Těší se na Vás pořadatelé.

Foto: Archiv voltiž Tlumačov 

Urbanové, která se do Kentucky také
kvalifikovala, a značně zkomplikovalo
účast i Petrovi. Vždyť jen přeprava koně
stojí okolo 10.000 euro, další náklady
představuje letenka a vlastní pobyt. Petr
však jako obhájce titulu mistra světa
nemohl na WEG chybět a tak za podpory sponzorů, České jezdecké federace a zejména hejtmana Zlínského kraje,
MVDr. Stanislava Mišáka, se podařilo potřebnou částku shromáždit.
Z ekonomických i jiných důvodů si
Petr domluvil pronájem výborného amerického koně. Na místo závodů dorazil
s předstihem, aby se s ním při tréninku
dostatečně seznámil. Byl velmi spokojený a na závody se moc těšil, i když ho
omezovalo zranění, jež si přivodil ještě
v Evropě (natažené kolenní vazy). Jako
studená sprcha však působilo vyřazení koně při veterinární prohlídce, které
donutilo našeho voltižéra k nouzovému
řešení – startu na naprosto neznámém
(také americkém) koni. Na jeho výkonu
to bylo bohužel trochu znát. Zejména
volné sestavy nepůsobily tak jistě, jak
jsme u něho zvyklí, přesto se po celou
dobu držel bodově těsně za medailovými pozicemi. Celá soutěž byla velmi
vyrovnaná a přes všechny uvedené těžkosti nakonec Petr vybojoval šesté místo
a potvrdil tak svou příslušnost k světové
voltižní elitě.
Na závěr bychom chtěli jménem našeho oddílu poděkovat za podporu mimo
již výše zmíněných sponzorů i Zlínské oblasti ČJF, Zemskému hřebčinci Tlumačov
a samozřejmě i Obci Tlumačov.
Oldřich Zdařil

www.tlumacov.cz

Přání, inzerce

Děkuji všem za projevenou důvěru a do roku
2011 přeji hodně štěstí, zdraví a osobních i profesních úspěchů. Věřím, že naším společným
úspěchem bude, že v obci Tlumačov nebude
realizován projekt hliníkárny.
Miroslav Kuňák, zastupitel obce

Talašovo
zahradnictví
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.

Šťastné a veselé prožití
vánočních svátků a hodně
zdraví v novém roce 2011
přeje všem Helena Šivelová
SLUNEČNICE - dárkový obchůdek
s vinotékou v Domě služeb (cukrovinky,
čaje, sudové i lahvové víno, medovina,
svíčky, drobné dárky, dárkové koše
a balíčky)
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům
za svěřenou mi důvěru při volbách do zastupitelstva obce a zároveň všem popřát veselé
Vánoce a do roku 2011 hodně zdraví a pohody.
Alena Hozová, zastupitelka obce

Hezké vánoční svátky, ať máte
čas na pohádky , ať se na vás štěstí
směje, ať vás láska stále hřeje, ať
vás úspěch provází i v roce, který
přichází.
Štěstí, zdraví a pohodu
vám přejí pracovnice
DDM Sluníčko
Hana Hlobilová
a Lída Daňková

Cukrárna Tlumačov
Olga Ředinová
přeje všem svým zákazníkům
šťastné a veselé svátky vánoční
a v novém roce 2011 hodně zdraví
a spokojenosti.

Hodně štěstí, zdraví,
lásky a duševní
pohody, jak
na Vánoce, tak po celý
příští rok 2011 Vám
ze srdce přeje paní
Lenka z kadeřnictví.

Provozní doba:
Pánské kadeřnictví
Út 9 –17 hod.
St, Čt, Pá - dle dohody

Dámské kadeřnictví
Út, St, Čt, Pá 8 – 17 hod.

tel.: 736 783 213

SDH Tlumačov
Vám přeje příjemné
prožití vánočních svátků
a do nového roku 2011
hodně zdraví, štěstí
a osobní
spokojenosti.

Vánoce jsou časem zázraků
a naplněných přání. Proto
přejeme Vám všem klidné
prožití Adventu, vánočních
svátků a šťastný nový rok
plný úspěchů, pohody,
radosti, dobrých vztahů
a zdraví.
Sbor pro občanské
záležitosti

Vážení čtenáři Tlumačovských
novinek, přejeme Vám krásné
a spokojené svátky vánoční mezi
svými blízkými. Úspěšný rok
2011 v osobním i profesním životě, zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu.
Za redakční radu
Ing. Jan Rýdel,
Mgr. Jiřina Vrtalová
a Renáta Nelešovská
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