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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
když se v tyto dny projdeme přírodou,
máme někdy pocit, že svět je černobílý,
především pak, když ještě ležel na polích a loukách sníh. Zajímavou zkušenost jsem nabyl z prohlášení naší dcery
Kateřiny. Ta totiž, když si prohlížela svatební fotografie, které byly ještě černobílé a když zjistila, že dříve byly jen černobílé televizory, položila otázku: „Mami,
když jste byli mladší, znali jste vůbec
barvy?“ Je to docela zajímavé, jak uvažují
naše děti a jaké mají představy o letech
minulých.
Ale svět černobílý není a nikdy nebyl.
Vždy vykazoval pestrost barev, i když je
nutno přiznat, že v každém ročním období různou, ale vždy harmonickou a vyváženou škálu, která lahodí lidskému oku
i duši. Stejně tak, jaká je pestrost barev,
je i pestrost názorů a myšlenek, to patří
k životu, ale je jen na nás, jak tyto názory
a myšlenky sladíme, čemu dáme prioritu.
Jednoznačná shoda nastala při schvalování návrhu rozpočtu obce Tlumačov
pro rok 2011 na jednání zastupitelstva
obce dne 23. února 2011, kdy byl schválen vyrovnaný rozpočet obce v celkové
výši 56,4 mil. Kč. Tento klíčový bod definuje financování investic, ale i provozních nákladů pro letošní rok.
Konstatuji, že rozpočet počítá s dofinancováním akce Odkanalizování
1141 - První historický záznam
o Tlumačově – 870 let

obce Tlumačov – III. etapa. V jarních
měsících bude probíhat stavební činnost především na ulici Masarykova
a celé dílo bude ukončeno do konce
srpna letošního roku. Po dokončení
tohoto díla obec Tlumačov splní požadavek EU, že obce nad 2000 obyvatel
musí mít vyřešené čištění odpadních
vod. V tyto dny také probíhá výběrové
řízení na další dvě významné investiční akce, u nichž se chci zastavit. Je to
Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov
(zateplení a výměna starých výplní).
Tato je plánovaná od poloviny května
do konce září letošního roku. Druhá
velká akce Revitalizace parku ul.
Sokolská, Tlumačov, jak už název na-

povídá, povede k celkové obměně parku na ulici Sokolská a zahájení lze očekávat v dubnu letošního roku. Zmíněné
projekty jsou spolufinancovány z národních i evropských fondů a dofinancovány z rozpočtu obce.
I když je téměř celý rok před námi,
rozhodnutím rady obce zpracováváme
projekt s názvem „Rozšíření sběrného
dvora obce Tlumačov“, s jehož realizací
v případě kladného posouzení počítáme
v roce 2012. Cílem projektu je zvýšení
kvality sběrného dvora a jeho možností
při odběru komunálního odpadu. Nyní je
zpracováván projekt, abychom se mohli
v rámci operačních programů životního prostředí ucházet o evropské peníze a zajistit tak realizovatelnost tohoto
záměru.
Ing. Antonín Jonášek,
starosta obce 
1911 - Otevřena budova nové
měšťanské školy – 100 let

Stará škola

Foto: Archiv KIS Tlumačov 

Z dnešního čísla

Starý Tlumačov - Dolní ulice r. 1905

Foto: Archiv KIS Tlumačov 
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Z radnice

Tlumačovská radnice v roce 2010
V říjnu r. 2010 se uskutečnily volby do orgánů samosprávy pro volební
období 2010–2014. Rada obce pracuje
ve složení: starosta Ing. Antonín Jonášek,
místostarosta Ing. Jan Rýdel, členové
rady – Mgr. František Kel, Mgr. Rajmund
Huráň, Dr. Vojtěch Drbal.
Obecní úřad pracuje ve složení - starosta, místostarosta, tajemnice a další zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.
Součástí organizační struktury jsou
organizační složky – Kulturní a informační středisko a Jednotka sboru dobrovolných hasičů, příspěvkové organizace
– Základní škola a Mateřská škola.

kříže u ZH v ul. Dolní, úpravy místních
komunikací ul. U Trojice, ul. Machovská
II a oprava vjezdu do ŠJ.

 Oddělení sociálně-správní
Dělí se na dva úseky a to evidenčně
správní a úsek sociální.
- Úsek evidenčně správní

 Oddělení ekonomické
Obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, byl zpracován rozpočtový výhled na období 2011-2012. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2010
obec zaměstnala celkem 11 pracovníků
na veřejněprospěšné práce a využila tak
dotace z Úřadu práce.

Počet obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu k 31. 12. 2010

2.486

Počet přihlášených osob

45

Počet odhlášených osob

51

Počet narozených

30

Počet zemřelých

27

Stěhování v obci

46

Změny a opravy v evidenci obyvatel:
Sňatky v Tlumačově
úmrtí

4
27

rozvody

2

ovdovění

11

narození

30

Správní řízení: Na úseku evidence obyvatel bylo řešeno celkem 17 případů návrhů na zrušení údaje o trvalém pobytu.
Všem návrhům bylo vyhověno, proto byl
všem 17 občanům zrušen trvalý pobyt
na původní adrese a byla jim přidělena
úřední adresa dle zákona č. 133/2000 Sb.
K žádnému rozhodnutí nebylo podáno
odvolání.
K 31. 12. 2010 je na úřední adrese přihlášeno celkem 81 občanů.
- Úsek sociální. K 31. 12. 2010 je vedeno celkem 10 žádostí o umístění v DPS.
 Oddělení výstavby a majetku
- úsek stavební. V r. 2010 pokračovala
výstavba odkanalizování obce III. etapa.
Provedlo se několik menších akcí, např.
úpravy přechodů Dolní, Masarykova a nájezd od ZŠ, restaurování pískovcového
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- Úsek majetku.
Obec spravuje majetek s hodnotou
v roce 2010 - 210,872.081,34 Kč.
Odpadové hospodářství v roce 2010:
- příjmy od občanů 1,076.313 Kč
- celkové příjmy 1,294.659 Kč
- celkové výdaje 1,523.810 Kč
- poplatek za psa (488) 79.899 Kč
- nájem ze zahrádek (31) 3.777 Kč
Bytový fond obce – celkem 49 bytů,
žádosti o pronájem bytů - 13.

 Oddělení životního prostředí,
údržby a služeb
Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu obce tj. sečení a údržba zeleně, kácení
stromů, ořezy, výsadba stromů a zalévání zeleně, údržba cest a chodníků, údržba nemovitého majetku, strojního zařízení a vozového parku, provoz sběrného
dvora včetně zpětného odběru.
V r. 2010 byly podány celkem 2 žádosti
o povolení kácení dřevin mimo les.
V rámci ozdravných a bezpečnostních
opatření bylo v loňském roce vykáceno
40 ks dřevin. Nová výsadba se uskutečnila v počtu 53 ks stromů.
 Hřbitovní agenda
K 31. 12. 2010 je na místním pohřebišti evidováno 493 hrobů, tj. celkem 734 hrobových mist. Z toho je 24
hrobů (32 hrobových mist) volných
(nepronajatých).
Na užívání hrobových mist jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou
– 10 let. Na místním hřbitově je krajským
hygienikem Zlínského kraje stanovena
tlecí doba v délce 13 let.
 Czech POINT
Počet vydaných ověřených výstupů
k 31. 12. 2010: katastr nemovitostí 68, rejstřík trestů 73, registr řidičů 5, obchodní
rejstřík 17, živnostenský rejstřík 3.
 Kulturní a informační středisko
Organizační složka KIS, zřízená obcí
zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost
v obci.
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Počítačová škola Altix Zlín prostřednictvím svých lektorů vyučovala zájemce
o programy na PC. Zájem o kurzy stagnuje. ZUŠ Otrokovice pokračuje s výukou
hry na hudební nástroje i zpěvu. Po celý
rok 2010 pracovalo take mateřské centrum Housata.
Během roku proběhly tradiční kulturní akce jako Červnová hanácká slavnost, Martinské hody, Rozsvícení vánočního stromu, Stavění a kácení májky,
Posezení s cimbálovou muzikou s koštem vína a Noční pohádkový park pro
děti. Uskutečnil se dvoudenní zájezd
do Krakova a Věličky. Dva zájezdy směřovaly do divadla v Brně a v Uherském
Hradišti. V r. 2010 se uskutečnila take
akce “Sportovní odpoledne aneb Hurá,
jsou prázdniny”, na kterou byli pozvání občané z družební obce Ďanová
na Slovensku.
V průběhu roku byla vydána čtyři čísla
tlumačovských novinek, které vycházely
v nákladu 550 ks.
Na základě veřejnoprávních smluv,
uzavřených s městem Otrokovice bylo
ve věci přestupkové agendy projednáno
celkem 26 případů, z toho ve 4 případech udělena pokuta, 21 případů odloženo, jeden zastaven, ve věci pozemních
komunikací bylo vydáno celkem 19
rozhodnutí.
(Při zpracování zprávy byly použity
materiály jednotlivých oddělení a úseků
obecního úřadu a organizační složky).
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Množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t)
Období /
komodita

Nápojový karton
(směsný obal)

Papír

PET

Sklo
barevné

Sklo bílé

kovy

Směsný a objemný odpad

Celkem

2008

0,230

68,075

7,101

19,96

11,69

16,04

614,83

737,926

2009

0,19

62,089

6,214

16,43

14,26

35,88

636,717

771,78

2010

0,25

41,134

6,585

13,36

14,78

21,98

651,499

749,588

Množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v t, ks)
Období /
komodita

Pneumatiky

Ledničky,
mrazničky

2008

295 ks

4,625 t

Sporáky, pračky, Vysavače, žehličky
myčky
brusky
2,175 t

1,096 t

Televizory,
monitory

Radia,
videa, PC

Zářivky
a výbojky

Baterie,
monočlánky

233 ks

2,390 t

60 ks

120 ks

2009

250 ks

3,778 t

3,077 t

1,564 t

162 ks

5,196 t

30 ks

90 ks

2010

310 ks

2,594 t

1,554 t

0,941 t

109 ks

3,790 t

50 ks

80 ks

Údržba životního prostředí v obci
Jako věcně a místně příslušný správní
orgán ochrany přírody a krajiny Obecní
úřad v Tlumačově povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les. V loňském roce
byly podány dvě žádosti, které byly vyřízeny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, zákona 128/2000 Sb. a zákona
500/2004 Sb. ve znění pozdějších novel.
V souladu s platnými podmínkami pro
kácení stromů v obci obec Tlumačov

v loňském roce vykácela celkem 40 ks
dřevin ohrožujících pádem větví, přestárlých, bránících nové výsadbě dle generelu zeleně. Zároveň se v loňském roce
vysázelo 53 ks stromů.
Také pro letošní rok je v plánu kácení
i výsadba. Během roku se plánuje pokácení celkem 70 ks stromů přestárlých,
nebezpečných a ohrožujících životy občanů, z toho je 42 ks stromů v rámci revitalizace parku v ul. Sokolské, U Trojice

Růžena Vaňharová, tajemnice OÚ

Množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t)

Z tlumačovské matriky
 Naši jubilanti (leden – březen)
Zdenka Kryštofová, Stanislava
Svádová, Josef Ševela, Milada
Fischerová, Františka Skácelová,
Vladimír Gazda, František Kel,
Jaroslav Vybíral, Františka Válková,
Jiřina Kartousková, Marie Sukaná,
Marie Fialová, Marie Zaoralová,
Danuška Holá, Zdeněk Ředina,
Vojtěch Komínek.
 Narozené děti
Barbora Urubová, Václav Skopal,
Michal Škrabana, Zdeněk Krajča,
Terezie Svobodová.
 Sňatek uzavřeli
Michal Škrdla a Helena Čipkéšová
Pavel Zaoral a Helena Marčíková.
 Úmrtí
Ludmila Prokopová, Bohumil Kél,
Jan Pěrka, Ladislav Brázdil.
Pokud nemáte zájem o zveřejnění
v této rubrice v dalším čísle TN, sdělte
to prosím matrikářce nebo do redakce TN.

Období /
komodita

Eternit

Oleje

Injekční
stříkačky
a léčiva

Kyseliny, ropné
látky nebo
znečistěné obaly

Celkem

2008

12,6

0,4

0,034

-

13,034

2009

7,95

-

0,0475

0,076

8,0735

2010

7,55

0,38

0,028

-

7,958

Zpráva z matriky a evidence obyvatel za rok 2010
 Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2010 - 2.486
Počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2010 - 28
Z celkového počtu obyvatel – počet
mužů - 1.245, počet žen - 1.241, z tohoto počtu 408 do 15 let, 1514 do 60
let, 564 nad 60 let.
Průměrný věk obyvatelstva 40,8 let
Průměrný věk mužů 39,6 let
Průměrný věk žen 42,0 let
 V roce 2010 byly v Tlumačově uzavřeny 4 sňatky všechny občanské, žádný církevní, 2 se konaly v obřadní síni,
2 na jiném vhodném místě.

 Významná životní jubilea
90 let a více v roce 2010 oslavili:
90 let Jaromír Vala, 91 let Olga
Stašková, 92 let Zdeněk Ředina, 95 let
Marie Sukaná. Nejstarší občan žijící
v obci je pan Zdeněk Ředina

•
•
•
•
•

Zlatou svatbu oslavili:
manželé Miroslav a Danuše Pavlíkovi
manželé Jan a Blanka Pěrkovi
manželé Rudolf a Marie Šarmanovi
manželé Antonín a Marie Vyoralovi
manželé Mojmír a Jaroslava Vránovi
Vránová Ladislava, matrikářka

13 ks – smrk, borovice, 4 ks na nám.
Komenského (ořešák a borovice),
Dr. Horníčka 5 ks (ořešák, thuje, smrk),
Zábraní 2 ks jabloní, 6. května 2 ks javor,
Sportovní 2 ks smrk, borovice.
Naproti tomu se v letošním roce
plánuje výsadba celkem 169 ks stromů
(z toho v parku 35 ks stromů a 51 keřů,
U Trojice (polní cesta Kálavy) 90 ks listnatých stromů, 215 ks keřů, v ul. Přasličná
(polní cesta) 25 ks ovocných stromů,
na Skalách 15 ks listnatých stromů a další v ul. Sportovní a na nám. Komenského.
Odpadové hospodářství:
V minulém roce 2010 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1192,186 tun
odpadu
• Plastové obaly PET-LAHVE
6,585 t
• Sklo barevné
13,360 t
• Sklo bílé
14,780 t
• Beton		
57,720 t
• Cihly
31,420 t
• N–odpad
7,958 t
• Papír a lepenka
41,134 t
• Biologicky rozlož. odpad
345,500 t
• Směsný komun. odp. (svoz) 391,379 t
• Objemný komun. od. (dvůr) 260,120 t
• Kovy		 21,980 t
• Nápojový karton
0,250 t
ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící zařízení) 2,594 t, velké spotřebiče
(sporáky, pračky, myčky) 1,544 t, malé
spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky
atd.) 0,941 t
ASEKOL – zpětný odběr televizorů
a počítačových monitorů 109 ks, malé
elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)
3,790 t
EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky
a výbojky) 50 ks
EKOBAT – zpětný odběr malých baterií 80 ks
Zpětný odběr pneu – likvidace 310 ks
Milan Žák, vedoucí oddělení
životního prostředí, údržby a služeb

www.tlumacov.cz
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Sčítání lidu, domů a bytů 26. března 2011

•

Od 28. 3 2011 do 14. 4 2011 v prac.
dny v době od 8 – 16 hod. můžete využít pro vyplnění a zaslání sčítacích
formulářů bezplatné internetové
připojení v Kulturním a informačním středisku, nám. Komenského,
Tlumačov.
Přípravu, organizaci, vlastní provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění
jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 Český statistický
úřad, bezplatná informační linka sčítání
800 87 97 02. Smluvním partnerem ČSÚ
k provedení terénních prací sčítání je
Česká pošta, s.p.
 Kdo a kde se bude sčítat?
Sčítání se uskuteční k půlnoci z 25.
na 26. března 2011 ve všech krajích,
městech a obcích České republiky.
Sčítání podléhá každá fyzická osoba,
která má v rozhodný okamžik trvalý
nebo povolený přechodný pobyt na území České republiky, a každá další fyzická
osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, i když
zde nemá trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Dále sčítání podléhá každý
dům a byt (i neobydlený).
Sčítací formuláře Vám osobně doručí
mezi 7. a 25. březnem 2011 sčítací komisař určený pro sčítací obvod Vašeho
bydliště. Ve většině případů to bude Váš
poštovní doručovatel nebo jiný zaměstnanec České pošty, popřípadě pracovník
ČSÚ. Veškeré informace o sčítání lidu,
domů a bytů naleznete na internetových stránkách www.scitani.cz.
 Co budeme zjišťovat?
Při sčítání se zjišťují nejen základní
údaje o osobách, domech a bytech v členění až po nejmenší území jednotky,
ale především údaje, které nelze zjistit
jiným způsobem, protože nejsou uceleně evidovány v žádném informačním
systému veřejné správy. Patří sem zejména: údaje o počtu a složení domácnosti,
údaje o úrovni bydlení, vzdělání, dojížďka do zaměstnání a do škol, národnost a náboženská víra.
 Jak se budeme sčítat?
• Na některých sčítacích formulářích
bude většina otázek předvyplněna
údaji získanými z administrativních
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•

•

•

•

•

registrů a evidencí. Při sčítání vyplňujte údaje do sčítacích formulářů, popřípadě zkontrolujte správnost údajů
předvyplněných. Pokud jsou chybné
nebo nepřesné, opravte je prosím.
Údaje zapisujte do formulářů podle
stavu k tzv. rozhodnému okamžiku,
kterým je půlnoc z 25. na 26. března
2011.
K vyplnění použijte modrou nebo
černou kuličkovou propisovací tužku.
Čitelnost zápisu je důležitá, formuláře
budou zpracovány optickou technologií. Formuláře prosím nepřekládejte.
Sčítací formuláře můžete vyplnit
i elektronicky a odeslat ČSÚ prostřednictvím internetu nebo datové schránky. Přístup k elektronickým formulářům a podrobný návod, jak je vyplnit,
najdete společně s dalšími užitečnými informacemi na internetových
stránkách www.scitani.cz, provozovaných Českým statistickým úřadem.
Elektronické formuláře šetří Váš čas.
Formuláře budou dostupné ke stažení
od půlnoci na 26. března 2011.
Vyplněné sčítací formuláře můžete
odevzdat počínaje 26. březnem 2011
několika způsoby: 1. předáte je sčítacímu komisaři při jeho návštěvě jako
volné listy nebo
v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá. 2. vyplníte
a odešlete je elektronicky (www.scitani.cz). 3. nebo je ČSÚ zašleme bezplatně poštou v obálce s předtištěnou
adresou P. O. Boxu.
Sčítací formuláře si můžete rovněž
vyzvednout a odevzdat je vyplněné
na poště.

Účast na sčítání lidu, domů a bytů je
podle § 7 zákona č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 povinná. Nesplnění povinnosti podrobit
se sčítání je přestupkem, který projednávají příslušné přestupkové komise
v souladu se zákonem o přestupcích
a správním řádem.
Děkujeme Vám za ochotu a čas, který
vyplnění sčítacích formulářů věnujete.

Upozornění
Velmi se v naší obci rozšířilo znečišťování
veřejných
prostranství
psími exkrementy (výkaly). Uklízet
se majitelům psů příliš nechce, ale
je i vidět mnoho lidí se psem a sáčkem. Povinnost uklidit exkrementy
po svém psu ukládá jeho majiteli nebo
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Informace

o místních poplatcích
Upozorňujeme občany, že poslední den platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu a poplatku ze psů dle OZV
č. 5/2004, č. 1/2009, č. 3/2011 a OZV
č. 4/2004, č. 2/2011 na rok 2011 je
31. 3. 2011.
Poplatky je možné platit v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny:
Pondělí 8–12 13–17 hodin
Středa
8–12 13–17 hodin
nebo bezhotovostně na účet
obecního úřadu:
komunální odpad
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1337
s.s.: rodné číslo před lomítkem
(pod jedním rodným číslem celá
rodina)
částka: 450 Kč/osoba
pes
č.ú.: 3628661/0100
v.s.: 1341
s.s.: rodné číslo před lomítkem
částka:
100 Kč/pes/důchodci
200 Kč/pes/ostatní
Evidenční známka na psa 20Kč
Pokud nebudou mít nádoby
na odpad (popelnice) známku
na rok 2011 při prvním dubnovém
svozu, nebudou vyvezeny.
Občanům, kteří nezaplatí místní poplatky do 31. 3. 2011, bude vyměřen platební výměr na dvojnásobek dlužné částky.
Alena Hapalová, referent majetku

svoz
Poslední den platby za
psů je
odpadu a poplatku ze

31. 3. 2011

tomu, kdo psa venčí zákon č.200/1990
Sb. o přestupcích. Jedná o přestupek
proti veřejnému pořádku podle §47 …
přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. V případě, že
veřejné prostranství znečistí pes je
jeho majitel nebo ten, kdo psa venčí,
povinen psí exkrementy uklidit.
redakce 
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Z radnice

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2011
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 23. 2. 2011
Třída 1 daňové příjmy
23 380 000,00 Kč
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti
správní a místní poplatky vybírané obcí
Třída 2 - nedaňové příjmy
4 707 000,00 Kč
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky,…
Třída 3 - kapitálové příjmy
500 000,00 Kč
prodej pozemku
Třída 4 - přijaté transfery
24 380 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství
880 000,00 Kč
dotace z rozpočtu Zlínského kraje - Odkanalizování obce
5 000 000,00 Kč
dotace z Ministerstva financí - Odkanalizování obce
18 500 000,00 Kč
Příjmy celkem
52 967 000,00 Kč
Třída 5 - běžné výdaje
24 466 000,00 Kč
opravy chodníků a MK
220 000,00 Kč
dopravní obslužnost
176 000,00 Kč
neinvestiční příspěvky MŠ
525 000,00 Kč
neinvestiční příspěvky ZŠ
3 217 000,00 Kč
dotace neziskovým organizacím (mládež)
120 000,00 Kč
dotace spolkům a nezisk. organizacím
80 000,00 Kč
vybrané
položky:
dotace na sociální služby
203 000,00 Kč
dům s pečovatelskou službou
647 000,00 Kč
bytové hospodářství
867 000,00 Kč
KIS
2 041 000,00 Kč
vývoz kontejnerů a popelnic
1 300 000,00 Kč
veřejná zeleň
1 308 000,00 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje
31 958 000,00 Kč
PD pro MK mezi RD čp.850 a 851 Metlov
30 000,00 Kč
bezbariérový přístup do zdr.střediska
200 000,00 Kč
vybrané
položky:
dokončení odkanalizování obce
27 000 000,00 Kč
pozemky
231 000,00 Kč
Výdaje celkem
56 424 000,00 Kč
Třída 8 - financování
3 457 000,00 Kč
stav na účtu k 31.12. 2010
972 000,00 Kč
splátky úvěrů
-515 000,00 Kč
dlouhodobý úvěr - odkanalizování obce
3 000 000,00 Kč
Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

Tříkrálová sbírka v naší obci byla úspěšná
V sobotu 8. ledna 2011 v naší obci proběhla a v celé republice tříkrálová sbírka.
Počasí nám tentokrát přálo.
Pokladniček bylo letos 13 a stejný počet skupinek (celkem 50 koledníků) vyšlo
do všech ulic Tlumačova. Celkem se vybralo 45.293 Kč. Výsledky budou zveřejněny ve vitrínkách.
Chtěla bych Vám všem, prostřednictvím Tlumačovských novinek i za charitu sv. Anežky, moc poděkovat za to, že
jste přispěli do kasiček tříkrálové sbírky.
Všem koledníčkům, vedoucím skupinek, pracovnici obecního úřadu p. Lence
Dědkové za zapečetění a odpečetění
a spočítání všech pokladniček upřimné
Pán Bůh zaplať
Marie Kopřivová – asistent sbírky

www.tlumacov.cz
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Ze života obce

Policie české republiky oop otrokovice – zpráva za rok 2010
Přestupky
Rok

Celkem

v dopravě

2010

145

81

13

2009

82

42

21

31

Ostatní

Objasněno

20

117 (tj. 80,68 %)

Obec Tlumačov patří do teritoria obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích. V roce 2010 se policisté v Tlumačově zaměřili především
na preventivní činnost. Jednou z priorit se stala akce „Bezpečně do školy
i ze školy“, která spočívá v zajištění
přechodů na ulici Dolní a Masarykova,
kde hrozí největší riziko dopravních
nehod mezi chodci a projíždějícími vozidly. Z tohoto důvodu byly s vedením
ZŠ Tlumačov vytyčeny časy příchodu
a odchodu dětí ze školy. V preventivní činnosti dále spolupracujeme se ZŠ
Tlumačov v rámci projektu „Jezdíme
s úsměvem“. Smyslem této akce bylo
upozorňovat řidiče na dodržování pravidel silničního provozu prostřednictvím smíšených hlídek policistů s těmito dětmi. Akce Senior 2 x přednáška
v měsíci únoru. Spolupráce s DDM
Sluníčko.
V letním období se hlídkující policisté zaměřovali mimo jiné i na lokalitu
Kurovického lomu, kde se každoročně
zvyšuje počet řidičů, kteří zde porušují
dopravní předpisy. Pokud jsou přistiženi při spáchání přestupku, jsou řešeni
uložením blokové pokuty v blokovém
řízení.
Během prázdninových měsíců se
každoročně v obci objevují problémy
s mladistvými, kteří především v parku
na ulici Nádražní a blízkém hřišti konzumují na veřejnosti alkoholické nápoje. Při
tomto dochází k častému rušení nočního klidu a poškozování obecního i soukromého majetku. Proto se na tomto
úseku snažíme o zvýšený dohled především v nočních hodinách, kdy provádíme
u těchto osob taktéž namátkové kontroly se zaměřením na porušování zákona
č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami alkoholu a drog.
Řešení povodní v květnu a červnu
2010. Pro pana starostu jsme byli k dispozici, ale v zhledem k rozsahu, nebylo
krom drobného řešení dopravy potřeba
řešit nějaké závažné věci.
K nápadu trestné činnosti na území
obce Tlumačov bych uvedl následující
statistické čísla:

Březen 2011

Rok

Evidováno

Objasněno

2010

41

33 (tj. 75,6 %)

2009

40

21

19

Vyřízeno bylo v blokovém řízení 109, mimo blokové řízení 36. Čísel jednacích bylo 42.

 Zajímavosti:
• Řidiči pod vlivem alkoholu: 3x přestupkové jednání a 1x trestný čin
• Řidič pod vlivem jiných návykových
látek: 1x
• 3x převoz osob do PAZS Kroměříž
• 1x velké cvičení IZS, dopravní nehoda vlaku s dodávkou, Tlumačov
u Metalšrotu
•
 Služba kriminální policie a vyšetřování:
• loupežné přepadení na osobě odcizený batoh, vlakové nádraží Tlumačov
• krádež na seniorce, legenda doplatku za elektřinu, způsobená škoda
70 000 Kč
 Dopravní inspektorát:
120 přestupků v dopravě
1 x trestný čin v dopravě

Noc kostelů
V pátek 27. května 2011 budou
dlouho do noci otevřené kostely
a modlitebny po celé České republice, ale i v Rakousku a na Slovensku.
Zájemci se obyčejně mohou podívat
i do míst, kam by se běžně nedostali
(věž, krypta, kůr, sakristie) a často
bývá připraven i doprovodný program (prohlídka s průvodcem, koncert apod.)
Tlumačov se do akce zapojí letos poprvé. Dopoledne si kostel
v doprovodu průvodce prohlédnou
žáci základní školy. Noc kostelů
v Tlumačově pak začne v 18 hodin
mší svatou a skončí o půlnoci modlitbou za Tlumačov a závěrečným
požehnáním. Mezitím bude kostel
volně přístupný.
Návštěvníci si s průvodcem budou moci prohlédnout nejen budovu kostela, ale i liturgické předměty
(roucha, knihy, nádoby). Připravena
bude i prezentace ze života farnosti.
Podrobnější informace o akci naleznete na www.nockostelu.cz.
RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.
(za organizační tým)

Ze života obce

Otázky pro zastupitele

Trestné činy

občanské soužití Majetek
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Dále
připomínáme
občanům,
že Policie ČR každé pondělí v době
od 15:00 do 17:00 hod. vykonává službu
ve služební místnosti, která se nachází
v Tlumačově na náměstí Komenského
(obecní budova naproti KIS), ve které je
vám k dispozici policista, kterému můžete podávat oznámení, náměty, informace, připomínky atd. Po vyhodnocení
návštěv této služební místnosti byla
návštěvní doba upravena od 1. 1. 2011
v době 16:00-17:00 hod.
Na závěr bychom tímto chtěli poděkovat občanům Tlumačova, kteří přispěli
svými poznatky a informacemi k objasnění některých případů a doufáme i nadále v dobrou spolupráci.
npor. Bc. Petr KROČIL v.r.
komisař-vedoucí oddělení

Zlatá medaile
Prof. MUDr.
J. Jánského
byla udělena
Českým
červeným křížem,
panu Stanislavu Hapalovi,
občanu Tlumačova
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Děkujeme

Charita informuje
Charita je otevřena každou středu od 16–18 hod. V dubnu 1 středu
v měsíci. V charitě pomáhá celkem 10
pracovníků, tito pracují dobrovolně –
bezplatně. Dárci přinesli v roce 2010
oděvy, boty, hračky. atd., celkem cca
800 kg.
Charita přijímá i peněžité dary,
které se odevzdávají do Otrokovic –
charita svaté Anežky.
Marie Kopřivová

1. V říjnu 2010 jste byl občany zvolen
do zastupitelstva obce. 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?

RNDr. Ing.
Vojtěch Drbal
1) Za prioritní
a důležité úkoly považuji: a)
Dokončit i přes
značnou investiční
náročnost odvedení odpadních vod,
které
znečisťují
mnoho let říčku Mojenu. b) Revitalizaci
parku na ulici Sokolská. c) Postupnou
realizaci obnovy zeleně podle vypracovaného generelu, především likvidaci
jehličnanů a jejich náhradu dřevinami, které do tohoto prostředí patří. d)
Podporu práce s mládeží a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže. e)
Další mojí prioritou v novém volebním
období bude důsledně dodržovat vyrovnaný rozpočet a zabránit velkému
zadlužování obce.
2) Občanům Tlumačova chci poděkovat za důvěru a podporu ve volbách
do obecního zastupitelstva. Přeji všem,
aby slušnost ve vztazích mezi lidmi
přestala být považována za slabost,
zmizela drzost, povýšenost a arogance. Chci vás všechny ubezpečit, že budu
vždy respektovat zdravé zájmy občanů
Tlumačova.
▪▪▪
MUDr.
František Kel
1) Předně bych
rád poděkoval občanům Tlumačova
za důvěru, kterou mi v komunálních
volbách
svěřili. Velmi si
toho vážím. Svou
prací v orgánech obce budu usilovat
o to, abych důvěru ve mně vloženou
nezklamal. Považuji za prvořadé, aby
naše obec i v tomto volebním období
hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.
Musíme dokončit odkanalizování obce,
abychom nemohli být v budoucnu případně postihováni ze strany Evropské
unie za porušení podmínek, k nimž se
Česká republika při svém vstupu do EU

zavázala. Tento závazek stát, bohužel,
převážně přenesl na obce a města jako
samosprávné celky. Jedná se o velkou
investici, která poznamená další zamýšlené investiční záměry. Z nich je
třeba realizovat další fázi rekonstrukce Základní školy a revitalizace parku na ulici Sokolská. Na řešení úkolů,
které jsou v tomto volebním období
před námi, bych se chtěl podílet svými
znalostmi a zkušenostmi jednak prací
v Zastupitelstvu obce a jednak i předsednictvím finančního výboru, který je
poradním orgánem Rady obce.
2) Občanům Tlumačova přeji, aby se
jim i v této nelehké době dařilo v práci
i osobním životě, aby si zachovali optimismus, nadhled a zdravý úsudek. Nám
zahrádkářům dále brzký konec zimy
a příznivé počasí jako předpoklad dobré
úrody.
▪▪▪
Ing.
Jaroslav Ševela
1)
Vzhledem
ke skutečnosti, že
jsem členem zastupitelstva od roku
1998, tak budu
v podstatě pokračovat ve svých
představách a vizích, jejichž podstatou je především
podpora mládeže, podpora volnočasových aktivit a veškerých úkonů zajišťujících rozvoj a ekonomickou stabilitu
obce. Nabízím obci, respektive budu
uplatňovat jako člen zastupitelstva,
především své zkušenosti z oblasti komunální politiky a investiční výstavby
s tím, že při rozhodovacím procesu
budu využívat selský rozum a dobrou
znalost místního prostředí.
2) Každé volby jsou určitým ukazatelem důvěryhodnosti pro jednotlivé
kandidáty a vysvědčením pro volené
zástupce. Proto mě velmi potěšila skutečnost, že v říjnových komunálních
volbách mě občané z posledního místa na kandidátní listině, které jsem si
dobrovolně vyhradil, zvolili poměrně
velkým počtem hlasů do zastupitelstva
obce. Těm, kteří mě volili, podporovali
a důvěřovali, tak těm upřímně děkuji.
Všem občanům bez výjimky sděluji, že
budu i nadále prezentovat a prosazovat své názory formou korektní, přímé
a transparentní komunikace a budu
podporovat vedení obce v jeho koncepčních aktivitách, aby z Tlumačova bylo
moderní venkovské sídlo evropského
typu. V naší obci se bude dobře žít a bydlet jen tehdy, budeme-li k sobě upřímní, budeme-li se respektovat a snažit se
najít „společnou řeč“.

Mgr. Lenka
Odložilíková
1)
Především
bych chtěla poděkovat všem občanům
Tlumačova,
kteří
ve mě opět vložili důvěru na nové
volební
období.
Vzhledem ke svému
povolání bude středem mého zájmu hlavně problematika týkající se dětí a mládeže, sociální a kulturní oblasti života obce.
2) Více než vzkaz bych raději občanům Tlumačova přála, aby se jim v naší
obci i nadále příjemně žilo, aby se rádi
vraceli a cítili se tady dobře. A to je asi ten
největší úkol nejen pro nové zastupitele
v tomto funkčním období, ale také pro
nás všechny, co v Tlumačově bydlíme.
▪▪▪
Ing. Štefan Hrtús
1) Cílem mého
jednání v nadcházejícím volebním období je především
spokojený
občan
a obec Tlumačov
náš
společný
a hlavně bezpečný
domov. Budu usilovat o vytváření co nejlepších předpokladů pro zlepšování bezpečnosti, životních podmínek a kvality života občanů
Tlumačova. V dnešní době úspor a škrtů
se budu snažit vytvářet co nejlepší podmínky pro činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která se podílí
na odstraňování následků mimořádných
událostí. Prioritou je pro mne dokončení všech zásadních projektů započatých
v minulém období a samotná prezentace obce na všech úrovních s cílem zvýšit
informovanost občanů. Osobně se budu
podílet na: a) podpoře zdravého rozvoje
dětí a mládeže (znovuobnovení činnosti
sportovního družstva mladých hasičů), b)
realizaci protipovodňových opatření v katastrálním území Tlumačov (zpracování
a prezentace vyhodnocení povodní v letech 1997, 2006, 2010 - srážky, průtoky,
činnost dotčených orgánů a organizací
s cílem znovu vyzvednou důležitost protipovodňové ochrany), c) plnění požadovaných úkolů v oblasti požární ochrany,
krizového řízení a ochrany obyvatelstva
při mimořádných událostech (požár, povodeň, živelní pohromy a havárie) s cílem
ochránit majetek obyvatel a snížit tak
škody způsobené mimořádnou událostí
(preventivně výchovná činnost), d) zajištění akceschopnosti naší hasičské jednotky a přepracování požárního Řádu obce.
2) Jedno Japonské přísloví praví:
„Hlavní město je to, v němž žiješ“.

www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumačov na svém zasedání 15. 12. 2010
Usnesení jsou redakčně krácena, plné
znění naleznete na www.tlumacov.cz

Rada přijala tato usnesení:
 schvaluje prodloužení zájemních
smluv těmto nájemníkům obecních
bytů
schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na buňku č. 4, 5 v Domě služeb paní Heleně Šivelové, za účelem
obchodní činnosti do 31. 12. 2011.
 schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na buňku č. 3 v Domě služeb
paní Bronislavě Vlčkové, za účelem obchodní činnosti do 31. 12. 2011.
 schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na buňku č. 6 v Domě služeb paní Karle Kudláčkové, za účelem
provozování pedikúry a manikúry
do 31. 12. 2011 a zároveň schvaluje
slevu na nájemném o 1/3 z ročního
nájemného.
 schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na buňku č. 1, 2 v Domě služeb Ing. Jindřichu Hašovi, do 31. 12.
2011 za předpokladu, že do 20. 12.
2010 uhradí veškeré dlužné částky
a předloží doklad o jejich zaplacení.

 schvaluje návrh smlouvy o dílo
s obchodní společností Deratex, spol.
s r. o. Zlín na období 2011 – 2014 a pověřuje starostu Ing. Antonína Jonáška
podpisem smlouvy.
 schvaluje novou Přílohu č. 1
k Pravidlům pro zajišťování a odměňování obřadů a činnost komise pro
občanské záležitosti ze dne 27. 6. 2007
s účinností od 1. 1. 2011 a pověřuje
poslance i pracovníky obce postupovat
podle této přílohy.
 schvaluje Zásady pro použití prostředků sociálního fondu obce
Tlumačov s účinností od 1. 1. 2011.
 bere
na
vědomí
změnu
„Podpisového řádu Obecního úřadu
Tlumačov“ v Příloze – podpisové vzory.
 schvaluje Povodňovou komisi
obce Tlumačov ve složení: předseda
Ing. Antonín Jonášek, místopředseda
povodňové komise: Ing. Jan Rýdel, zapisovatelka povodňové komise: Růžena
Vaňharová, členové povodňové komise:
Mgr. František Kel, RNDr. Ing. Vojtěch
Drbal, Mgr. Rajmund Huráň, Otto
Šnajdr, Milan Žák, Michal Veselský

 schvaluje
uzavření
dohody
s místostarostou Ing. Janem Rýdlem
a pracovníkem odd. údržby Janem
Holubem za účelem poskytnutí příspěvku na provolané minuty ve svém
mobilním telefonu při zajišťování úkolů vyplývajících z pracovního zařazení v rámci obce Tlumačov s účinností
od 1. 1. 2011.
 byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ Klubíčko paní Bc. Ludmily
Stodůlkové ze dne 1. prosince 2010
a souhlasí s provedením prací v objektu č. p. 336 ul. U Trojice v souladu
s čl. IV Nájemní smlouvy ze dne 31.
5. 2004.
 schvaluje předloženou kupní
smlouvu o dodávkách kovového odpadu v roce 2011 mezi Obcí Tlumačov
a Metalšrot Tlumačov a. s. a pověřuje
starostu obce Ing. Antonína Jonáška
podpisem této smlouvy.
 schvaluje finanční dar SRPDŠ
ve výši 2000 Kč na pokrytí nákladů spojených se slavnostním předtančením
žáků ZŠ Tlumačov na plese školy.


Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 1. 12. 2010
přijalo tato usnesení:
 schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2010 rozpočtu obce pro rok 2010
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení
příjmů o 641.000 Kč a zvýšení výdajů
o 641.000 Kč s tím, že celkové příjmy
obce pro rok 2010 po změně č. 3/2010
činí 57,629.000 Kč a výdaje po změně
č. 3/2010 činí 56,275.000 Kč. ZO ukládá obecnímu úřadu rozpracovat změnu č. 3/2010 do příslušných rozpočtových položek.
 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011 pro obec
Tlumačov, a tím postup a použití finančních prostředků pro I. čtvrtletí
roku 2011. ZO schvaluje rozpočtové
provizorium pro obec Tlumačov na I.
čtvrtletí roku 2011.
 schvaluje jako další osobu pověřenou výkonem funkce obřadníka
Mgr. Lenku Odložilíkovou s tím, že
může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných
významných příležitostech a užívat závěsný znak.
 ZO tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
deleguje pana Ing. Antonína Jonáška,
starostu obce, jako zástupce obce
Tlumačov na řádné a mimořádné valné
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hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, která
se budou konat od 1. 1. 2011 do 30. 11.
2014
 schvaluje předložený Jednací řád
výborů zastupitelstva obce a Pravidla
činnosti výborů zastupitelstva obce
a ukládá předsedům výboru kontrolního a finančního postupovat.
 schvaluje Obecně
závaznou
vyhlášku č. 1/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Tlumačov č. 2/2005, o požadavcích pro
umísťování informačních, reklamních
a propagačních zařízení včetně maleb
na území obce Tlumačov (o reklamách).
 schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene:
na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov,
Skanska, úprava sítě VN“; na umístění
nového kabelového vedení NN stavby
„Přípojka a vedení NN; na zřízení a provozování zařízení veřejné komunikační
sítě stavby „11010-031051 0235/10 T
Mýtné Skalka – Hulín R55 OK“
 ZO v souladu s § 6 odst. 5 písm.
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
pověřuje člena Zastupitelstva obce

Tlumačov, starostu obce Ing. Antonína
Jonáška, jako určeného zastupitele k zastupování obce Tlumačov
ve věcech pořizování a projednávání
územně plánovací dokumentace obce
Tlumačov.
 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
– umístění kabelových rozvodů NN
stavby „SB-4506-396 Tlumačov, lokalita U Cementárny – 9 RD.
 schvaluje odprodej pozemku
p. č. 1605/8 – ostatní plocha o výměře 257 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě,
který vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 1605/1 manželům
Karlovi a Daně Kouřilovým.
 schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce pro období 01
– 06/2011.
 bere na vědomí záměr společnosti Navláčil stavební firma, s. r. o. Zlín
vybudovat v areálu bývalé cementárny
výrobní halu – ohýbárnu betonářské
oceli v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované
v listopadu 2010 s tím, že bude respektována okolní bytová zástavba (např.
ul. U Cementárny), nebudou zhoršeny
(dokončení na straně 9)
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Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 1. 12. 2010
(dokončení ze strany 8)
hydrogeologické podmínky okolní přilehlé lokality a v rámci realizace výše
uvedené stavby bude vysazena ochran-

ná, resp. doprovodná zeleň, která bude
eliminovat případný hluk a zajistí optické oddělení výrobního areálu.
 schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene

na umístění nové kabelové přípojky
NN a přípojky vodovodu pro stavbu
„Rekonstrukce a přístavba výrobního
areálu Tlumačov, výrobní hala – ohýbárna betonářské oceli“.


Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19. 1. 2011
přijala tato usnesení:
 schvaluje ZŠ Tlumačov převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu odměn ve výši 125.000 Kč
na dofinancování mezd nepedagogických pracovníků v termínu od 1. 1.
2011 do 30. 6. 2011.
 schvaluje ZŠ Tlumačov přijetí
daru ve výši 120.000 Kč od SRPDŠ při
ZŠ Tlumačov na pořízení dvou kompletů interaktivních tabulí.
 bere na vědomí předložený seznam dlužníků za nájemné a služby
spojené s nájmem bytu k 31. 12. 2010.
RO schvaluje předání seznamu dlužníků za nájemné a služby spojené s nájmem bytu k 31. 12. 2010 právnímu
zástupci obce jako podklad pro vymáhání dlužných částek.
 bere na vědomí stav výběru
poplatků dle OZV č. 4/2004 a OZV č.
1/2009 za komunální odpad, poplatků
a známek za psy a příjem z nájmu zahrádek ke dni 31. 12. 2010.
 schvaluje Nájemní
smlouvu
na pozemek p. č. 3262 vhodný pro
zemědělskou činnost mezi Obcí
Tlumačov a společností AGROCORP
s.r.o

 schvaluje ujednání obsažená
v Dodatku č. 002 a Dodatku č. 003
k pojistné smlouvě č. 606-55864-18
a pověřuje starostu obce k podpisu
obou dodatků smlouvy o živelním
pojištění č. 606-55864-18 pro období
roku 2011 v předloženém znění.
 schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o plnění povinností (výkaznictví) vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci se společností EKO-KOM, a. s.
 schvaluje Darovací smlouvu mezi
společností FVE 20 s. r. o. a Obcí.
 schvaluje
vypracování
projektové dokumentace a podkladů
pro podání žádostí o dotaci z OPŽP
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
na „Rozšíření sběrného dvora obce
Tlumačov“ a „Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov“.
RO schvaluje vypracování projektové
dokumentace v rozsahu pro územní
řízení na „Rozšíření sběrného dvora
obce Tlumačov“ panem Ing. Zdeňkem
Vendolským v ceně 96.000 Kč vč. DPH.
RO schvaluje zpracování požadovaných podkladů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí k záměru „Zvýšení

kapacity komunitní kompostárny
obce Tlumačov“ v rozsahu zpracování analýzy potenciálu tvorby odpadů,
zpracování projektu záměru předkládaného k žádosti o dotace vč. kumulativního rozpočtu panem Ing. Zdeňkem
Vendolským v ceně 12.000 Kč včetně DPH. RO schvaluje vypracování
žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a komunikaci se SFŽP až do akceptace žádosti
k záměru „Rozšíření sběrného dvora
obce Tlumačov“ paní Ing. Markétou
Hoškovou v ceně 54.000 Kč včetně
DPH. RO schvaluje vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a komunikaci
se SFŽP až do akceptace žádosti k záměru „Zvýšení kapacity komunitní
kompostárny obce Tlumačov“ paní
ing. Markétou Hoškovou v ceně
36.000 Kč včetně DPH. RO pověřuje starostu obce Ing. Antonína Jonáška podpisem smluv s panem Ing. Zdeňkem
Vendolským a paní Ing. Markétou
Hoškovou na projekty „Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov“ a „Zvýšení
kapacity komunitní kompostárny obce
Tlumačov“.


Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 1. 2. 2011
přijala tato usnesení:
 RO v souladu se Zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky „Realizace úspor
energie ZŠ Tlumačov“ ze dne 25.
1. 2011, rozhodla o vyřazení níže
uvedených nabídek, respektive
vyloučení níže uvedených uchazečů z účasti v zadávacím řízení:
Nabídka SPEDIMEX MORAVIA s. r.
o., Nabídka RENOVA stavební spol.
s r. o., Nabídka Correct okna s. r. o.,
Nabídka 3V&H, s. r. o. RO schvaluje
a přijímá závěry hodnotící komise
veřejné zakázky „Realizace úspor
energie ZŠ Tlumačov“ zpracované
ve Zprávě o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 25. 1. 2011, tj. schvaluje výsledek hodnocení a pořadí

nejvýhodnější nabídky: 1. INTER-STAV
s.r.o.., celková nabídková cena díla bez
DPH = 6,720.000 Kč; 2. VASTO s.r.o.
celková nabídková cena díla bez DPH
= 6,998.072 Kč; 3.STAVYMA, s.r.o. celková nabídková cena díla bez DPH =
7,139.575 Kč.
 RO v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Revitalizace parku ul.
Sokolská - Tlumačov“ ze dne 24. 1.
2011 rozhodla o vyřazení níže uvedených nabídek, respektive vyloučení níže uvedených uchazečů z účasti
v zadávacím řízení: Nabídka INSTA CZ
s. r. o., Nabídka NOSTA s.r.o., Nabídka
LESS & FOREST, s. r. o, Nabídka CGM
Czech a. s., závod Morava. RO schvaluje a přijímá závěry hodnotící komise

veřejné zakázky „Revitalizace parku ul. Sokolská - Tlumačov“ zpracované ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 1. 2011,
tj. schvaluje výsledek hodnocení
a pořadí nejvýhodnější nabídky: 1.
PB SCOM s.r.o.., celková nabídková
cena díla bez DPH = 4,399.734,25 Kč;
2. FIRESTA-FIŠER,a.s. celková nabídková cena díla bez DPH =
4,778.283,70 Kč; 3. SVS-CORRECT,
s.r.o. celková nabídková cena díla
bez DPH = 4,954.860 Kč. RO pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem s tím,
že smlouva o dílo bude podepsána
po splnění zákonných povinností
souvisejících s výběrem zhotovitele
veřejné zakázky.


www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 9. 2. 2011
přijala tato usnesení:
 projednala návrh rozpočtu obce
na rok 2011 po jednotlivých paragrafech a položkách a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce
na rok 2011 v závazných ukazatelích
na nejbližším zasedání. RO ukládá tajemnici OÚ zajistit před projednáním
v zastupitelstvu zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2011 v závazných ukazatelích způsobem v místě obvyklým
v zákonné lhůtě.
 schvaluje zajistit živnostenský
list na volné živnosti, tzv. transformací
stávajících živnostenských listů, které
spadají nově do „volné živnosti“ pro
Obec Tlumačov. Živnostenský list bude
rozšířen o další volné živnosti v rámci činnosti Kulturního a informačního střediska: provozování kulturních,
kulturně vzdělávacích a zábavných
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí; pronájem a půjčování věcí movitých; vydavatelská činnost, polygrafická výroba,
knihařské a kopírovací práce
 schvaluje
ukončení
nájemní smlouvy dohodou s pí Ivanou
Maťašovou na byt č. 1 na ul. J. Žižky 630.
 bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích a přestupcích

za rok 2010 na základě veřejnoprávní smlouvy o přestupkové agendě
a smlouvy o výkonu státní správy
ve věci pozemních komunikací uzavřené s městem Otrokovice.
 schvaluje
předloženou
výroční zprávu obce Tlumačov o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
 schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2011 přijetí
max. 11 pracovníků na veřejně prospěšné práce, nástup a doba zaměstnání dle potřeby obce v průběhu roku.
Využití – k výkonu pomocných úklidových prací při údržbě veřejného prostranství v obci a přilehlém katastru
obce. Pracovníci VPP budou zařazeni
na oddělení životního prostředí, údržby a služeb OÚ Tlumačov.
 bere na vědomí návrh zadání ÚP
Machová s tím, že uplatňuje připomínky k návrhu zadání ÚP Machová.
 schvaluje smlouvu o převodu
práv a povinností ze stavebního povolení související s vybudováním energetického zařízení – přípojky NN k ČS
4 v části od stávající trafostanice T31
Machovská zemním kabelovým vedením NN k nové kabelové skříni SS200
umístěné před oplocením ČS 4.

 neschvaluje
přijetí
nového
usnesení – zpětvzetí Odvolání obce
Tlumačov ze dne 25. 10. 2010 proti
Usnesení Obecního úřadu Kvasice,
Hospodářsko správního odboru ze
dne 11. 10. 2010, čj. Výst./01/07
(„Napadané
rozhodnutí“,
záměr
„Pískovna Střížovice, těžba a úprava
štěrkopísku s výkonem 150.000 m3/
rok“).
 schvaluje Dohodu vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících mezi Obcí Tlumačov a společností Moravská vodárenská a.s.
v předloženém
 schvaluje využívání hostingových služeb obce Tlumačov pro webové stránky Základní školy Tlumačov.
 bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Tlumačov za rok 2010.
 bere na vědomí výsledek hospodaření
příspěvkové
organizace
Základní škola Tlumačov. RO bere
na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská.
 bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov
pro školní rok 2011/2012 ze dne 1. 2.
2011, která stanovila ředitelka Mateřské
školy Tlumačov v souvislosti s konáním
zápisu dětí do MŠ, který se uskuteční
ve dnech 22.–23. března 2011.


Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 23. 2. 2011
přijalo tato usnesení:
 bere na vědomí zprávu Policie
ČR o činnosti za rok.
 schvaluje
rozpočet
obce
Tlumačov pro rok 2011 v předloženém rozsahu s celkovými příjmy
a výdaji ve výši 56,424.000,-- Kč. ZO
ukládá obecnímu úřadu rozpracovat
schválený rozpočet do příslušných
rozpočtových položek. ZO pověřuje
starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2011
s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy o vyrovnanou příjmovou
a výdajovou stránku.
 schvaluje rozpočtový výhled
na období 2012 –2013.
 schvaluje s platností od 10.
3. 2011 obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2011, kterou se mění OZV č.
4/2004, o místních poplatcích. ZO
schvaluje s platností od 10. 3. 2011
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011,
kterou se mění OZV č. 5/2004,

Březen 2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
 schvaluje výši měsíční odměny
neuvolněným členům ZO k vyplácení
pro volební období 2010 – 2014 dle
předloženého návrhu s účinností od 1.
3. 2011.
 schvaluje smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby v rámci KPÚ
Tlumačov na Moravě „Polní cesty C4A,
C7, C30 a C112“.
 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na trvalé omezení vlastnických práv k pozemkům KN p. č.
3000, 2999 a 2998 v k. ú. Tlumačov
na Moravě, které jsou zapsány na LV
10001 pro obec Tlumačov, pro účel
zřízení a provozování přípojky NN pro
napájení portálu elektronického mýta
č. 215.
 schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování za-

řízení distribuční soustavy stavby
„Tlumačov, OÚ, ČS4, přípojka NN.
 schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční
soustavy – umístění zemního kabelového vedení NN stavby „SB-4509-526 Tlumačov, Huráň, přípojka
do 50 m“.
 schvaluje záměr na odprodej pozemku blíže specifikovaného
v přiloženém snímku z katastrální
mapy – p. č. 2525/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
149 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě
za stanovených podmínek.
 schvaluje záměr na odprodej
části pozemku blíže specifikované
v přiloženém snímku z katastrální
mapy – p. č. 2443/1 – ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. Tlumačov
na Moravě za stanovených podmínek.
 bere na vědomí zprávy o činnosti za rok 2010 výborů kontrolního a finančního.
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Z historie obce

Oslavíme 870 let od první písemné zmínky o Tlumačovu
Tlumačovský katastr, díky příznivé poloze v oblasti středního Pomoraví a tzv.
Jantarové cestě byl nepřetržitě osídlen již
od paleolitu.
V období kolem počátku našeho letopočtu přicházejí na tlumačovské území,
opuštěné keltským obyvatelstvem, skupiny germánských osadníků, kteří na dobu
zhruba čtyř století osídlili příhodné
oblasti.
Příchod slovanských kmenů na naše
území dochází někdy v průběhu první
poloviny 6. století. Nelze pochybovat,
že již v této době dochází k imigraci
Slovanských kmenů i do tlumačovského
regionu a nedávné archeologické výzkumy
v létech 1988/89 této slovanské lokality
v trati Kráčiny potvrdily v několika sídlištních objektech existenci keramiky již
z konce 8. století nálezem železitých lup
a strusky.
Sídliště se rozprostíralo na mírné terénní vlně (186 m) zvedající se nad inundací řeky Moravy a nemělo jen zemědělský
charakter, což dokládají četné pozůstatky
domestikovaných zvířat, ale i řemeslný ráz,
jakým byla tavba a získání železa z železitých rud a dalším zpracováním na předměty denní potřeby. Na této lokalitě bylo
prozkoumáno 32 zahloubených objektů,
z nichž část lze považovat za polozemnice, tzn. stálá obydlí. Tato societa své mrtvé
pohřbívala na nedalekém Slivotíně, kde
při odkryvu a lámání kamene byly v létech
1864–1883 v hloubce cca 2 m nalezeny
tři hroby ve vzdálenosti 10–20 sáhů (tzn.
17,5–35,0 m) od sebe, z nichž poslední byl
před zničením zachráněn, resp. jeho výbava, tzn. železný hrot kopí, sekera, torzo železné ostruhy a keramická, 13 cm vysoká,
nádobka vejčitého tvaru, která se nacházela u nohou zesnulého.
Nejstarší zmínka o existenci Tlumačova
se nachází v listině olomouckého biskupa
Jindřicha Zdíka z roku 1141, která spisuje
veškerý církevní majetek při východní hranici českého přemyslovského státu, který
v této době přináležel ke správnímu hradskému obvodu přerovskému a hradskému
obvodu spytihněvskému, kde Tlumačov
náležel k prvně jmenovanému. Tato listina
vznikla v době přenesení biskupské katedry od kostela sv. Petra v Olomouci do nového katedrálního chrámu sv. Václava roku
1141 a obsahuje seznam majetku a míst
po novém rozdělení olomoucké diecéze
k jednotlivým arcijáhenstvím, jako novým správním institucím nad farnostmi.
Tato listina udává mimo jiné i jeden lán
nacházející se na Telmakove, psáno ,,Na
telmacoue“.
Úryvek z knihy „Tlumačov“ vydané
v roce 2008, autor p. Josef Klose

Důležitá data Tlumačova pro rok 2011
• 1141 - První historický záznam o Tlumačově – 870 let
• 1241 - Vpád Tatarů - zpustošení Tlumačova – 770 let
• 1261 - Záznam o feudálním pánu Záštitovi z Tlumačova v listině krále Otakara
II. – 750 let
• 1776 - Pořízeny strojové hodiny do věže kostela – 235 let
• 1836 - Císař Ferdinand povolil v Tlumačově 4 výroční trhy – 175 let
• 1841 - Tlumačovem projel první vlak (17. 10. 1841) – 170 let
• 1846 - Protestní poselství občanů do Vídně proti stavbě nádraží v Tlumačově –
165 let
• 1871 - Zřízena pošta Tlumačov – 140 let
• 1911 - Otevřena budova nové měšťanské školy – 100 let
• 1961 - Sčítání lidu - 2647 obyvatel (1310 mužů, 1337 žen a 633 domů) – 50 let

Spořitelna (nyní budova pošty)

Foto: Archiv KIS Tlumačov 

Obec Tlumačov a Základní škola Tlumačov
Vás srdečně zvou

v sobotu
11. června 2011 od 14 hodin
na náměstní Komenského
v Tlumačově
u příležitosti uplynutí 870 let
od prvního písemného záznamu o Tlumačovu
a 100 let od otevření budovy nové měšťanské školy na

SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE
Program:
Akademie žáků Základní školy Tlumačov
Soutěže, program a atrakce pro děti v rámci MDD
Vystoupení skupiny ABBA Rock Show live band
Večerní taneční zábava
Bohaté občerstvení zajištěno
Za nepříznivého počasí bude místo konání v tělocvičně ZŠ Tlumačov.

www.tlumacov.cz

ZŠ Tlumačov

Základní škola Tlumačov - historie
Základní škola v Tlumačově byla slavnostně uvedena do provozu 27. srpna
1911 jako plně organizovaná měšťanská
škola se všemi postupnými ročníky. V průběhu následujících let jejího fungování se
stala dokonce spádovou školou pro některé okolní obce. Dnes již školu navštěvují
pouze žáci dojíždějící ze Skal.
V roce 1985 byl předán do užívání objekt školy rozšířený o přístavbu učebnového pavilonu, školní jídelnu a další technické součásti. Posledním významnějším
investičním momentem bylo v roce 1988
připojení provozu tělocvičny, která svými
parametry splňuje i současné, velmi náročné podmínky.
V roce 2003 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukční akce, která vytvořila podmínky pro začlenění provozu MŠ do objektu
ve správě nově vzniklé příspěvkové organizace. V souvislosti s rozsáhlejším využitím nadstandardních prostor školy souvisela i integrace provozu DDM Sluníčko
do části původní budovy z roku 1911.
V současné době škola reprezentuje
model multifunkčního zařízení zajišťující
předškolní, základní a zájmové vzdělávání v jediném objektu zřizovatele, kterým
je Obec Tlumačov.
Krok ke zřízení výše uvedeného zařízení lze považovat jednoznačně za správný

vzhledem k řadě okolností. Od roku 1960
poklesl počet žáků školy z tehdejších 420
žáků v 16 třídách na současných 205
žáků v 9 třídách. Stejně tak i zvýšení nákladů na provoz několika oddělených objektů bylo důvodem k integraci několika
vzdělávacích zařízení.
Škola od roku 2006 zajišťuje díky bezbariérovému přístupu integraci žáků
s různými handicapy a získává v této oblasti cenné profesní zkušenosti. Vedle zajišťování osobní a pedagogické asistence
škola poskytuje i služby pro žáky s vývojovými poruchami učení prostřednictvím
dyslektické asistentky a v budoucnu i logopedické asistentky.
V současné době pracuje ve škole 28
pracovníků na několika personálních úsecích. Výchovně vzdělávací aktivity zajišťuje 16 pedagogických pracovníků, stravu
připravuje 6 pracovnic školní jídelny a 6
pracovníků obslužného personálu se stará o hospodářsko technický chod školy.
Materiálně technické podmínky pro
vzdělávání se postupně zlepšují. V posledních několika letech byly zbudovány
moderní odborné učebny, které zajišťují
minimálně vyšší standard pro aplikace
moderních výukových metod a postupů.
Škola má k dispozici vybavenou učebnu výpočetní techniky s 11 aktivními
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pracovišti, multifunkční učebnu pro I.st.,
jazykovou učebnu, učební prostor pro
výuku práce s kovem i dřevem, cvičnou
kuchyňku a moderní učebny chemie a fyziky, přírodopisu, matematiky, českého
jazyka a hudební výchovy.
Nicméně současné nejmodernější výukové trendy v podobě interaktivních
aktivit a činností zatím sledujeme pouze
v rovině dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Od roku 2007 se postupně mění i vzdělávací nabídka školy. V 1. a 6.r. byla zahájena výuka podle vlastního vzdělávacího
programu „ Škola zdravého životního
stylu“, jejíž motivem je vytvoření nových
podmínek pro vzdělávání a výchovu žáků
v rámci nejaktuálnějších poznatků z oblasti životních návyků, přístupů ke zdraví
a způsobu života lidí.
V ostatních ročnících pokračuje škola v aplikaci vzdělávacího programu
„Základní škola“, který v horizontu čtyř
let ze vzdělávací nabídky školy zmizí.
Do budoucna předpokládáme efektivní rozvoj vzdělávacích aktivit školy vzhledem k trendu zlepšování podmínek pro
výuku souvisejícím s dokončením rekonstrukce školy započaté v roce 2003. A rovněž vzhledem k novým možnostem, které
nabízí Evropské rozvojové fondy.
• • •
Úryvek z knihy „Tlumačov“ vydané
v roce 2008.
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100 let od otevření budovy nové měšťanské školy Rozhovory

U příležitosti uplynutí 100 let
od otevření budovy nové měšťanské školy požádala redakční rada
Tlumačovských novinek o rozhovor 3
pedagogy: pana Františka Uličného,
pana Jaroslava Pospíšila a paní
Lenku Odložilíkovou. Dva první jmenovaní působili na tlumačovské škole řadu let, nyní jsou na zasloužilém
odpočinku. Paní Lenka Odložilíková
patří do současného pedagogického
sboru, vyučuje 2. ročník.
Pana Františka Uličného jsme
navštívili u něj doma a v příjemném
hodinovém rozhovoru se přenesli
do doby, kdy učil na místní základní
škole. Jistě se všem jeho žákům, některým je dnes už i přes 60 let, nesmazatelně zapsal do paměti. Kdo
by mohl zapomenout na vlídného,
spravedlivého, přátelského a urostlého kantora s hlubokým, mužným
hlasem, vysvětlujícím složité vzorce
v matematice a objasňující učivo
fyziky?

 Pan František Uličný
Nejsem rodák z Tlumačova, své
základní vzdělání jsem získal jinde.
Narodil jsem se v roce 1930 a jako
dítě jsem začal chodit do školy
v Milenovicích okres Dunajská Streda.
V roce 1938 jsme se přestěhovali
na Moravu a do 3.–5. třídy jsem chodil v Ostrovačicích u Brna, Polešovicích
a Pravčicích u Hulína.

Fotografie pedagogů, šk. rok 1969/1970. Sedící z leva: R. Bořutová, F. Janečková, Z. Janasová, E. Sovadinová, M. Miková, A. Vaškovičová, M.
Bomerová, L. Walowa. Stojící z leva: J. Pospíšil, A. Horký, J. Hulenka, J. Hradil, F. Uličný, I. Pospíšil, B. Janečka, P. Kameník, O. Powalka, L. Jedlička.

Březen 2011

Na Základní školu v Tlumačově
jsem nastoupil po skončení presenční
vojenské služby dne 1. 11. 1953 (přijímal mě tehdy pan ředitel Jaromír
Janiš) a ukončil odchodem do důchodu dne 1. 10. 1990. Tlumačovskou školu jsem opustil jen na jeden školní rok
(1959/1960), kdy jsem pracoval jako
ředitel základní školy v Bohuslavicích
u Zlína.
Prvním rokem jsem na škole
v Tlumačově učil 4. třídu. Od 1. 9.
1954 na druhém stupni matematiku,
fyziku a dílenské práce. V některých
letech jsem učil i chemii a jazyk ruský.
Po všechna léta jsem byl třídním učitelem a v jednou období i výchovným poradcem. Pro výuku jsem používal pomůcky vydané Službou škole, ale pro
frontální pokusy ve fyzice a matematice jsme využívali pomůcky vyrobené žáky posledních ročníků v dílnách.
Díky tehdejšímu vedení obce byly dílny velmi dobře pro pracovní činnost
vybaveny.
Na tlumačovské škole jsem strávil
36 let. Za tu dobu mi „prošlo rukama“ mnoho dětí, spolupracoval jsem
s mnoha kolegy a kolegyněmi – pedagogy a setkával se i s dalšími pracovníky
školy. Často a rád vzpomínám na žáky:
Jaroslava Pospíšila, Jiřinu Rýdlovou,
Miroslava Kozmína, Jana Melichárka,
Janu Oslzlovou, Hanu Gazdošovou,
Františka Kela, Jiřího Richtra, Jarmilu
Janečkovou, Zdeňka Světlíka a desítky
dalších. Na kolegy: p. Jaromíra Janiše,
Inocence Pospíšila, Jaroslava Hulenku,
Ludmilu Havelovou, Aloise Horkého,
Josefa Václavíka, Jaroslava Hradila.

Pan
František Uličný

Jiřinu Vrtalovou. Na nepedagogické pracovníky: Bohušku Machovou - školnici,
Josefa Bendu - školníka, kuchařky: Věru
Zikmundovou a Ludmilu Skácelovou.
Za svou pedagogickou kariéru jsem
s žáky prožil mnoho příhod. Kdyby se
všechny sepsaly, byla by z nich pěkně
„tlustá“ kniha. Ale na jeden vzpomínám
obzvlášť rád: V matematice v 8. třídě
jsem žákům vysvětloval řešení rovnice
o 2 neznámých. Otočil jsem se od tabule a vidím, že žák F. K. čte pod lavicí.
Hned jsem mu čtivo zabavil a vidím, že
čte Rodokaps. Vyvolal jsem ho k tabuli
a zadal mu velmi těžkou soustavu. Milý
žák soustavu rovnic perfektně bez chyby vyřešil. Pochválil jsem ho a se slovy:
,,Na, tu máš a čti dál“, jsem ho poslal
sednout. Třída, která před tím mlčela,
začala tleskat a smát se.
Ve svém „učitelském“ životě jsem
napsal jen jednu poznámku. Představte
si, že nejmenovaný žák 8. třídy neuměl
násobilku. Nabídl jsem mu doučování,
ovšem on nikdy na dohodnuté místo
nepřišel. Když jsem se ho zeptal, proč
nepřišel, dostalo se mi velmi svérázné odpovědi: „Já bych se vám mohl
na tu násobilku v…“. V ten okamžik
se ve mně zpěnila krev a začal jsem
mu psát do žákovské knížky poznámku. Protože jsem byl moc rozlobený,
tak jsem psal, jak mi přišla slova „pod
pero“. Popsal jsem 3 až 4 stránky.
Mezitím jsem se uklidnil a začal jsem si
číst, co jsem napsal. Říkám si v duchu:
„Franto, cos to tam, pro Boha napsal?“
Vytáhl jsem z kapsy 10 Kč, dal ji žákovi
se slovy, ať si zajde do ředitelny koupit
novou žákovskou knížku, že já jsem
tu jeho poničil. Moje jediná napsaná
poznámka se tedy nikdy nedostala
k rodičům.
Také rád vzpomínám na organizování prázdninových táborů pro tlumačovské děti. Tábory trvaly několik let
a konaly se na Rusavě, Chvalčově a naposled na Lubné. Dokonce jsme měli
výměnné pobyty našich dětí s polskými žáky z Poznaně. Pionýrská organizace byla v Tlumačově velmi úspěšná;
ze všech soutěží jsme vždy přivezli nějaké ceny.
Školství mého mládí se velmi liší
od nynějšího. Do základní školy jsem
chodil do jednotřídky, dvojtřídky a nakonec do trojtřídky. Dnešní školy se
věnují každému ročníku zvlášť. Někdy
nahlédnu vnučkám do učebnic. Moc jim
ale nerozumím, jsou podle mého názoru nepřehledné. Co mi ale nejvíce vadí
na dnešním školství, tak to jsou nejednotné osnovy platné pro celou ČR.

www.tlumacov.cz

ZŠ Tlumačov
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Při svém působení na ZŠ Tlumačov
jsem se také zapojil do života obce.
Dělal jsem po řadu let vedoucího kina
a filmy jsem i promítal. Pracoval jsem
také v komisi ochrany mládeže při
MNV i ONV.
K stoletému výročí přeji pracovníkům školy pevné nervy, hodně úspěchů v práci a svatou trpělivost se svými
žáky. Žákům, aby se pilně připravovali
na vyučovací hodiny a vážili si svých
učitelů, aby žili a pracovali tak, aby se
za své činy nikdy nemusili stydět.
Pan Jaroslav Pospíšil velmi ochotně s námi zavzpomínal na práci učitele i ředitele na tlumačovské základní škole. Sportovně založený kantor
se po celý učitelský život snažil svého sportovního ducha a cit pro fair
play předávat žákům. Pan Pospíšil
je společenský člověk, z čehož vyplývá, že i jeho mimoškolní činnost byla
i je bohatá. I teď si rád zasportuje
(reprezentoval Tlumačov na Hrách
seniorů Mikroregionu Jižní Haná)
a zahraje si příjemné melodie na kytaru i varhany. I královská hra, šachy, má v jeho životě trvalé místo.

 Pan Jaroslav Pospíšil
Tlumačov je moje rodná obec, jsem
s ní spjatý už 67 let. Svou povinnou
školní docházku jsem absolvoval
ve zdejší škole. Bylo to v letech 1950
– 1958. Poprvé jste stanul před žáky,

co by učitel, v SOU Pozemních Staveb
v Třinci (1964–1966). Učně jsem vyučoval matematiku a tělocvik a nyní,
po určitém čase, mohu říct, že to byly
nejkrásnější roky mého život. Dva
roky (1966–1967), hned po dokončení studií, jsem dělal v Tlumačově
skupinového vedoucí pionýrské organizace. Nebylo zde volné učitelské
místo, ale já jsem chtěl být doma
a moct se věnovat sportu - fotbalu.
Pak následovala vojna o od roku 1968
do 2006 jsem působil na místní škole. Vyučoval jsem hlavně matematiku
a zeměpis – předměty, na které mám
aprobaci. Ale i další předměty, jako
tělocvik, hudební výchova, branná
výchova a další. Na zdejší základní
škole jsem i 10 let (1982–1992) zastával funkci ředitele.
Rád vzpomínám na všechny žáky,
kolegy a pracovníky školy. Dříve nebyla
ve školství taková feminizace, učitelé
- muži měli převahu. Když jsem nastoupil do tlumačovské školy, měl jsem
k sobě ještě 4 stejně staré učitele, se
kterými jsem si velmi rozuměl i mimo
školu. Byli jsme dobrý kolektiv. Jezdili
jsme na zájezdy, slavili MDŽ, Den učitelů. Rád na tu dobu vzpomínám. My,
učitelé, jsme měli dříve tu výhodu, že
jsme se všichni scházeli ve sborovně.
V ní, před vyučováním, i po, se probraly všechny důležité události doma
i ve světě, hned se vyřešily dané školní úkoly, problémy, atd. Teď má každý
učitel svůj kabinet, ve kterém má určitě klid na svoji práci, ale chybí mu kontakt s kolektivem.

Pan
Jaroslav Pospíšil

Březen 2011

Ve školství mého mládí si rodiče
i žáci více vážili učitelů. Vzpomínám si,
že se v každé třídě topilo v kamnech,
do kterých se muselo přikládat uhlí
a dřevo. Představte si tu namáhavou
práci školnice, která musela všechen
materiál na topení do tříd nanosit!
Jako děti jsme přišli ze školy domů,
„praštili“ aktovkou a hurá ven. Žádné
sezení u počítače a televize. Sport, to
bylo naše. Víc jsme četli knížky, časopisy. Ve čtení (předmět ve škole) jsme
museli číst určitý počet slov na čas.
Nevím, jak by dnešní děti uspěly. Ale
jinak musím říct, že jsme „blbli“ stejně, jak dnešní děti. Tenkrát nebyla
žádná školní jídelna, na oběd jsme
chodívali domů. Šlo to, protože většina matek pracovala doma nebo byla
v domácnosti. Později jsme chodívali
jíst k „Donínovi“ (restaurace U Rudolfa
Purkrabího z Donína). Učebnice a sešity jsme neměli tak krásně barevné, jak
mají děti dnes. Ale taky jsme se z nich
všechno důležité naučili. Pokud dítě
chce studovat, tak nezáleží na tom,
z čeho studuje a kde studuje, hlavně
že chce a má zájem. Když ale nechce…
může chodit na školu kdekoli, nenaučí
se nic.
Humoru a zajímavých příhod jsem
zažil víc než dost. Rád se s vámi podělím o jednu poučnou historku: Byl
jsem s kolegou Hulenkou a se dvěma třídami na výletě ve Vysokých
Tatrách. Pro túru bylo lepší, když
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Já
jsem šel s první, šli jsme kolem bystřin, vodopádů, až jsme došli na hřbitov. Bylo tam hodně pochovaných
utonulých právě v horských potocích,
mezi nimi i děti. Pak přišla za námi
druhá skupina a říkali, již tady mohl
být pochovaný i tlumačák. Jeden kluk
nedával pozor, skákal po kamenech,
uklouzla mu noha, spadl do horského
potoka a už se topil ve vodě rychle
tekoucí z kopce. Pan učitel Hulenka
s klukama ze třídy utíkali po proudu, až kluka předběhli, udělali řetěz
a vytáhli ho z rozbouřené bystřiny.
Naštěstí všechno dobře dopadlo.
Nejvíc jsem byl hrdý na to, že jsem
zaměstnanec školy z Tlumačova,
když jsem byl na aktivu ředitelů
a na základě okresních prověrek byla
naše škola vyhlášená nejlepší v matematice. Testované byly 9. třídy a velkou zásluhu na tom měl pan učitel
Uličný..
Ve škole také působil, pod vedením
pana učitele Horkého, filatelistický
kroužek, jehož členové se zúčastňova-
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100 let od otevření budovy nové měšťanské školy Rozhovory

li celorepublikových soutěží. Dokonce
jsou i zachyceni na fotografii s kosmonautem Gagarinem. Také šachový
kroužek byl tenkrát v Tlumačově pojmem. Odehrála se zde, za účasti bezmála 50 družstev, Velká cena České
republiky.
V současné době se mi moc nelíbí, že se vybudovalo za školou hřiště
a veřejnost ho nesmí používat. Možná
jsou ale takové přepisy. Je to velká
škoda. Poznámka redakce: hřiště se
dá pronajmout.
Škole ke kulatému jubileu přeji více
mužů – kantorů. Vyšší platy a takovou
přátelskou atmosféru mezi kantory,
jakou jsme měli my.
Paní Mgr. Lenka Odložilíková
patří na tlumačovské škole k současnému pedagogickému sboru. Její
aprobací je učitelství na I. stupni
ZŠ. Na malé děti jistě působí jako
maminka, proto se ve škole cítí jako
doma.

 Mgr. Lenka Odložilíková
Své velmi rané dětství jsem neprožila v Tlumačově, ale ve Spytihněvi.
Základní školu jsem ale už vychodila
na zdejší škole. I když jsme byli taková „klučičí“ třída, žádné velké problémy s námi nebyly. Ráda se se svými
spolužáky setkávám, máme na co
vzpomínat.

Mgr.
Lenka Odložilíková

Do tlumačovské školy jsem nastoupila jako učitelka v roce 1997. Před
tím jsem učila 6 měsíců v Tečovicích,
pak jsem odešla na pětiletou mateřskou dovolenou. Po mateřské dovolené jsem ještě 1 rok strávila na ZŠ
Otrokovice Trávníky.
Měla jsem štěstí na tzv. uvádějící
učitele. Nejvíce jsem se naučila doma
od své maminky – učitelky. Na tlumačovské škole také učila dlouhá léta.
Zdědila jsem asi po ní kantorské geny,
už jako malá jsem věděla, že chci být
učitelkou.
V současné době učím malé žačky
a žáky v 1. a 2. třídě. Pro prvňáčky je
všechno nové, učivo přijímají dobře,
chtějí se co nejvíce dozvědět. Práce
s nimi je radostná i velmi náročná.
Jsou jako nepopsaný list papíru a hodně záleží na tom, jakou formou se
do nich informace vloží. S druháky je
práce o něco snazší, jsou už na školu
zvyklí, rychleji pracují, ale také už
znají ze školního prostředí to, co by
znát ani nemuseli.
Někdy se dětmi od srdce zasměji.
Zvláště v 1. třídě není nouze o legraci.
Například před pár lety jsme se učili nové písmenko „Š“. Mezi slovy se
objevilo jméno „Šemík“. Velmi jednoduchou formou jsem dětem vyprávěla pověst o Horymírovi, který se zachránil skokem na Šemíkovi ze skály
u Vyšehradu. Vzápětí jsem se dětí zeptala, jakže se tento koník jmenoval,
no a jeden chlapeček mi s bezelstným
úsměvem odpověděl: „Pegas“.

Na trhu je mnoho druhů učebnic
a sešitů. To je velká nevýhoda pro
děti, které přecházejí na jinou školu. Na druhé straně je to dobré pro
kantory; mají kde čerpat další úkoly,
inspiraci. Konkurence na trhu se promítla i do školních potřeb. Vše souvisí
se školním vzdělávacím programem.
Ten již běží 4 roky i na naší škole.
Cizí jazyk se učí děti od 3. ročníku.
Největší zájem je o angličtinu. Školní
počítače využívají už i prvňáčci, máme
k dispozici velký výběr programů.
Jestliže budu srovnávat školství
za mé povinné školní docházky s tím,
co je nyní, budu mluvit více všeobecně, nejen o školství. Podle mého názoru hodně přibylo, téměř ve všech
oborech a činnostech, administrativní práce. Připadá mi, že papír je teď
nejdůležitější věc na světě. Neustále se
všechno musí dokumentovat. Musí se
dělat analýzy jednou tak, podruhé jinak. Člověka tato papírová práce hodně zatěžuje, ubírá mu to čas a místo,
na věci důležité v jeho práci.
Je tu také ta dnešní uspěchaná
doba. Projevuje se v práci, na dětech.
Dnešní děti jsou úplně stejně chytré
jako děti před 100 lety. Jejich život se
jen liší v možnostech, které mají. My
jsme rozhodně takový úžasný přístup
k informacím neměli. Nám musely
stačit učebnice nebo to, co nám pan
učitel řekl, co jsme si přečetli, viděli v televizi, slyšeli v rádiu. Současné
děti mají internet, encyklopedie, atd.
Je jim dána možnost cestovat, poznávat stále něco nové. Někdy je to možná
až na škodu. Moc informací je zahltí,
je pro ně těžké se v tom všem vyznat,
utřídit si, co ano, co ne. Je mnoho negativních vlivů, které na ně působí.
Pro dospělé je mnohdy také obtížné
ukázat jim správný směr.
Myslím si, že všeobecně děti byly,
jsou a budou jako nasávací houba.
Co se jim předloží, to do sebe nasají.
Nejenom ve škole, ale i doma a v dění
kolem nich. Proto se domnívám, že
děti jsou vždy odrazem společnosti,
ve které žijí.
Tlumačovské škole přeji do dalších
let více hodných, pracovitých a snaživých dětí. Dobrý kolektiv pracovníků. Ten je hodně důležitý pro přátelské školní ovzduší. Dětem, ať se jim
u nás dobře studuje. My, kantoři se
budeme snažit stále něco vylepšovat,
aby se jim u nás, v naší malé školičce,
líbilo. Škole přeji, aby „šlapala“ dalších 100 let.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov 
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Zápis do 1. ročníku
1. února 2011 v naší škole proběhl
zápis do 1. ročníku. Přišlo celkem 29 budoucích prvňáčků (z toho 2 v náhradním
termínu). Všechny děti se snažily ukázat,
co už umí, co se naučily ve školce nebo
doma. Poznávaly barvy, geometrické tvary, pořadí prvků, pravou a levou stranu,
některá písmenka a číslice. Přednášely
básničky nebo zpívaly písničky. Každý
z budoucích žáčků si za svou snahu odnesl malý dárek, který pro ně připravili
již opravdoví školáci.
Někteří rodiče po zralém uvážení
a konzultaci s učitelkami mateřských
škol požádali o odklad školní docház-

Karneval v Tlumačově

ky, který musí být
vždy doložen doporučením odborného pedagogického
centra či pediatra.
Hlavními příčinami odkladu školní docházky bývá
zpravidla sociální
a mentální nezralost. Stále častěji
se objevují výrazné
logopedické potíže,
malá slovní zásoba a neobratnost
v mluvním vyjadřo-

Vyhodnocení SCIO testů žáků 9. ročníků ZŠ
Ve školním roce 2010/2011 se žáci 9.
ročníku zúčastnili celostátních zkušebních testů (SCIO). SCIO testy jsou složeny ze čtyř oblastí: český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní
předpoklady (OSP). Výsledky jsou porovnávány s výsledky všech základních škol
a gymnázií, které se testů zúčastnily. Žáci
si mohou koupit svou osobní hodnotící
zprávu, která jim může pomoct rozhodnout se na jakou školu si podat přihlášku.
Výsledky jednotlivých oblastí
V českém jazyce měli naši žáci lepší
výsledky než 60% zúčastněných škol.
V tématické i dovedností části pak měli
průměrné výsledky ve všech oblastech
testu.
V matematice dosáhli tlumačovští
žáci lepších výsledků než polovina zúčastněných škol. Tematická i dovedností
část testu ukázala průměrné výsledky.
V anglickém jazyce docílili žáci srovnatelných výsledků s polovinou zúčast-

Březen 2011

něných škol a tak jak v předchozích
předmětech měli průměrné výsledky
v tematické části testu.
Porovnáváním výsledků testu z jazyka českého, matematiky a jazyka anglického s výsledky OSP bylo zjištěno,
že naši žáci optimálně využívají svůj
studijní potenciál a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních
předpokladů
Vzhledem k tomu, že v posledních
dvou letech jsou SCIO testy součástí přijímacích pohovorů na gymnázia a střední odborné školy, bylo pro žáky dobré, že
si vyzkoušeli tyto testy nanečisto.
V letošním školním roce můžeme být
s výsledky SCIO testů 9. ročníku celkem
spokojeni, ale vzhledem k tomu, že následující ročníky nejeví takový zájem
o školní práci je docela možné, že v následujících letech se tak dobrých výsledků nedočkáme.
Mgr. Zuzana Ježíšková

vání, které souvisí s charakterem současné uspěchané doby, negativním vlivem
médií a počítačů. Děti mají málo příležitostí samostatně se vyjadřovat, formulovat svoje pocity a zážitky. A to je také
jedno z témat, na kterém budou budoucí
prvňáčci nástupem do školy ve spolupráci s rodinou pracovat a budou se v něm
zdokonalovat.
Mgr. Lenka Odložilíková

Letošní lyžák
„Lyžák“ – kurz základního lyžování v 7. ročníku základní školy býval
ještě před lety zcela běžnou a velmi
oblíbenou školní akcí. Žáci se jednak
naučili základům nového sportu,
jednak zažili spoustu neobvyklých
zážitků, které vedly ke stmelení třídního kolektivu.
Lyžování je sport krásný. Je však
i sportem fyzicky a jak se v posledních letech ukazuje i finančně náročnějším. Někdy nechuť a nezájem
o pohybové aktivity, ale na druhou
stranu i nedostatek financí na pořízení lyžařské výzbroje a výstroje, nedostatek peněz na pobyt a vleky, to
jsou důvody, proč jsme u nás na škole pořádali tento kurz pouze jednou
za dva roky. Letos se však z žáků
7. a 8. ročníku nepřihlásil ani minimální počet zájemců, díky němuž
bychom kurz základního lyžování
mohli zrealizovat.
Je velká škoda, že se nám z výše
uvedených důvodů v této části nepodaří náš ŠVP – „Škola zdravého životního stylu“ naplnit.
Mgr. Leona Jirušková

V sobotu 5. února 2011 se měl
v Tlumačově konat Dětský karneval
s Míšou Růžičkovou. Před akcí, jako vždy
předcházely velké organizační přípravy.
Dopoledne však zazněl telefon, že se zpěvačka Míša plánovaného karnevalu nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit! Co
teď? Za 4 hodiny začnou přicházet děvčata a chlapci ve svých krásných kostýmech.
O zrušení není možné uvažovat. Telefony
mezi organizátory drnčí a řeší se co dál.
Oslovujeme Jiřího Hadaše z Uherského
Hradiště, který pořádá dětské kouzelnické karnevaly. Je to skvělé, má zrovna volný termín a souhlasí, že za námi
do Tlumačova přijede. Vše je zachráněno
a volba to byla velmi správná. Skvělý Jirka
zapojil všechna děvčata a chlapce do připraveného programu. Nejen do tanečků
a kouzlení, ale také soutěží, při kterých
mu pomáhali jeho dva klauni Jája a Pája.
Děti bylo radost sledovat. Nadšení, úsměvy a spokojenost panovala na tanečním
parketě po celou dobu poutavého programu. To je přece nejdůležitější na těchto
dětských akcích, aby právě ony byly spokojené. Každý si domů odnášel spoustu
sladkostí, omalovánky, pexeso a od kouzelníka Jirky dostali na cestu domů časopisy Sluníčko a Mateřídouška.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem pomocníkům na akci a také Jirkovi,
že nám vyšel vstříc a připravil pro děti
krásný program. Jsme rádi, že většina
účastníků zůstala, i když jim byla nabídnuta možnost vrácení vstupného z důvodu změny programu. Ti, co zůstali, si
karneval patřičně užili.
Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Omluvný dopis od Míši Růžičkové:
Dobrý den milí kamarádi,
ještě jednou se omlouvám, že jsem
v sobotu 5. 2. 2011 nemohla přijet
do Tlumačova na Karneval. Bohužel
mě skolila chřipka natolik, že jsem
nemohla z postele. Svá vystoupení neruším, byla to však výjimečná situace
a můj zdravotní stav mi neumožnil jakýkoliv přesun.
Moc ráda za vámi přijedu v náhradním termínu. Zdravím všechny
a přeji hodně zdraví.
Míša Růžičková

Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov
Vás všechny srdečně zve na
VII.ročník soutěže v aerobiku skupin

„O pohár starosty obce Tlumačov“
Akce se koná 9. 4. 2011 od 13:00 hodin
v prostorách velké tělocvičny ZŠ Tlumačov.
Soutěž je rozdělena do několika věkových kategorií. I. Kategorie do 7 let,
II.kategorie 8–10 let, III.kategorie 11–13 let a poslední IV.kategorie 14–24 let.
Čeká vás velká sportovní show.
Přijďte podpořit všechna soutěžící děvčata a chlapce z širokého okolí.
V doprovodném programu zde vystoupí taneční skupina z Hulína a Otrokovic.
Vstupné: děti do 2 let zdarma, do 15 let 20 Kč, dospělí 40 Kč. Občerstvení
zajištěno.
Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov
pořádá v úterý 12. 4. 2011

Velikonoční dílny
Akce se koná v DDM Sluníčko v malé tělocvičně 9:00–12:30 hod. a 14:00–17:00
hod. Vstupné 10 Kč. Přijďte si za drobný poplatek vytvořit dárečky
a jarní dekorace k blížícím se velikonočním svátkům.

www.tlumacov.cz
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Skupina „NÁVRATY“ slaví velké úspěchy
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KIS Tlumačov, SDH Tlumačov

Tlumačovský košt pálenek byl letos už po osmé

Rok se sešel s rokem a hudebně dramatická skupina „NÁVRATY“ má za sebou
dalších dvanáct měsíců své aktivní činnosti, kdy pravidelně navštěvovala kluby
seniorů a domovy důchodců v okolí, aby
jim zpříjemnila volné chvíle pěkným programem s mluveným slovem a oblíbenými písničkami. V repertoáru skupiny je
už devět hudebně tematických bloků, se
kterými jezdí převážně mezi seniory.
V letošním roce jsme nacvičili dva nové
programy na téma: „Jen pro ten dnešní
den, stojí za to žít…..“ a „Písničková dueta“ (písně 60. a 70 let). V loňském roce
jsme absolvovali 78 vystoupení v okolí.
Všude, kam se svým programem zajíždíme, nás už vítají jako staré dobré známé

V sobotu 29. ledna 2011 se v Klubu
obce Zábraní uskutečnil Tlumačovský
košt pálenek 2011. Jednalo se již o 8.
ročník a zúčastnit se ho mohl každý, kdo
má rád dobrou pálenku. Do soutěže bylo
přihlášeno, i přes neúrodu ovoce v minulém roce, 37 vzorků vesměs kvalitního
ovocného elixíru. Vzorky byly dodány
nejen z Tlumačova, ale i z Napajedel,
Otrokovic, Kvasic.
46 degustátorů složených z obou pohlaví a všech věkových kategorií (nad
18 let) rozhodlo následovně: na 3. místě se se svou pálenkou umístnila paní
Helena Němcová s průměrným počtem
bodů 3,63. Za ní velmi těsně obsadil 2.
místo pan Zdenek Brázdil s průměrným

počtem bodů 3,65. Vítězným destilátem
se stala obecní pálenka s průměrným
počtem bodů 3,85.
Své vzorky si tentokráte poznali 4 degustátoři; 3 ženy a 1 muž. Byli
to: p. Šoltysová, p. Meisenbichlerová,
p. Psotová a p. Egyed.
Celou akci přijeli zdokumentovat i 2
regionální deníky a krátký klip natočila
RTA Zlín.
Po vyhlášení výsledků následovalo
posezení, které se protáhlo do pozdních nočních hodin. Po celou dobu panovala skvělá nálada, a pokud se alespoň letos trochu ovoce urodí, bude zase
„koštovačka“.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

a zvou nás opět k brzké návštěvě. Toto
uznání nás těší a utvrzuje v tom, že naše
aktivita není zbytečná a že rozdáváme
mezi těmito lidmi dobrou a pohodovou
náladu. Nejdál vzdálené místo, které jsme
loni navštívili byl Vsetín a Luhačovice, zájem o vystoupení projevily i Domovy seniorů v Nedašově a v Návojné.
Věříme, že naše písničky budou těšit
posluchače i tento rok, ve kterém bychom
pro ně chtěli připravit další dva nové programy: „Písničky z babiččiny krabičky“
a „Písně lesů, vod a strání“. Doufáme, že
se opět zavděčíme stále populárními melodiemi, které potěší starší i střední generaci a zpříjemní jim volné chvíle, které se
rozhodnou trávit u našeho programu. Pro
občany Tlumačova připravujeme na květen program s názvem: „Zpíváme maminkám“, se kterým bychom chtěli společně
oslavit svátek matek.
Za skupinu „Návraty“
Hana Janoštíková

Zajímavá beseda nejen pro seniory
Na pondělní odpoledne 7. února
2011 připravilo KIS Tlumačov ve spolupráci s Mgr. Marií Pečeňovou besedu
na téma: Bezpečnost seniorů (zaměřená zejména na krádeže a nevítané podomní prodejce a podvodníky) a možnosti využití sociálních služeb v praxi.
Ing. Havlíková, Ing. Šauerová a Mgr.
Zdařil ze sociálního odboru Městského
úřadu Otrokovice seznámili přítomné
s projektem „Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování soc. služeb na Otrokovicku“. Další
informace se týkaly sociálních zařízení na Otrokovicku a nabídky jejich
služeb.

Březen 2011

Druhá část přednášky byla zaměřena
na problematiku trestné činnosti páchané na seniorech. Nadporučík p. Kročil
z Policie ČR z Otrokovic upozornil seniory na rizika krádeží peněženek a dokladů
při nákupech, v dopravních prostředcích,
apod. Policista dal také velmi cenné rady,
jak se zachovat v krizových situacích,
např. jak se bránit podomním prodejcům a podvodníkům. Konkrétní situace
byly seniorům promítány na DVD.
Závěr besedy patřil prezentaci cesty po Holandsku, kterou připravila
Mgr. Marie Pečeňová. Její poutavé vyprávění bylo doplněno zajímavými
fotografiemi.

Knihovna informuje
V loňském roce přečetla nejvíce
knih sl. Marta Jonášková a paní Dana
Bilavčíková
V březnu roku 2010 místní
knihovna v Tlumačově vyhlásila soutěž „ČTENÁŘ ROKU 2010“ a v prosinci vyhodnotila čtenáře s nejvyšším
počtem půjčených knih za celý rok
2010.
V kategorii do 15 let se stala vítězem s počtem 41 knih žákyně 9.
třídy ZŠ Tlumačov Marta Jonášková
a v kategorii od 15 let paní Dana
Bilavčíková s počtem 141 vypůjčených knih.
Obě čtenářky od nás získaly krásné knihy. V novém roce přejeme
nejen těmto výherkyním, ale všem
čtenářům hodně kvalitních a zajímavých knih.
V loňském roce navštívilo knihovnu 2 824 občanů, z toho 198 použilo
veřejný internet. Vypůjčeno bylo 223
naučné a 2 226 krásné literatury pro
dospělé. Dětské naučné literatury
jsme vypůjčili 92 a beletrie 295 ks
knih. Počet titulů docházejících periodik je 6, ročně bylo zapůjčeno
434 časopisů. Knihovna uspořádala
8 besed, které navštívilo 179 občanů
a žáků ZŠ Tlumačov.
V současné době nabízí knihovna
čtenářům 6 148 kusů knih. Dvakrát
ročně je knižní fond obohacován
o výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. I letos
budeme doplňovat fond novými zakoupenými knihami a pořádat pro
vás zajímavé besedy.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov za rok 2010
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
patří neodmyslitelně ke kulturnímu
a společenskému životu v naší obci.
Členové SDH se podíleli např. na slavnostním stavění a kácení máje, na Dětském
dnu a na Slavnostním rozsvícení vánočního stromku. Při kulturních a sportovních akcích (plesy, taneční zábavy, soutěž
v aerobiku) prováděli členové sboru požárněbezpečnostní dozor.
Na závěr byl účastníkům rozdán dotazník, propagační letáky
a pro všechny bylo přichystáno malé
občerstvení.
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

V neposlední řadě zasahovali u mimořádných událostí v obci a okolí:
9. 1. - spadlé větve – silnice směr
Záhlinice
26. 3. - požár ubytovny – Tečovice

17. 5. – 16. 6. – povodeň – Tlumačov
11. 6. - požár trávy – Tlumačov – Slivotín
13. 6. - spadlý strom – Tlumačov ulice
Sportovní
10. 7. - požár trávy – železniční trať
směr Hulín
10. 9. - požár výrobní haly – Otrokovice
18. 9. - námětové cvičení – loděnice
Otrokovice
6. 10. - námětové cvičení – železniční
nehoda Tlumačov
20. 12. - požár masny – Kvasice
22. 12. - požár pergoly - Tlumačov
Ve všech uvedených případech dodržela naše zásahová jednoka stanovený ča-

sový limit pro výjezd (10 minut) a zvládla
zdárně nelehké úkoly zásahu. Zásahová
jednotka má nyní 13 členů a všichni jsou
pravidelně školeni dle plánu odborné
přípravy.
Bohužel z důvodu rozsáhlých povodní
v měsících květen a červen jsme se nemohli v loňském roce věnovat sportovní činnosti a nemohla se uskutečnit ani
tradiční noční soutěž o Putovní pohár
Mikroregionu Jižní Haná.
Za obětavou činnost chci všem členům SDH Tlumačov poděkovat a popřát
do další činnosti hodně úspěchů.
Za SDH Tlumačov, Roman Šnajdar

www.tlumacov.cz

Sport, inzerce

Fotbal - rozlosování jednotlivých soutěží ročníku 2010/2011

SLUNEČNICE
dárkový obchůdek
s vinotékou
v Domě služeb TLUMAČOV

Rozlosování přípravka A jaro 2011

Rozpis utkání mladší žáci jaro 2011

Paseky A - Tlumačov

ST

Štípa - Tlumačov

PO 18. 04. 16:00

Doubravy - Tlumačov

ČT 05. 05. 16:30

Tlumačov - Žlutava

NE 01. 05. 10:00

Tlumačov - Malenovice

SO 14. 05. 14:30

Zlín - Tlumačov

hlášenky

Vám nabízí

Halenkovice - Tlumačov

NE 22. 05. 14:30

Mladcová – Tlumačov

ÚT 10. 05. 16:00

Tlumačov - Mysločovice

SO 28. 05. 14:30

Tlumačov - Lhota u Mal

NE 22. 05. 10:00

Tečovice - Tlumačov

SO 04. 06. 10:15

Louky - Tlumačov

ČT 26. 05. 16:30

•
•
•
•

Tlumačov - Mladcová

SO 11. 06. 14:30

Tlumačov - Volno

NE 05. 06.

Napajedla - Tlumačov

Čt

27. 04. 16:00

•

16. 06. 16:00

Rozpis muži OP jaro 2011

•

Cukrovinky, slané pochutiny
Sudové i lahvové víno - velký výběr
Medovinu, vaječné koňaky a další
Vysoce kvalitní černé a zelené čaje,
sypané i porcované
Ovocné čaje s různými příchutěmi
a léčivými příměsemi
Bonboniery, belgické a švýcarské
čokolády
Kávu, nealko nápoje, med
Dárkové předměty
Originální ručně řezané svíčky

Rozpis OP dorost jaro 2011

Tlumačov - Ludkovice

SO 02. 04. 15:30

Ludkovice - Tlumačov

SO 09. 04. 15:30

Vysoké Pole - Tlumačov

NE 10. 04. 15:30

Tlumačov - Jaroslavice

NE 17. 04. 13 .30

Tlumačov - Hvozdná A

SO 16. 04. 16:00

Návojná - Tlumačov

NE 24. 04. 10:00

Sehradice - Tlumačov

SO 23. 04. 16:00

Tlumačov - Mladcová

NE 01. 05. 14:00

Tlumačov - Napajedla

SO 30. 04. 16:30

Dle Vašeho přání objednáváme:

Provodov - Tlumačov

SO 07. 05. 13:30

Jaroslavice A - Tlumačov

SO 07. 05. 16:30

Mysločovice - Tlumačov

SO 14. 05. 16:30

Štípa A - Tlumačov

NE 15. 05. 16:30

Tlumačov - Nedašova Lhota NE 22. 05. 14:00

Tlumačov - Kašava

SO 21. 05. 16:30

Slopné - Tlumačov

SO 28. 05. 16:30

Dolní Lhota A - Tlumačov

SO 28. 05. 16:30

Tlumačov - Březnice A

NE 05. 06. 14:00

Tlumačov - Veselá

SO 04. 06. 16:30

• Slovácké svatební koláčky a ořechové
hřebenáčky oceněné „Perla Zlínska“
• Zákusky, rolády, řezy, dorty
• Obložené mísy a talíře, chlebíčky,
aspiky, masové rolády
• Řezané květiny a kytice

Tečovice - Tlumačov

NE 12. 06. 10:00

Bylnice - Tlumačov

NE 12. 06. 16:30

Tlumačov - Jasenná

NE 19. 06. 14:00

Tlumačov - Tečovice A

SO 18. 06. 16:30

Kulturní a informační
středisko
náměstí Komenského 170,
763 62 Tlumačov
Místní knihovna
zve děti do 11 let na

NOC S ANDERSENEM
z pátku 1. dubna
na sobotu 2. dubna 2011
sraz přihlášených v 16:30 hod.
v knihovně,
nám. Komenského 170
Čeká vás NOC PLNÁ
PŘEKVAPENÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE
A PŘIHLÁŠKY V KNIHOVNĚ
NEBO KIS

KONTROLA
A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Otrokovice a okolí

Tel.: 773 220 232

20

•
•
•

Zhotovíme dárkové koše
a balíčky dle Vašeho přání.
Otevřeno:
Pondělí–pátek  8 – 11 13 – 16 hodin
Sobota 8 – 11 hodin

www.slunecnice7.cz

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po–Pá 8:00–16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA po celé ČR - při nákupu nad 7.000 Kč.
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
PLOTY - PLETIVO – prodej materiálu na oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. V zahradnictví můžete využít množstevní
slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.
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