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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
v době, kdy píši tento článek, prožíváme měsíc máj, měsíc často opěvovaný
básníky a skladateli, měsíc lásky, ale také
měsíc, který mnozí dříve narození mají
spojený s prvomájovými průvody a pamatují, co vše s tím souviselo. Naštěstí je to
vše za námi. Postupně se obnovil tradiční svátek matek a všem maminkám patří
velké poděkování, ke kterému se opožděně připojuji i já. Den otců se v našich
zeměpisných šířkách nějak neuchytil, ale
my otcové se roli otce učíme celý život.
Vždyť má-li se naše země odlepit
od pomyslného dna, musí nám dobře
fungovat především rodiny. Rodina byla,
je a bude základní buňka společnosti
a nic na tom nezmění (alespoň doufám)
ani trendy dnešní doby. Rodina dokáže
řešit problémy sociální, ekonomické,
dokáže se postarat o děti, nemocné, ale
i přestárlé. Potřebuje však stejnou měrou matku i otce. Otec není jen ten, kdo
hmotně zabezpečí rodinu, dobrý otec má
čas, vzbuzuje ve svých dětech odvahu,

sebedůvěru, zručnost a schopnost něco
dokázat. Rodina se stává z manželství
díky dětem. Rodina má děti a nebojí se
problémů, které ji zákonitě potkávají,
neboť v dětech je pokračování rodu, ale
i budoucnost národa.
Kdyby naši předkové neměli děti, asi
bychom letos neslavili 870 let od první
písemné zmínky o Tlumačovu z roku
1141, která se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Další velké
výročí letošního roku je 100 let od otevření budovy nové měšťanské školy.
Matematickou úvahou lze usoudit, že
od roku 1911, kdy byla škola dostavěna,
prošly školou tři až čtyři tisíce žáků. Škola navazuje na rodinu a dává žákům nejen vědomostní, ale i společenský základ.
Ve škole se vytváří nerozlučná kamarádství, která často trvají celý život. Tyto dvě
významné výročí si letos připomeneme
11. června 2011 od 14 hod. na náměstí
Komenského na oslavách Tlumačova,
kam vás všechny srdečně zvu.

Blížící se prázdniny prožijte co nejlépe, načerpejte nových sil pro tělo i pro
duši. Ze své zkušenosti se musím přiznat, že rád zavzpomínám na rodinné
dovolené, které jsem prožil jako dítě
a z mnohých zážitků čerpám do dnes.
Doufám, že i mé děti časem vzpomenou
na rodinné dovolené a jejich prožitky pro
ně budou přínosem.
Pěkné prázdniny vám všem!
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce 
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OBEC TLUMAČOV a ZŠ TLUMAČOV
Vás srdečně zvou
u příležitosti uplynutí 870 let od prvního písemného záznamu
o Tlumačovu a 100 let od otevření budovy nové měšťanské školy na

OslaVy TlumačOVa

v sobotu 11. června 2011 od 14.00 hodin na nám. Komenského v Tlumačově

Program:
Úvodní slovo starosty obce a ředitele školy 14.00 – 14.15 h
Akademie žáků Základní školy Tlumačov 14.15 – 16.00 h
Den dětí – DDM Sluníčko, středisko Tlumačov 16.30 – 18.30 h
Vystoupení skupiny ABBA Rock Show live band 17.30 – 18.30 h
Večerní taneční zábava se skupinou Faťamorgána 19.00 – 22.00 h
Hlavní program je doplněn o výstavu „Jak šel život v Tlumačově“ a ukázky prací dětí ZŠ.
V nabídce jsou i upomínkové předměty obce.

Bohaté občerstvení zajištěno
Za nepříznivého počasí bude místo konání v tělocvičně ZŠ Tlumačov. Změna programu vyhrazena.

www.tlumacov.cz
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Otázky pro zastupitele obce Tlumačov
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?

Alena Hozová

1) Úkoly jsou
a budou pro mě
prvořadé v oblasti
sociální a zdravotní
politiky. Máme tu
dosti občanů, kteří
nemají své příbuzné vždy nablízku.
Budu se snažit,
v rámci možností, pomoci svými radami
týkajících se zdravotnictví a sociálního
zabezpečení.
2) Přistupují ke své činnosti co nejzodpovědněji a přeji vám hodně zdraví,
co nejméně problémů v nemoci a životě
a hodně optimismu.

Blanka Konečná

1) Nejprve chci
srdečně pozdravit
své
spoluobčany
a poděkovat za hlasy, díky kterým
jsem se stala zastupitelkou obce Tlumačov.
Skutečně si vážím jejich podpory a důvěry. V návrzích, které mám možnost po celou dobu
svého zvolení předkládat, budu obracet svou pozornost především k lidem
zdravotně nebo sociálně znevýhodněným. Chci znát jejich problémy, potřeby
a pomohu jim je zdárně řešit. Díky mé
profesi je mi tato problematika blízká.
Rovněž chci podporovat zejména ty,
kteří pracují s mládeží a dětmi, a dosahují přitom skutečně výborných výsledků. Ať už jde o rozvoj v oblasti sportu,
kultury nebo vzdělání.
2) Pochopitelně přeji našim občanům
pevné zdraví, to především. A pak bych
jim ráda popřála, aby jejich názory a prosby byly vyslechnuty s empatií a jejich problémy řešeny v co možná nejkratší době.
Aby argumenty, které jim budou předloženy, byly vždy věcné, jasné a vyvolávaly
spíše pocit spokojenosti a rozhodně nevedly k pocitu zklamání či beznaděje.

Mgr. Aleš Kouřil

1) Mezi prvořadé cíle první poloviny
volebního
období patří především
realizace
rozběhnutých projektů – revitalizace
parku v ulici So-
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kolská a zateplení ZŠ. Role zastupitelů
v těchto bodech spočívala hlavně v posouzení nabídek uchazečů a výběr té
nejlepší nabídky v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách. Dalším úkolem,
kde budeme navazovat na práci předchozích zastupitelstev, je finalizace III. etapy odkanalizování Tlumačova a výstavba
protipovodňových opatření v obci. Jako
svůj dlouhodobý úkol, kterého se prostřednictvím práce ve finančním výboru
a školské radě budu snažit dosáhnout,
je udržení vyrovnaného rozpočtu obce
a dohlížení na kvalitu školního vzdělávání v obci.
2) Upřímně bych chtěl poděkovat spoluobčanům za důvěru, kterou
ve mně zvolením vložili. Možnost účastnit se jednání Zastupitelstva obce, finančního výboru a školské rady je pro
mě obrovskou příležitostí, jak poznat
práci svých kolegů a ocenit jejich široké
zkušenosti. Budu moc rád, pokud se mi
podaří přispět k rozvoji naší obce tím,
že podpořím ty návrhy a projekty, které z Tlumačova udělají ještě příjemnější prostředí k životu, čisté a bezpečné
místo, ve kterém můžeme vychovávat
naše děti.

Ing. Jaromír Jánský
Prvořadým
úkolem v tomto
volebním období,
kdy jsem dostal
důvěru a byl zvolen
zastupitelem,
je
využít všech svých
znalostí a zkušeností vyplývajících
z mého profesního života a uplatnit je
při zlepšování stavu zeleně v obci. Toto
jsem již měl možnost vyzkoušet při přípravě a zahájení realizace rekonstrukce
parku na ulici Sokolské, na které jsem
se podílel. Myslím si, že úkolů v oblasti
zeleně je v Tlumačově hodně, ať v péči
o nově realizované výsadby nebo naopak v podávání návrhu na vyhlášení
památných stromů, nebo řešení a výsadba jednotlivých skladebních prvků
územního systému ekologické stability,
tak jak jsou schváleny v územním plánu
obce.
Vzkazů pro spoluobčany by bylo víc.
Tím nejdůležitějším je apel na pocit sounáležitosti s obcí. Na tvorbě svého nejbližšího okolí a životního prostředí se
podílíme všichni, především jeho ohleduplným využíváním.

Michal Kuňák

Do
komunální politiky jsem
vstoupil především
proto, že jsem byl
znepokojený informacemi o záměru
výstavby „hliníkárny“ v areálu zemědělského družstva.
Tato stavba by svým provozem výrazně ohrozila stav životního prostředí
v obci Tlumačov. Mojí hlavní snahou je
ve spolupráci s vedením obce zabránit
realizaci tohoto záměru. Po konzultaci
názorů na tuto tématiku se starostou
a místostarostou obce jsem zjistil, že
jsou podobného názoru a můžeme se
tedy společně zasadit o udržení a zlepšení kvality životního prostředí v Tlumačově.
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Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na akci
„Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“
Zlínský kraj prostřednictvím dotačních titulů podporuje formou investičních finančních dotací rozvoj obcí
ve svém územním a správním obvodu.
V naší obci podpoří Zlínský kraj rozvoj
vodohospodářské infrastruktury dotací
5 mil. Kč na realizaci projektu „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“. Dokončením této etapy bude realizováno

Z tlumačovské matriky


odvedení splaškových vod z Tlumačova
a zároveň se zvýší ochrana zdrojů pitné
vody, což má zásadní význam z dlouhodobého pohledu. Celkové náklady díla
přesahují 54 mil. Kč. Ukončení realizace
stavby je plánováno do 30. 08. 2011 a celkové vyúčtování dotace bude provedeno
do 30. 11. 2011.

Jaromír Vala
Květoslava Dvořáková
Leopold Mamica
Helena Petrová
Jarmila Šimková
Marie Svačinová
Svatopluk Pekař
Anna Vrobelová
Hubert Kvarda
Oldřich Tabara
Zuzana Kravcová
Marie Vyoralová

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce





Úmrtí

Silva Filípková
Milada Fischerová
Olga Sarkányová
Lubomír Procházka
Miroslav Zaoral
Pokud nemáte zájem o zveřejnění
v této rubrice v dalším čísle TN, sdělte to
prosím matrikářce nebo do redakce TN.
Odkanalizování obce v Masarykově ulici.

Foto archiv OÚ 

Matrikářka Ladislava Vránová
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Ing. Antonín Jonášek, starosta obce
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Sňatek uzavřeli

Jaromír Prokop a Petra Videcká

Vážení
spoluobčané,

UPOZORNĚNÍ

Narozené děti

Jakub Skácel
Denisa Kotásková
Jan Bednařík
Valerie Polášková
Alžběta Marie Němcová,
Lada Odložilová



na základě informací z kontrolního
dne stavby „Rychlostní komunikace
R55“, který se konal v úterý 31. 5.
2011 v Záhlinicích, sděluji, že oprava komunikace III/43835 Tlumačov
– Machová a komunikace III/43826
Tlumačov - Kurovice bude s největší pravděpodobností realizována
v průběhu července až září letošního
roku. Oprava bude probíhat po etapách. Jakmile bude schválen konečný
harmonogram, budeme vás informovat prostřednictvím webových stránek obce či místního rozhlasu.

Naši jubilanti
(duben–červen 2011)

Srdečně Vás zveme na odhalení památníku “Hrdinů 1866“, které se uskuteční v obci Tlumačov na Moravě
dne 3. 9. 2011 ve 14 hod. v místě rozcestí křižovatky Hulín – Kurovice.
PROGRAM:
vystoupení pěveckého sboru Moravan z Kroměříže, vysvěcení památníku, střelba z historických zbraní,
slavnostní pochod uniformovaných vojáků roku 1866

Mgr.
M
gr A
A. Josef Petr

akademický sochař a restaurátor, autor památníku

Ing. A
Antonín
ntonín Jon
Jonášek
starosta obce Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumačov na svém mimořádném zasedání 28. 02. 2011
Rada přijala tato usnesení:
 v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění, byla seznámena a přezkou-

mala podanou námitku uchazeče dodavatele NOSTA, s. r. o., Nový Jičín
 vyhovuje
námitce
uchazeče
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín a schvaluje pí-

semné rozhodnutí zadavatele o námitkách v předloženém znění, které bude
v zákonem stanovené lhůtě odesláno
stěžovateli.


Rada obce Tlumačov na svém zasedání 16. 03. 2011
Rada přijala tato usnesení:
 v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění, se seznámila s nabídkou společnosti NOSTA, s. r. o., Nový Jičín na akci
„Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov“
a požaduje zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny
 vzala na vědomí vyhodnocení cenových nabídek a výběr společnosti na výkon
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru – GARANT, sdružení inženýrských služeb, pro výkon výkon technického
dozoru stavebníka a autorského dozoru
– GARANT, sdružení inženýrských služeb,
a pro výkon koordinátora BOZP – ZEKA
plus s. r. o. a zhotovitele informační tabule
V print, spol. s r. o.
 schválila přílohu č. 3 k Nájemní smlouvě č. 222/2008 na pozemky vhodné pro
zemědělskou činnost uzavřené mezi Obcí
Tlumačov a společností LUKROM plus s. r. o
 schválila žádost o povolení občasného užívání části travnaté plochy u bytového
domu č. p. 737 ul. Švermova na pozemku
p. č. 829/22 v k. ú. Tlumačov na Moravě
o výměře cca 55 m2 dle předloženého situačního plánu za účelem odstavování osobních vozidel včetně provádění celoroční
údržby předmětné části pozemku a pod
podmínkou dodržení a respektování obecně závazných a platných předpisů upravujících legalizaci zpevněné konstrukce pro
odstavování vozidla
 vzala na vědomí skutečnosti, které
jsou podkladem pro nápravu vlastnických
vztahů k pozemku PK p. č. 2426 dotčeného umístěním výtlačného potrubí stavby „Odkanalizování obce Tlumačov – III.
etapa“ a doporučuje Zastupitelstvu obce
Tlumačov schválit odkoupení pozemku PK
p. č. 2426 v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře 3.430 m2 od jeho vlastníků s tím, že
úhrada kupní ceny za předmětný pozemek
bude provedena ve třech splátkách
 schválila předložené znění aktualizovaného Jednacího řádu Rady obce Tlumačov

 schválila Smlouvu o propagaci č.
CCRVM/014/2011 a Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku mezi Obcí
Tlumačov a Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy, s účinností od 01.02. 2011
 schválila spolkům a organizacím,
které dlouhodobě pracují s mládeží do 18
let v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce §3421 pol. 5229 na rok 2011, a to
v souladu s Podmínkami pro přidělování
finančních prostředků na činnost a na jednorázové akce z rozpočtu obce platných
od 26. 03. 2003.
 schválila poskytnutí příspěvku – neinvestičního transferu z rozpočtu obce
§ 6171 pol. 5229 na rok 2011 organizacím
a spolkům.
Organizace
MŠ Tlumačov
ZŠ Tlumačov

DDM Sluníčko

SRPDŠ Tlumačov
TJ Sokol Tlumačov,
oddíl kopané
Moravský rybářský svaz
MO Kvasice
ZO ČZS Tlumačov
Juráňová Zdeňka
TJ Voltiž Tlumačov

Částka
1.000,-2.000,-7.000,-2.000,-15.000,-7.000,-5.000,-2.000,-3.000,-25.000,-24.000,-12.000,-2.000,-2.500,-2.500,-2.000,-1.000,-5.000,--

 schválila Dohodu o kolektivním členství mezi Obcí Tlumačov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín v předloženém znění
 schválila Smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení
a smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Obcí
Tlumačov a společností ASEKOL s. r. o.

 schválila odprodej vyřazeného dlouhodobého hmotného majektu vozidla ZKL
6701-0121 – traktor s čelní radlicí a zadním
otočným ramenem (buldobagr) za cenu
ve výši 15.000 Kč
 schválila pořízení použitého rypadlového nakladače CASE 580 SLE, rok výroby 1997 od TS Otrokovice za max. cenu
250.000 Kč + DPH s tím, že úhrada bude
probíhat ve třech splátkách do 6 měsíců
a ukládá obecnímu úřadu zajistit financování a provést rozpočtovou změnu v rozpočtu obce na rok 2011
 souhlasila s podáním správní žaloby proti Rozhodnutí Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 7. 3. 2011 čj.
KUZL 14461/2011, sp. zn. KUSP 4351/2011
Účel použití
Rozloučení s předškoláky
Den dětí
„O pohár starosty“
Výtvarná soutěž
Soutěž aerobik, finále Praha
Dětský den
Modelářský kroužek
Den otevřených dveří
Den matek
Žáci
Dorost
Mužstvo přípravky
Mikulášský turnaj
závody mládeže 17.5.2011
závody mládeže 27.9. 2011
Založení a činnost kroužku Mladý
Westernové závody
Voltižní závody

ÚP-Vy, o zamítnutí odvolání Obce Tlumačov
proti rozhodnutí odboru stavebního úřadu
Městského úřadu Otrokovice ze dne 3. 11.
2010 pod čj. SÚ/742/2010/24706/2010/
VOM, jímž stavební úřad rozhodl o umístění stavby, o změně stavby a o změně vlivu
stavby na využití území stavby „Zpracování
a skladování hliníkových strusek, areál farmy Tlumačov“.


Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém zasedání 30. 03. 2011
Zastupitelstvo přijalo tato usnesení:
 vzalo na vědomí Plnění rozpočtového provizoria dle schválených rozpočtových pravidel pro období 01–03/2011
 schválilo nápravu vlastnických
vztahů k pozemku KN p. č. 2426, dotče-

Červen 2011

ného umístěním výtlačného potrubí akce
„Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“, formou odkoupení pozemku KN p. č.
2426 – trvalý travní porost v k. ú. Tlumačov
na Moravě o výměře 3.430 m2 od jeho vlastníků za cenu ve výši 100 Kč/m2 s tím, že

úhrada kupní ceny za předmětný pozemek bude provedena ve třech splátkách
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Tlumačov č. 3/2011, Požární řád obce
v předloženém znění.
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Rada obce Tlumačov na svém mimořádném zasedání 30. 03. 2011
Rada přijala tato usnesení:
 v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Revitalizace parku ul. Sokolská
- Tlumačov“ ze dne 30.03.2011 rozhodla
o vyřazení níže uvedené nabídky, respektive vyloučení níže uvedeného uchazeče
z účasti v zadávacím řízení: Uchazeč č. 15
NOSTA s. r. o. nepodal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do stanovené
lhůty 3 pracovních dnů

 schválila a přijala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.03.2011
ve věci veřejné zakázky „Revitalizace parku
ul. Sokolská - Tlumačov“, a schválila 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. SVSCORRECT, s. r. o. celková nabídková cena
díla bez DPH = 4,954.860 Kč

 pověřila 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
 schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice – r. č. ÚSKP 12043/7-8473
a schvaluje finanční spoluúčast vlastníka.

Rada obce Tlumačov na svém zasedání 13. 04. 2011
Rada přijala tato usnesení:
 při místním šetření se seznámila
s aktuálním stavem a využitím objektů č.
p. 65 a 209 ve vlastnictví Obce Tlumačov.
Na příštích jednáních se bude rada obce
zabývat posouzením a využitím dalších
nemovitostí ve vlastnictví obce
 schválila na základě OZV č. 5/2004,
OZV č. 1/2009 a OZV č. 3/2011 vystavení
platebních výměrů s navýšením o 100 %
základní částky poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a na základě
OZV č. 4/2004 a OZV č. 2/2011 navýšení
poplatku za psa o 100 % všem poplatníkům, kteří neuhradí poplatky do 30. 04.
2011, a to s účinností od 01. 05. 2011.
 schválila prodloužení nájemní
smlouvy v objektu č. p. 209
 schválila předložený Pořadník č.
08/2011 na obsazení obecních bytů dle
aktualizovaných Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov
a Dodatku č. 2 k těmto zásadám
 vzala na vědomí možnost spolupráce s městem Otrokovice při nákupu
energií formou elektronické aukce s tím,
že se do spolupráce a výběru dodavatele energií zapojí, nákup médií však bude
uskutečněn nejdříve od 1. 1. 2013

 schválila využití nabídky společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.
na odběr silové elektrické energie na rok
2012 v rámci produktu Elektřina Jistota
a na odběr silové energie pro veřejné
osvětlení na rok
 vzala na vědomí stanovisko KHS
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ke změně zápisu „Základní škola Tlumačov,
okres Zlín, příspěvková organizace“
v rejstříku škol a školských zařízení
 schválila změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení Základní škola
Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, která spočívá ve snížení kapacity
základní školy z 600 na 400 žáků
 schválila příspěvek na dopravu
na akci „Jarní vycházka“ dne 16. dubna
2011 od účastníků ve výši 30 Kč/osoba
 schválila Smlouvu o dílo mezi Obcí
Tlumačov a firmou ART PODIA s. r. o. dodání podia na akci „Oslavy 870 let od první písemné zmínky o obci Tlumačov
a výročí 100 let otevření nové měšťanské
školy v obci Tlumačov“ dne 11. června
2011
 schválila Smlouvu o dílo mezi
Obcí Tlumačov a Agenturou Devět měsíců s. r. o., o dodání vystoupení skupiny

ABBA Rock Show live band a zvukařské
a osvětlovací práce na akci „Oslavy 870
let od první písemné zmínky o obci
Tlumačov a výročí 100 let otevření nové
měšťanské školy v obci Tlumačov“ dne 11.
června 2011
 schválila zapojení Obce Tlumačov
do projektu Chřiby formou bezplatného
zveřejnění v informační nemapové části
o obci Tlumačov a pořízení 60 ks turistických map „Chřiby a okolí“ v ceně 36 Kč +
10 % DPH/kus
 neschválila zajištění podkladů
(projektové dokumentace, koordinované
stanovisko, vyjádření správců inženýrských sítí atd.) pro podání žádosti o stavební povolení na stavbu „Úprava polní
cesty na pozemku PK p. č. 2619“
 schválila souhlas vlastníka nemovitosti k uzavření podnájemního
vztahu na místo provozování stomatologické praxe v objektu č. p. 95 ul. Dolní
v Tlumačově mezi podnikající fyzickou
osobou – MUDr. Milan Staněk a vznikající právnickou osobou Staněk Dental s. r.
o. Zlín a pověřila starostu obce k udělení
souhlasu k podnájmu pro MUDr. Milana
Staňka.


Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 4. 5. 2011
Zastupitelstvo přijalo tato usnesení:
 schválilo odprodej pozemku p. č.
2443/1 – ostatní plocha o výměře 53 m2
v k. ú. Tlumačov na Moravě, který vznikl
oddělením z původního pozemku p. č.
2443/1 za podmínek stanovených v záměru – viz usnesení č. Z15/3/02/11 ze dne
23. 2. 2011
 schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – umístění nadzemního vedení
NN a kabelového vedení NN stavby „SB6508-024, Tlumačov, Machovská – přel. NN,
ŘSD“ na pozemcích KN p. č. 2990, 2525/2,

2999 a 3000 v k. ú. Tlumačov na Moravě se
společností E.ON Distribuce
 schválilo záměr na odprodej částí
pozemku blíže specifikované v přiloženém snímku z katastrální mapy – p. č.
2453/3 – ostatní plocha o výměře cca 16
a 24 m 2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: minimální kupní
cena 150 Kč/m 2, náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování
oddělovacího geometrického plánu, návrh
na vklad do katastru nemovitostí)
 vzalo na vědomí geometrický plán
pro rozdělení pozemku č. 1328-87/2010 ze
dne 18. 6. 2010, který je podkladem pro ma-

jetkoprávní vypořádání stavby silničního tělesa dlouhodobě existující komunikace I/55
v k. ú. Tlumačov na Moravě.
 schválilo záměr dělení a změny druhu pozemku ve vlastnictví obce Tlumačov
– PK p. č. 2448 v k. ú. Tlumačov na Moravě
v rozsahu dle geometrického plánu č. 132887/2010 ze dne 18.06.2010
 schválilo Pravidla pro udělování
čestného občanství a Ceny obce Tlumačov
v předloženém znění a pověřuje všechny dotčené orgány podle nich postupovat.
•••
Usnesení jsou redakčně krácena, plné
znění naleznete na www.tlumacov.cz


www.tlumacov.cz

Ze života obce

Narodil jsem se za Rakouska-Uherska

U příležitosti tlumačovských oslav 11.
června 2011 poskytl Tlumačovským novinkám rozhovor pan Zdeněk Ředina, který se
svými 93. lety patří mezi nejstarší občany
Tlumačova. Dovolil nám nahlédnout do svého dosud prožitého života, který se odehrával mnohdy v pohnutých dobách. I když jeho
životní cesta nebyla „procházka růžovým sadem“, neztratil pan Zdeněk svůj životní optimismus a humor. Nejraději vzpomíná na své
mládí v období budování první republiky.
 Rodina
Narodil jsem se v Tlumačově 28. března
1918. Sedm měsíců jsem byl tedy ještě občanem Rakouska-Uherska. Náš rod, tím myslím jméno Ředina, je zaznamenáno v matrice už v roce 1725. Považuji se za „pravého
Tlumačáka“ i přesto, že jsem se společně
s rodiči v 6 letech odstěhoval a natrvalo se
zpět vrátil až v roce 1947. Do Tlumačova
jsme pravidelně jezdili za rodinou a moji
rodiče i pracovat na opravě domu. Můj rodný dům stojí v Sokolské ulici č. p. 284 (dnes
v něm bydlí Fialovi). Nejdříve to byl přízemní domek patřící prarodičům Ředinovým,
posléze jej rodiče začali postupně opravovat, abychom se do něj mohli v roce 1947
nastěhovat. Měl jsem sestru Jitku, která
byla učitelkou.
Společně s manželkou Olgou jsme vychovali dva syny a dceru a v roce 2010 jsme
oslavili 50 let společného života. Dcera Olga
žije trvale v Kanadě, oba synové Zdeněk
a Jiří žijí v Tlumačově. Rodina se dále rozrostla o 11 vnoučat a 4 pravnoučata.
 Školní léta – doba první republiky
Můj tatínek pracoval „na dráze“ jako
úpravčí tratě. Jelikož za první republiky
bylo potřeba osídlit pohraničí, byl přeložen
do Bělotína na Severní Moravě, kde měl
na starosti trať Bělotín – Polom nádraží.
Samozřejmě, že se s ním stěhovala celá rodina. Tatínek pracoval na dráze, maminka
byla v domácnosti. Měli jsme i malé hospodářství čítající krávu, prasata, pole. To
víte, doma jsem musel se vším pomáhat.
Zastal jsem všechnu práci, hlavně v době,
kdy rodiče odjeli do Tlumačova na stavbu.
V Bělotíně bylo za první republiky jen pár
Čechů, jinak převažovalo obyvatelstvo ně-

Červen 2011

mecké národnosti. To dalo podnět mému
otci a panu učiteli k založení Spolku národní jednoty. Podařilo se jim zajistit pro
děti školu tzv. jednotřídku. Aby bylo v jednotřídce dostatek žáků, musel spolek „vyreklamovat“ děti z rodin poněmčených
Čechů. Děti původně pracovaly u bohatých
německých rolníků a byly na nich závislé.
Většina těchto dětí neuměla česky. V jednotřídce jsem vychodil obecní školu, do měšťanky jsem dojížděl jeden rok do Heřmanic.
Jelikož jsem se dobře učil, tak jsem po základním vzdělání nastoupil na střední školu. Na reálce v Ostravě na Matiční ulici jsem
strávil 7 let a studium ukončil maturitou.
Měl jsem ještě se 6 spolužáky nastoupit
na vysokou báňskou školu (už jsme měli
i indexy), ale přišel rok 1939 a okupanti vysoké školy zavřeli. Co dál dělat? Absolvoval
jsem ještě abiturientský kurz při obchodní
akademii se závěrečnými zkouškami z odborných předmětů ekonomického směru,
abych získal odborné vzdělání (výuční list
jsem neměl) pro uplatnění v praxi.
 II. světová válka
Za II. světové války jsem měl být, jako
hodně mladých lidí, nuceně nasazený
na práci v Německu. Mému ročníku bylo
naštěstí umožněno pracovat doma v republice, ve fabrikách, které byly důležité
pro Němce. Podařilo se mi i s kamarádem
Karlem Rozkošným (také z Tlumačova) sehnat práci v letecké továrně v Kunovicích
u Uherského Hradiště. Ve skladech jsme
pracovali tak „dobře“ pro říši, až jsme byli
obviněni ze sabotáže. Byl jsem vyšetřován na gestapu ve Zlíně. Znal jsem dobře
Němce, věděl jsem, jak mám jednat. Po 48
hodinovém vyšetřování bez spánku, jsem
byl propuštěn. Z Kunovic jsem byl za trest
přeložen do Bedihoště u Přerova opět do leteckých skladů, které byly umístěny v opuštěných budovách místního cukrovaru. Tam
se děly ještě horší věci než v Kunovicích, ale
nebylo udavače, tam mne také zastihl konec II. světové války celkem v dobrém zdravotním stavu. Kdybych měl vzpomenout
všechny příhody, které se v Bedihošti staly,
bylo by to dlouhé vyprávění.
V roce 1939, kdy vznikal Protektorát
Čech a Moravy jsem byl společně s rodiči
a se setrou odsunut z Bělotína do Hranic
na Moravě. V Bělotíně jsme, kromě pár
nejnutnějších věcí, museli nechat všechen
náš majetek. Jako kluk jsem býval vášnivým
čtenářem, měl jsem i dost velkou knihovnu, kterou jsem si nemohl vzít s sebou.
Vzpomínám si, že než se v Hranicích uvolnil
byt, bydleli jsme nějakou dobu ve vagóně.
 Poválečná léta
Po válce, v roce 1947 jsme se přestěhovali zpět do Tlumačova. Měl jsem rád sport,
hlavně fotbal, který jsem aktivně hrával
v Bělotíně, v Hranicích i za SK Přerov II.
ligu. V Tlumačově to byl hlavně volejbal.
Moji spoluhráči Luboš Janiš, J. Pospíšil, Mir.
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Janas, Ol. Hrubý, V. Kartusek, B. Hora, L.
Gazda a další dali tlumačovskému volejbalu ty nejlepší roky. Volejbal za mého mládí byl v naší obci na vysoké úrovni a naše
družstvo bylo postrachem všech soupeřů.
Byl jsem také aktivním členem sokola, tatínek Jednotu sokolskou v Tlumačově zakládal a dlouhá léta dělal i starostu. Zažil
jsem i stavbu sokolovny a teď je mi smutno
z toho, když vidím, jak budova chátrá.
 Vojenská služba
Po skončení války jsem byl odveden
na základní vojenskou službu. Sloužil
jsem ve Valašském Meziříčí, Frenštátě pod
Radhoštěm, Havlíčkově Brodě, Soběslavi
i ve Zlíně. V něm jsme bydleli na II. dívčím
internátě – holky z jedné i z druhé strany, tj na I. a III. internátě. To si jistě umíte představit, co to s námi, mladými kluky
dělalo. Na jídlo jsme chodili na obchodní
dům, do 6. etáže. Mým spolubojovníkem
byl i můj velký kamarád, legendární atlet
Emil Zátopek. Sportovec tělem i duchem.
Na začátku vojny ještě nemohl chodit
na tréninky, tak alespoň posbíral do každé
ruky naše ešusy a běhal nám do jídelny v 6.
patře pro jídlo. No prostě, my jsme čekali
v II. etáži internátu a on běhal s jídlem pro
celou světnici po schodech nahoru a dolů.
Tak trénoval.
Později při naší posádce, jako u jiných,
byla utvořena sportovní skupina (v čele
s Emilem Zátopkem). Jezdili jsme po závodech místo „cvičáku“. Já jsem hrál ve fotbalovém družstvu a v atletice jsem běhal
100 m a někdy také 100 m překážek.
 Zaměstnání
Po ukončení vojenské služby jsem měl
několik krátkých zaměstnání, až jsem
natrvalo nastoupil do závodu s názvem
„Slaviamotor“ v Napajedlích, který byl přebudován na moderní strojírenský závod
pod názvem ČKD Praha, závod Napajedla.
Měl 1500 zaměstnanců a v rámci ČKD
Praha měl velmi dobré postavení. Postupně
jsem zastával funkce jako mzdový, materiálový, výrobní a hlavní účetní, většinou jako
vedoucí. Později jsem dálkově vystudoval
strojní průmyslovku a přešel do technického úseku. V Napajedlích jsem zůstal až
do odchodu do důchodu. S lítostí vzpomínám na dobrou továrnu, která v dnešní
době už neexistuje.
Ani v důchodu jsem nezahálel a téměř
5 let jsem pracoval u Průmyslových staveb
Gottwaldov. V té době tento podnik stavěl
v Tlumačově Kovošrot (dnes Metalšrot).
Po kolaudaci jsem přešel do Kovošrotu
a pracoval zde jako skladník, později jako
pracovník u železniční dopravy asi 6 let.
Tenkrát měl podnik velké sklady hutního
šrotu. Každý den odcházelo do hutí 15–20
vagónu plných materiálu a jednou za týden
i celý vlak. Dnes, co tak vidím, je to jen několik vagónů denně.
 Zahrádkáři
V roce 1964 jsem byl u vzniku Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
v Tlumačově. Patřil jsem společně s např.
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Vratislavem Skopalíkem, Luďkem Jeklem,
Boženou Ryškovou a dalšími mezi první
členy. Od roku 1978 do roku 1993 jsem
zastával funkci předsedy. Také jsem rád, že
i za mého přispění se mohla 1. listopadu
1979 otevřít nová pálenice, která byla vybodována v rámci akce „Z“ a za finančního
přispění tehdejšího ONV. Téměř 14 let jsem
dělal „páleničáře“. S dnešním plynovým pálením se tehdejší přeměna ovoce v destilát
nedá srovnat. Toho uhlí a dřeva co jsem se
natahal.
Práce na zahrádce mě stále baví, i kolem domu. Teď hlavně pomáhám manželce
v cukrárně.

 Recept na dlouhověkost
Za to, že jsem se dožil tak vysokého
věku, vděčím hlavně genům z otcovy strany. Tatínek zemřel v 96 letech, babička –
jeho maminka se dožila 92. let, děda o něco
méně – 88 let. Také jsem se snažil celý život
sportovat, prostě se hýbat, nekouřit a dodržovat zdravou životosprávu.
 Děkujeme za rozhovor a do dalších
let přejeme hodně zdraví a stále stejnou
chuť do života.
Rozhovor zpracovala Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Chci pro tlumačáky něco dobrého udělat
Tento rok uplyne
870 let od prvního
písemného
záznamu o Tlumačovu.
Písemný záznam současnosti, která je již
zítra minulostí, je velmi důležitý. Proto požádala redakční rada
Tlumačovských novinek kronikářku obce paní Sylvu Němcovou
o rozhovor.
 Můžete nám na úvod prozradit pár
informací o vaší osobě?
Bydlím v Tlumačově na Mánesově ulici. Je
mi 55 let a jsem vdaná. Mám vystudovanou
střední průmyslovou školu strojírenskou
ve Zlíně a školu plně využívám v praxi, protože pracuji jako technik ve strojní výrobě
v německé firmě Preciz s.r.o. v Napajedlích.
Zájmů bych měla hodně, ale z časových
důvodů se pouze stačím věnovat zahradě
a na víkendy jezdíme s manželem na chatu
na Chvalčov.
 V roce 2010 po nečekaném úmrtí
paní Mgr. Jiřiny Rýdlové jste byla jmenována Zastupitelstvem obce Tlumačov
kronikářkou obce. Funkci jste přijala. Co
vás k tomu vedlo? Zabývala jste se někdy
takovou činností nebo máte nějaké zkušenosti s vedením kronik?
Protože už delší dobu (asi 8 let) píšu
rodinnou kroniku, zjistila jsem, že když se
občas podívám o pár let zpátky, je to docela zajímavé čtení. Tak jsem se rozhodla, že to rozšířím i na celý Tlumačov a to
bude jistě podstatně zajímavější a aspoň
budu mít větší přehled, co se u nás děje. Už
dávno jsem přemýšlela o tom, že se v obci
setkávám s málo lidmi, protože jsem skoro
vždycky, kromě asi 4 let, pracovala mimo
Tlumačov. Přes týden jsem skoro nikam nechodila a o víkendech jsme odjížděli na chatu. Pak, před pár lety, nás známí „vytáhli“
na „Košt svatomartinských vín“. A byla jsem
velmi příjemně překvapená, jak zábavná to
byla akce a s kolika známými lidmi jsem
se tam po několika letech setkala. O dění

v Tlumačově jsem se začala víc zajímat
a tak mne před rokem, když paní Rýdlová
zemřela, napadlo, že bych mohla v její práci
pokračovat a aspoň tak pro Tlumačov a tlumačáky něco dobrého udělat.
Zkušenosti s psaním kroniky, bohužel,
zatím nemám téměř žádné, protože, jak už
jsem se zmínila, dělám to teprve necelý rok.
V podstatě jsem začínala až v září 2010.
Začátky byly nejhorší. Když už jsem nějak
stvořila zápis za první měsíc roku 2010 - leden, udělala jsem si v psaní systém a ten se
snažím pořád vylepšovat.
 V jakém stavu se nyní nachází obecní kronika?
V březnu je ukončený a starostou obce
schválený rok 2010. Letos už, na rozdíl
od loňského roku, kdy jsem dopisovala se
zpětnou platností leden – září 2010, píšu
kroniku aktuálně, což je podstatně jednodušší. K dnešnímu dni mám komplet sepsaný leden, únor a březen 2011 a připravené
podklady na duben 2011.
 Psaní kroniky je činnost poměrně
časově náročná. Kolik hodin nad ní trávíte? Jak postupujete při zápisech?
Časově náročné to tedy opravdu je, ale
naštěstí se kronika ke schválení za uplynulý
rok dává až v březnu, takže jsem zimní
večery místo u televize strávila shromažďováním podkladů a poznámek. Protože
jsem kroniku za loňský rok dopisovala
pozpátku, tak jsem využívala hlavně podklady z Tlumačovských novinek a z webových stránek a informace o počasí z mojí
domácí kroniky. Od září 2010, kdy už jsem
měla téměř všechny podklady připravené,
jsem už začala psát kroniku a to nejdřív
do počítače.
Občas jsem objevila nějaký zajímavý
článek, který se týkal některého
z předchozích měsíců, tak ten jsem
do kroniky doplnila, občas něco změnila,
vymazala, opravila. V tom vidím velkou
výhodu, že si můžu nejdřív udělat zápis
do počítače, a až když je výsledek podle
mne stoprocentní, můžu začít s ručním
přepisováním do kroniky. Od ledna
do března 2011 jsem se tomu intenziv-

ně denně věnovala, protože i když jsem
měla všechno připravené, ruční psaní
do kroniky je dost namáhavé a můžu
napsat maximálně 2–3 stránky za večer.
 Má kronika i nějaké přílohy?
Ano, kronika má tři přílohy: novinové
výstřižky (články z novin MF Dnes a Zlínský
deník), kde je zmínka o obci Tlumačov.
Další přílohou jsou fotografie z akcí s popisem a třetí přílohou jsou plakáty z akcí
konaných v Tlumačově.
 Našla jste ve starých obecních kronikách zajímavé zápisy?
Tak tomu jsem se, bohužel, podrobněji
ještě nedostala, jenom jsem zběžně prolistovala kroniku, kterou psal pan Zdeněk
Ševela a kroniky z let 2005–2009, které
psala paní Rýdlová. Je tam spousta zajímavých článků a myslím si, že následující generace budou mít krásnou památku
na uplynulá období. Je pozoruhodné, jak
Tlumačov oproti dřívějším rokům žije kulturním životem. Velmi milé jsou znovu
obnovené tradice - stavění a kácení májky, rozsvěcování vánočního stromu nebo
nově Hanácký den.
 Zažila jste už v souvislosti s psaním kroniky nějaké zajímavé příhody,
úsměvné zážitky nebo naopak nepříjemnosti, problémy, nepochopení ze strany
spoluobčanů
Za tu krátkou dobu, co kroniku píšu,
jsem se teprve stačila zorientovat, na koho
se mám obracet, když potřebuji podklady.
Např. výroční zprávy nebo fotografie z akcí.
Můžu ale zatím říct, že mi zatím každý vyšel stoprocentně vstříc. Ráda bych využila
této příležitosti a požádala spoluobčany
o spolupráci: pokud objevíte zajímavý článek, fotografii, atd, co by podle vás nemělo
chybět v kronice, kontaktujte mě nebo materiál zanechte v KIS Tlumačov.
 Jste tlumačovskou rodačkou anebo jste se do obce přistěhovala? A co vás
na obci nejvíce zaujalo, čím si myslíte, že
je Tlumačov výjimečný?
Jsem tlumačovskou rodačkou a doufám, že tady už zůstanu natrvalo. Nemám
v plánu se někdy odstěhovat. Tlumačov se
mi líbí, mám tady spoustu přátel a vyhovuje mi, že to není město, ale ani malá vesnice. Má velmi dobrou polohu, co se týče
dopravy - jak autobusové, tak vlakové. Leží
uprostřed mezi většími městy a do každého z nich je bezproblémové spojení. Mám
odsud blízko i do zaměstnání, což je také
důležité, protože přes léto jezdím často
do práce na kole. A v čem je Tlumačov
výjimečný? Výjimečný, to snad ani ne, ale
mrzí mne, že jsou tady tlumačáci, kterým
všechno vadí a všechno kritizují. Vadí jim,
když se nic neděje, vadí jim, když se něco
děje. Když se koná nějaká kulturní či sportovní akce, zúčastní se jí „pár“ lidí a pokaždé jsou to jedni a ti samí, kteří se snaží
udržovat v Tlumačově společenský život.
Ale to asi není jenom u nás…
 Děkujeme za rozhovor.
redakční rada

www.tlumacov.cz

Ze života obce

Tlumačovský fotbal letos slaví 80 let

Nejstarší dochovaná fotografie tlumačovských fotbalistů.
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Tři roky poté se v názvu oddílu definitivně ustálil přídomek Sokol, který jej
i přes několik dílčích změn doprovází až
dodnes. Klub zažíval hodně podařené období, hrála se zde dokonce i divize. V 50.
letech se dalšího zvelebení dočkal areál
hřiště, kde byla postavena tribuna, vysázeny topoly a hřiště bylo oploceno. Další
změny přišly až na konci 60. let, kdy plot
kolem areálu hřiště nahradil zděný plot,
a v roce 1971 vznikla klubovna.
Tehdy už tlumačovské mužstvo hrálo 1. B třídu, do níž postoupilo v roce
1969. V polovině 70. let ale přišel sestup
do okresního přeboru. Ten však vyvážil
velký úspěch v roce 1979, kdy Tlumačov
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Ze života obce

řilo postoupit zpátky do okresního přeboru, přišel další návrat do třetí třídy. To
se změnilo až v roce 1994, kdy se tým
vrátil do okresního přeboru.
Obrovská rána pro celý klub přišla 9.
července 1997. Při ničivých povodních,
které postihly celou Moravu, bylo zaplaveno hřiště s přilehlými kabinami. Celý
areál musel být postaven zcela znova
a výsledkem bylo vybudování nové hospodářské budovy a rekonstrukce povrchu hřiště, kam se hráči klubu mohli
vrátit po dlouhém exilu v sousedních
Záhlinicích. Pokáceny byly i topoly, zdě-

ný plot nahradil plechový a drátěný a postaveny byly nové střídačky.
Zaplavení areálu hřiště se bohužel
opakovalo 28. března 2006. Naštěstí včas
zasáhli členové klubu a i díky tomu, že
nová hospodářská budova byla postavena výše než původní, byly škody na majetku minimální.
Tlumačovský fotbal nyní prožívá pozitivní období. První mužstvo hraje stabilně na špici okresního přeboru a každý
rok patří mezi adepty na postup do 1.
B třídy, který se zatím bohužel nepodařil. Dorostenecký celek nastupuje k zá-

Foto: archiv fotbalisti 

Fotbalový klub v Tlumačově vznikl
v prosinci roku 1931, kdy jej založila parta nadšených sportovců kolem Ladislava
Cahy, Vincence Němečka a Rajmunda Havlíka, který byl zvolen prvním předsedou
klubu. Již pět měsíců po svém založení
sehrál nový tým, který si pro své dresy
zvolil jasně modrou barvu, první zápas.
Na hřišti u nádraží v něm porazil Napajedla 5:1. Později se klub přestěhoval
na pronajatý pozemek u tlumačovského

Tlumačovští fotbalisté z roku 1975.

Foto: archiv fotbalisti 

triumfoval v okresní soutěži českého poháru. Při příležitosti oslav 50 let kopané
v obci zavítal v létě 1981 do Tlumačova
celek internacionálů Dukly Praha, v jejímž dresu nastoupili Viktor, Geleta, Jelínek či Čadek. Za čtyři roky se na místním
hřišti objevili bývalí hráči Slavie Praha, se
kterými na Moravu přicestoval i legendární Josef Bican.
Ze sportovního hlediska nebyla 80.
léta příliš šťastná. Tlumačov v roce 1981
sestoupil do III. třídy, a když už se poda-

Tlumačovští fotbalisté z roku 1985.

Foto: archiv fotbalisti 

hřebčína a od roku 1935 hrával na hřišti
pod místní farností.
Významný moment v historii oddílu přišel v roce 1946, kdy bylo ve spolupráci s obcí slavnostně otevřené
nové fotbalové hřiště na místě, kde se
nachází doposud. Hřiště tehdy mělo
škvárový povrch a členové oddílu při
jeho stavbě odpracovali neuvěřitelných
1 300 hodin.

Červen 2011

Tlumačovští fotbalisté z roku 1997.

Foto: archiv fotbalisti 

Tlumačovští chovatelé v minulých letech.

Foto: archiv spolku 

85 let chovatelského spolku v Tlumačově
V letošním roce si tlumačovští chovatelé připomínají výročí 85. let od založení Spolku chovatelů drobného zvířectva.
Ten byl založen v roce 1926 v hostinci
na Schodkách. Zakládajícími členy byli
př. Nesrsta P., Vybíral M., Chlud L., Caha
L., Nesvadba J., Šumbera M., Šumbera F.,
Šumbera V. a Mikulík A. Prvním předsedou byl Vybíral M. Postupem času dále
předsedali Vybíral F., Nesrsta P., Beďera V.,
Skopal – Procházka J. st., Páral V.
Od roku 2007 vykonává tuto funkci
př. Hujíček Jan st.
Zpočátku se členové ve velké míře
zabývali hlavně chovem koz. Stalo se tak
na podkladě a přičinění dr. Kohoutka,
který navrhl zakoupit plemenného kozla
jako spolkového. Dotyčný kozel Ondrej
zde působil 8 let. V roce 1926 byla uspořádána i první propagační výstava v zahradě obecné školy.
Bohužel do 70. let minulého století se dochovalo velmi malé množství

dokumentů o činnosti spolku. Pouze několik sbírek fotografií členů, pořádaných
trhů a výstav. Pokud by se u obyvatel naší
obce objevily jakékoliv dokumenty z tohoto období, byli bychom za ně velmi rádi.
V 70.–80. letech měl spolek okolo 40 členů. V těchto letech se taky pořádaly pravidelně výstavy při tradičních Jezdeckých
dnech. Bohužel v 90. letech mnoho členů
naše řady opustilo, což bylo příčinou omezení činnosti spolku a pořádání místních
výstav. Poslední výstava se konala v roce
2003 v Zemském hřebčinci. Dnes má spolek 13 aktivních členů z toho 4 mladší 18
let. Ti by měli být zárukou, že náš spolek
bude i nadále v dalších letech držet tradice chovatelů v naší obci.
V současné době se členové zabývají
hlavně chovem králíků, drůbeže a holubů.
Největší zastoupení je v chovu králíků, kterému se věnují př. Talaš J.- Moravský modrý, Němec O. – Novozélandský bílý. Zlámal
V. – Francouzský beran, Hujíček L. – Činčila

pasům ve své věkové kategorii rovněž
v okresním přeboru, a mladší žáci hrají
okresní soutěž. Vzniklo i mužstvo přípravky a posledním přírůstkem je i tým
„starých pánů“ soustředěný kolem bývalých hráčů klubu narozených v 70. letech.
V sobotu 2. července 2011 oslaví tlumačovský oddíl kopané 80 let od svého
založení. Srdečně zveme všechny naše
příznivce do areálu hřiště, kde budou
již od poledních hodin probíhat zápasy
týmů našeho oddílu. Celou oslavu pak
zakončí večerní zábava.
Petr Skácel
malá a Dailenár, Hujíček J. st. a jeho
syn Jan – Zaječí divoce zbarvený, Zaječí
tříslově černý a Zaječí tříslově modrý,
Haškovcová se svým synem Martinem se
věnují chovu králíčka Teddy, což je poslední velký hit domácího mazlíčka.
U drůbeže nejvíce vynikají Ing. Šmotek
L. a jeho děti Martin a Pavlínka, kteří se
zabývají chovem několika plemen slepic
a hus. U holubů drží prim př. Marčík A.
s Německými výstavními.
Je naší společnou snahou dosahovat
co nejlepších výsledků na výstavách,
což dokázali někteří v loňském roce. Př.
Talaš obeslal 3 výstavy a na nich vždy
získal čestnou cenu. Př. Hujíček J. st.
rovněž obeslal 3 výstavy, na kterých
získal 5 čestných cen z toho 4 na speciální klubové výstavě králíků zaječích
v Kolíně. Na Krajské soutěžní výstavě
okresů zlínského kraje ve Vsetíně reprezentovali náš spolek a okres sourozenci
Šmotkovi, kteří zde předvedli 6 kolekcí
drůbeže.
Jsme v okrese Zlín nejstarší dosud
fungující chovatelský spolek, který se
může chlubit kvalitními chovy a celkovými výsledky. V celkovém hodnocení o nejlepšího chovatele okresu
Zlín za rok 2010 se podařilo získat př.
M. Šmotkovi 1. místo a P. Šmotkové 2.
místo v chovu drůbeže, čímž předčili
i dospělé chovatele. U králíků obsadil 1.
místo př. Hujíček J. st. To, že máme v našem spolku kvalitní chovatele, dokazují
nejen výsledky z výstav, ale i vyznamenání Za zásluhy o chovatelství udělované ČSCH, které získali již 4 členové.
Na závěr můžeme říct, že jsme dobrá
parta, která to s chovatelstvím myslí dobře. Rádi bychom přivítali nové členy hlavně z řad mladých, kteří by byli přínosem
pro chovatelství a měli o tuto činnost zájem. Případní zájemci se mohou obrátit
přímo na předsedu př. Hujíčka Jana st.
nebo na kteréhokoliv výše zmíněného
chovatele. Bude naší radostí a zároveň
povinností jim ukázat cestu a správný
směr k chovatelským úspěchům a to nejen na výstavách, kterých se během roku
zúčastňujeme, ale i krásu tohoto poslání,
kterým chovatelství bezesporu je.
Výbor ZO ČSCH Tlumačov

www.tlumacov.cz

MŠ Tlumačov

Těšíme se na červen
„Těšíme se na červen“, říkají děti z mateřské školy už od chvíle, kdy se od učitelek
dověděly, co všechno je v tomto měsíci
čeká. Stále se ptají, kolikrát se ještě vyspí,
než nastane ten dlouho očekávaný den –
8. červen, na který se snad těší nejvíce.
V tento den vyrazíme s dětmi na celodenní výlet do Brna. Ráno navštívíme tamní
zoologickou zahradu, která nabízí kromě
stálé expozice exotických i domácích zvířat také akvarijní výstavu pestrobarevných ryb a rybiček různých tvarů a barev.
Po této zajímavé podívané vyrazíme k brněnské přehradě, kde nás čeká 50 minut
plavby parníkem, na kterou se všichni
moc těší.
Také v rámci oslav dne dětí se budou
naši školáčci těšit na týden plný akcí
a zajímavých činností - soutěže v malování
na chodník barevnými křídami na školní
zahradě, výlet vlakem do Otrokovic, kde
bude v rámci zlínského filmového festivalu
přistaven
dětský
KINEMATOVLAK,

ve kterém se budou promítat klasické
dětské pohádky. Neméně zajímavá bude
návštěva tlumačovského hřebčince, kde
nás čeká projížďka na poníkovi a voltižní vystoupení. Stejně napínavá bude také
cesta za pokladem kolem Tlumačova a následné skotačení a hry na dětském hřišti
na Zábraní. Zajímavý týden plný akcí zakončí sportovní klání dětí na školní zahradě, kde se v olympijském trojboji utká
třída „Hvězdiček“ a „Sluníček“.
Uprostřed měsíce června nás čeká pestrobarevný karneval s dvouhodinovým
doprovodným programem. Školní zahrada bude zcela jistě plná veselých masek –
princezen, čertů, loupežníků, čarodějnic,
kočiček a pejsků, či jiných známých či
neznámých masek vyrobených za pomoci
rodičů nebo sourozenců. Karnevalový rej
bude plný soutěží, her a tance.
Konec června se ponese ve znamení
zakončení školního roku, kdy se budeme
loučit s našimi předškoláky, kteří odejdou
v září do 1.třídy základní školy. Tato akce
proběhne už tradičně za účasti rodičů, zástupců obce a základní školy. Děti se prezentují krátkým programem a poté budou
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slavnostně dekorováni do řad školáků. A co
by to byla za oslava, kdyby na ní chybělo to
pravé dětské šampaňské a oblíbený zmrzlinový pohár. Také rodiče si mohou v klidu
vypít šálek kávy, k němu zakousnout něco
dobrého na zub a společně si popovídat.
S učitelkami 1. stupně domluvíme návštěvu
první třídy ZŠ, abychom s dětmi nahlédli
do pravých školních lavic a poslechli si, co
nás ve škole čeká.
Se školou se v letošním roce rozloučíme spaním v MŠ z 29. června na 30. června 2011. Téhož dne, kdy spaní proběhne,
pojedeme se skupinou těch starších dětí
vlakem a trolejbusem do ZOO Lešná, kde
strávíme odpoledne mezi zvířátky a vyzkoušíme naši fyzickou zdatnost v dětských sportovních koutcích, kterých tady
není málo. Ve večerních hodinách dorazíme
do naší MŠ, kde po vydatné večeři bude následovat lehčí program plný her a zábavy.
No a potom už rychle na kutě. Po náročném dni se nám snad bude sladce usínat,
i když nebude nablízku maminka. Děti
snad statečně zvládnou tuto zkoušku jako
ty roky předcházející a spaní v mateřské
škole bude zajímavou tečkou při příležitosti zakončení školního roku. Nezbývá než si
přát, aby všechny plánované akce proběhly
podle plánu, aby se nám vydařilo hlavně počasí, a aby každá z nich přispěla k příjemně
prožitým dnům a okamžikům v mateřské
škole, které si budou děti ještě dlouho pamatovat, a na které budou po létech s nostalgií vzpomínat.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Den matek

Karneval ve školce.

Červen 2011

Foto archiv MŠ Tlumačov. 

V neděli 8. května 2011 se již
po osmé konal v naší místní sokolovně Den matek. Sešly se zde děti
ze ZŠ Tlumačov, MŠ Tlumačov a MŠ
Klubíčko, aby svým maminkám, babičkám, tetám, ale i tatínkům předvedly pásmo plné básniček a písniček.
Krásné bylo také akrobatické vystoupení dětí z Voltiže Tlumačov, které
slaví úspěchy po celé republice a také
v zahraničí. Na všechny maminky čekal u vstupu malý dárek a každá si při
vystoupení svých ratolestí mohla pochutnat na pohoštění, které pro ně připravily členky SRPDŠ Tlumačov. Celou
akci také natáčela regionální televize
RTA Zlín, takže děti, které vystoupily, se proslavily jako mediální hvězdy
v televizi. Shlédnout záznam je možné
na www.rtazlin.cz.
Za uskutečnění této pěkné akce
chci poděkovat všem, kteří přispěli
k její organizaci. Také bych ráda poděkovala všem vystupujícím za velmi
pěkný a pestrý program.
Být maminkou je totiž to nejkrásnější, ale také nejtěžší povolání
na světě.
Lenka Hricová, předseda SRPDŠ
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Zahrádkáři, MŠ Klubíčko

Mladý zahrádkář
V letošním roce se do celostátní vědomostní soutěže Mladý zahrádkář
v Tlumačově přihlásilo okolo 47 dětí,
proto jsme se rozhodli udělat místní
kolo. Abychom dětem usnadnili přípravu na soutěž, tak jsme pro ně 11. dubna
2011 připravili výstavku zeleniny, ovoc-

Žáci poznávají rostliny. Archiv zahrádkáři 

ných i okrasných dřevin, plevelů, květin, léčivek a také semen a sadby přímo v budově
školy.
O týden později se žáci 4.–9. ročníku ZŠ
Tlumačov, kteří se do soutěže přihlásili, utkali ve školním kole zahrádkářské soutěže.
V budově KIS plnili vědomostní test a poznávání vystavených exponátů. Nejlépe si
vedli a tím postoupili do okresního kola
v Holešově tito soutěžící:
a) mladší kategorie: Klára Juráňová
- 4. roč.; Tereza Podroužková, Simona
Konečná, Lenka Řičicová, Romana
Kutrová a Pavla Huráňová - 5. roč.; Nikola
Filáková a Ján Marko Franko - 6. roč.
b) starší kategorie: Tereza Vyoralová,
Aneta Dvořáčková a Jakub Kadrle - 7. roč.
Všichni účastníci soutěže byli odměněni
malým občerstvením a z rukou pana starosty Ing. Antonína Jonáška obdrželi diplomy,
květiny na pěstování a drobné dárečky.
Soutěž byla uspořádána členy ZO ČZS
Tlumačov - Mgr. Jiřina Vrtalová, Marie
Nováková, Irena Masařová, Miroslav
a Laďka Šoltysovi, Vratislav Dufek, Jaroslav

Zapletal a ve spolupráci s pracovnicemi
KIS Tlumačov, Talašovým zahradnictvím,
OÚ Tlumačov. Při přípravě žáků na soutěž nemalou práci odvedly paní učitelky
Mgr. Irena Desenská a RNDr. Martina
Železná. Jejich práce místním kolem neskončila, protože nejlepší žáky připravovaly na okresní kolo do Holešova, které
se konalo v pátek 6. května 2011.
Také zde nám děti neudělaly ostudu
a dva nejlepší Romana Kutrová a Jakub
Kadrle postupují za okres Zlín do celostátního kola soutěže MZ, které se koná
17.–19. června 2011 v Koměříži. Budeme
držet palečky.
Děkuji všem soutěžícím za pěknou
reprezentaci školy i obce, zájem o zahrádkaření, vyučujícím za přípravu dětí
na soutěž i všem zahrádkářům a pracovníkům KIS, kteří pomohli při vlastní
organizaci soutěže, Zahradnictví Talaš
za sponzorský dar na tuto soutěž. Také
OÚ Tlumačov a pan starosta Ing. Antonín
Jonášek podporují naši práci pro děti.
Mgr. Jiřina Vrtalová

Jak je krásně na světě
Měsíc květen pozval všechny stromy,
keře, bylinky, rostlinky a semínka k plnému životu. Listí se chvěje radostnou zelení,
keře začínají nabízet k pochutnání barevné
květy čmelákům a včeličkám.
Probudila se i naše školní zahrada
ve Speciální mateřské škole Klubíčko.
Konečně je kompletně dobudována, je
možno se zde plně zabydlet až do podzimu
a užívat si přírodu do sytosti. Všechny činnosti, mimo oběd a poobědního spaní, jsou
přeneseny ven.
Na měkkém huňatém travním koberci
se dají hrát různé hry, sportovat, či jen běhat nebo se válet. Na dece se dá pečovat
o panenky i relaxovat. Pro vozítka, koloběžky, motorky a jiné dopravní prostředky jsou
nejvhodnější zahradní chodníčky.
Moc rády využívají děti novou kreativní
sestavu pro pohybové hry, speciálně konstruovanou pro potřeby naší školy. Tabule
na malování křídou a velké počítadlo jsou
umístěny na dvorečku. Pro práci a svačinku
se zde rozloží zahradní stolečky s židličkami, pro zastínění jsou připraveny slunečníky. V horkých letních dnech se napouštějí
bazénky a v provozu je i zahradní sprcha.
Další místo pro práci dětí je u stolečků
s lavičkami, rozmístěných kolem altánu.
Vnitřní prostor altánu je milým místem
k povídání a hrám nebo k pohoupání v síti.
Intenzivní kontakt s přírodou zažívají
děti při pěstitelských pracích. A užívají si
to. Na záhony, kde jim odkvetly macešky,
narcisy, tulipány a hyacinty, zaseli malí
zahradníci ředkvičku, hrášek a mrkvičku
a bedlivě sledují, jak rostou. Na další záhon
vysadili sazenice jahod. Letos dostali ještě

Děti na školní zahradě.

jeden záhon, kde budou pěstovat a sklízet
bylinky.
Domácnost a péči o panenky provozují malé hospodyňky nejraději v domečku
a často se k nim přidávají také malí tátové.
Samozřejmě na zahradě nechybí pískoviště.
Aby si mohly všechny děti vyhrát s pískem
podle chuti a do sytosti, jsou pískoviště hned
dvě. Místo pro společné posezení a všechna
další pracoviště na zahradě, jsou doplněna
dětskými zahradními lavičkami. Místo pro
individuální speciálně pedagogickou práci si
mohou pedagogové vybrat: v domečku, v altánu, na terase, či jinde na zahradě.
Udržovat zahradu pěknou, čistou, uklizenou a bezpečnou, nám ochotně pomáhá
Obec Tlumačov. Zajišťuje průběžně odvoz
veškerého zahradního odpadu, tj. trávy, listí,

Foto archiv MŠ Klubíčko 

větví, a roští po ostříhání dřevin. Pracovníci
obce provedli ořez stromů a postupně vykáceli také staré stromy. Nejobtížnější práce
provedli letos z jara za použití speciálního
autojeřábu. Odstranili tak nejvyšší stromy
ze staré výsadby, u nichž z důvodu vysokého věku hrozilo nebezpečí pádu. Za tuto
velmi potřebnou pomoc Obci Tlumačov
a jejím pracovníkům moc děkujeme.
Dnes je naše zahrada opravdu pěkná
a užíváme si to všichni: děti i my dospělí.
Věřím, že její krása potěší také všechny, kdo
jdou kolem na procházku. Jsme rádi, když
můžeme ukázat, jak se u nás žije i pracuje
a umožnit tak kolemjdoucím nahlédnout
trochu i do „naší kuchyně“.
Bc. Ludmila Stodůlková,
ředitelka Speciální MŠ Klubíčko

www.tlumacov.cz
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Žáci 9. třídy. Horní řada z leva: Dominik Hoďa, Tomáš Filák, Jan Holub, Daniel Nehoda, Pavel
Blahuš, Ivana Halířová, Andrea Vodicová, Monika Matulíková, Radek Šimoník, Marek Kél, Adam
Novosad, Lukáš Grmela, Michaela Hanová, Marta Jonášková, Klára Fišerová, Gabriela Procházová,
Denis Hoďa. Na snímku chybí Patrik Mouka.


Ocenění našeho školního
preventivního programu
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 proběhlo
v Kroměříži oceňování nejlepších školních preventivních programů za školní
rok 2009–2010 Zlínského kraje. Z 252
posuzovaných programů bylo vybráno
17 těch nejlepších.
Z úplných základních škol byly vyhodnoceny čtyři nejkvalitnější programy
a naše škola byla právě jednou z těch,
které se tohoto ocenění dostalo. Z rukou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana
Zlínského kraje a Mgr. Josefa Slováka radního pro školství, mládež a sport je převzal náš metodik prevence Mgr. Vlastimil
Vajďák.
Jemu i všem pedagogům proto patří
poděkování za to, že se snaží zajišťovat
vstřícné a bezpečné sociální klima pro
všechny žáky naší školy.
Mgr. Leona Jirušková, zástupkyně ředitele

Akce v ZŠ
Akcí, kterých se zúčastnili žáci tlumačovské školy za uplynulé 3 měsíce je
opravdu hodně. Bohužel je nemůžeme
všechny uveřejnit v Tlumačovských novinkách, ale vy si články z nich můžete přečíst na http://www.zs.tlumacov.cz. Jsou
to např.: První pomoc, Sportování nás baví,
hlavně když se daří, Projekt Rubikon na naší
škole, Další kola recitační soutěže 2011, 2.
cizí jazyk, Talent show, Florbalový turnaj Napajedla 2011, Základy stolování a etikety,
Sběr papíru, Soutěž Poznej a chraň!, Turnaj
v sudoku - Uherské Hradiště, Soutěž MATÍK,
Opičí týden v ZOO Zlín, Den Salvátora
v Otrokovicích, Matematika jinak.

Červen 2011

KIS Tlumačov

Březen měsíc knihy

Přijímací zkoušky ve školním roce 2010/2011
Přijímací řízení na střední školy se v letošním roce příliš nelišilo od loňského. Žáci
IX. tříd, kteří se hlásili na gymnázia nebo
obory zakončené maturitní zkouškou,
museli dělat písemné přijímací zkoušky
ve formě SCIO testů z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů. K výsledkům těchto testů si střední
školy dle svých uvážení připočítávaly i body
za prospěch v VIII. a IX. třídě, dále pak body
za významná umístění v okresních, krajských či celostátních soutěžích.
Žáci naší školy se hlásili na gymnázia,
odborné maturitní obory nebo na tříleté
učební obory. Kromě dvou žáků využili
všichni možnosti hlásit se na tři různé školy či obory.
Po prvním kole přijímacího řízení byl
každý z žáků na některou ze zvolených
škol přijat. Čtyři ze dvaceti podali odvolání
na školu, na kterou se nejvíce chtěli dostat.
Všichni byli úspěšní. Takže jak to nakonec
dopadlo?
Na čtyřletá gymnázia do Kroměříže
a do Holešova nastupují 3 žákyně, na střední zdravotnickou školu do Kroměříže
1 žákyně, na střední veterinární školu
do Kroměříže 1 žákyně, na střední průmyslovou školu do Zlína, do Otrokovic nebo
do Valašského Meziříčí 2 žáci a 2 žákyně,
na ekonomické obory a obchodní akademii
do Zlína, Vyškova nebo do Starého Města
u Uherského Hradiště 3 žáci, na čtyřletý
učební obor zakončený maturitou do Zlína
1 žák a na tříleté učební obory (elektrikář,
kuchař-číšník, opravář zemědělských strojů, automechanik) do Zlína, Otrokovic či
Kroměříže pak 7 žáků.
V tomto roce se také hlásila jedna žákyně na osmileté a jedna na šestileté gymnázium. Obě byly přijaty.
Všem budoucím studentům přeji za celý
pedagogický sbor hodně štěstí, studijních
i životních úspěchů, co nejvíce sil a trpělivosti při dalším studiu.
Mgr. Šárka Matulíková, vých. poradkyně
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Měsíc březen je oficiálně jako jediný v roce věnován knihám. Proto místní
knihovna připravila několik besed a akcí
pro děti i dospělé. Jako první byla odstartována soutěž pro čtenáře s názvem
„KNIHOMETR“. Soutěž spočívá v tom,
že se každému čtenáři v dětské i dospělé
kategorii vždy změří na výšku vypůjčené
knihy. Centimetry se zapíší do jeho průkazky, kterou pro tento účel obdrží. Míry
se budou sčítat a ve chvíli, kdy přečtete
první metr, získáte sladkou odměnu. Další
odměna bude následovat po zvládnutí
pěti metrů. Nultý ročník soutěže nazvané „Knihometr aneb Čtenáři knihovny
Tlumačov čtou“ skončí na konci roku 2011,
kdy bude vyhlášen vítěz dospělé i dětské
kategorie. Vítěz bude odměněn knihou.
Ve středu 2. března 2011 navštívily knihovnu děti ze Speciální mateřské školy Klubíčko
v Tlumačově. Knihovnice Petra Šimoníková
pro děti připravila otázky a obrázky z pohádek, na které odpovídaly. Za správné
odpovědi si každý odnesl pexeso a lízátko.
Další pozvání do knihovny přijaly děti 5.
ročníku ZŠ Tlumačov. I pro ně byly přichystány různé úkoly. Rozdělily se do pěti skupin a s pomocí počítače přiřazovaly různá
díla k autorům. Zaměřili jsme se na známý
dětský film „Karlík a továrna na čokoládu“. Ten byl natočen podle knihy pro děti
málo známého autora knihy Roalda Dahla.
Pomocí internetu jsme se o spisovateli dozvěděli spoustu zajímavých věcí z jeho života i díla. Myslím, že nejen zmíněná kniha,
ale i další autorova díla, které jsou psány
z jeho života, stojí za přečtení.
Ve středu 23. března 2011 přišli
do Kulturního a informačního střediska žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Tlumačov
na zajímavou přednášku. Přednášející
byla paní Marcela Kořínková z Městské
knihovny Kroměříž. Obsahem přednášky byl tajemný život spisovatelky Boženy
Němcové. Dozvěděli jsme se spoustu
nových věcí ze života této ženy. Byly to
informace zjištěné od dosud žijících příbuzných spisovatelky, ne příliš známé
pro veřejnost. Věřím, že tyto údaje žáci
využijí i při dalším studiu.
Petra Šimoníková, kult. prac. KIS Tlumačov

Loni občané Tlumačova odevzdali k recyklaci 70 televizí a 39 monitorů
Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče - mimo jiné televize
a monitory. Podle analýzy neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení, můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin a vody jsme díky
tomu ušetřili životnímu prostředí,

stejně jako o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu.
Například zpětný odběr a recyklace
jedné televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo
zabrání vzniku odpadní vody z deseti
sprchování.

Občané naší obce v loňském roce vytřídili 70 televizí a 39 monitorů. Tím jsme
uspořili 16 kWh elektřiny, 322 litrů ropy,
81 676 litrů vody a 734 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4 tuny CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 16 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna

Děti z MŠ Klubíčko v knihovně.

Foto archiv KIS Tlumačov. 

Den Země aneb Odpad z nebe nespad
Den Země je stanoven na 22. dubna. Je
každoroční oslavou životního prostředí
a také momentem, kdy je vhodné se zamyslet nad úsilím, jež je třeba k ochraně
přírody naší planety ještě vyvinout. KIS
Tlumačov připravilo již IV. ročník oslav
modré planety. Pro MŠ Tlumačov 19. dubna 2011 a 29. dubna 2011 pro žáky ZŠ
Tlumačov.
Všechny děti z Mateřské školy
Tlumačov si zábavnou formou vyzkoušely
převoz raněného živočicha do záchranné
stanice, přenos zrníček pro ptáčky, hod
míčkem na cíl a třídění odpadu. Každý
dostal sladkou odměnu i malou upomínku
na tento den.
Z místní základní školy přišla opět
soutěžit pětičlenná družstva od 1. až
po 9. ročník. Žáci plnili na 6 stanovištích
úkoly, kdy některé byly odlišné pro I. a II.
stupeň. Po skončení soutěží ukázaly děti
také svou zručnost při výrobě různých
postaviček, předmětů a robotů z plastů
a papíru.
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to zajímavá čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze
na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje také recyklace
všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří
elektroodpad nevyhazují do popelnice
nebo dokonce do přírody, ale nosí jej
do sběrného dvora.
Zpracoval Ing. Jan Rýdel

V KISku se začaly sčítat body a určovalo se pořadí tříd. Ve středu 4. května 2011
pak proběhlo ve škole vyhodnocení akce
a předání cen. Jak to dopadlo? V kategorii
I. stupeň se na prvním místě umístili žáci
z 2. ročníku a 1. místo v kategorii II. stupně získali žáci 9. ročníku. (celkové pořadí
na www.tlumacov.cz).
Děkujeme firmám Elektrowin, Asekol
a TS Otrokovice za drobné dárky pro soutěžící. Poděkování také patří dívkám a hochům z deváté třídy za pomoc na soutěžních stanovištích.
Den Země přišla společně s organizátory oslavit hlavně mladá generace, které nesmí být lhostejná budoucnost naší
planety.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Žáci si vyzkoušeli i svou tvořivost.
Foto archiv KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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Velké úspěchy tlumačovského aerobiku v roce 2011

Červen 2011

Činnost SDH Tlumačov počátkem roku 2011
Členové SDH se v prvních měsících nového roku věnovali pravidelnému školení
členů, řidiči absolvovali cyklické školení a 5
našich členů se v březnu podrobilo náročnému výcviku nositelů dýchací techniky.
V měsíci březnu naši řidiči připravili zásahová vozidla na STK.

V pátek 8. dubna 2011 v brzkých ranních hodinách byla naše jednotka povolána k lokalizaci požáru firmy Remiva
v Chropyni. Naše jednotka vyjížděla jako
vždy spolehlivě v daném časovém limitu
(10 minut) v počtu 1+3. Po příjezdu jsme
se podíleli na ochranně rodinných domů

a hospodářských budov v blízkosti požáru, které ohrožovaly hořící plasty. Po částečném prostřídání setrvala naše jednotka na místě zásahu do podvečerních
hodin. Někteří naši členové byli „v akci“
14 hodin nepřetržitě!!! V neděli naše jednotka opět vyjela k lokalizaci náročného požáru. Obrovský požár, který nemá
v historii našeho kraje obdoby, ukázal
špičkovou profesionální spolupráci jednotek a v neposlední řadě taky nepostradatelnost dobrovolných jednotek, které jsou
mnohdy opomíjeny. 21. dubna 2011 vyjížděla naše jednotka k požáru trávy podél
železniční trati v blízkosti Šterkoviště
v Otrokovicích. V pátek 13. května 2011
naše soutěžní družstvo ve velmi kombinované sestavě vyhrálo okrskovou soutěž
v Otrokovicích. Do letních měsíců přeji
našim členům co nejmíň výjezdů.
Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

Aerobiková skupina Pavouci.

a Pavouci na 1. místě a opět se stali absolutními vítězi celé krajské přehlídky.
24. dubna 2011 jsme jeli zkusit štěstí do Ostravy a bojovat o postup do Prahy
odtud. Dětem se sestavy podařily a byly porotou patřičně ohodnoceny. Čertíci 2. místo
a Zmrzlináři 3. místo. Postup do Prahy vybojován a ještě jsme si odváželi 2 krásné poháry.
Další týden - další závody. 3. zákl.
kolo Aerobic Tour tentokrát v Uherském
Ostrohu. Dopravní značky 10. místo, Čertíci
6. místo + cena poroty, Leopardi 6. místo+
cena poroty, Zmrzlináři 6. místo, Alenka
v říši divů 2. místo a Pavouci 1. místo
4. zákl. kolo se konalo 7. května 2011
ve Veselí nad Moravou Opět se tohoto kola
zúčastnila všechna naše družstva. Dopravní
značky 11. místo, Čertíci 6. místo, Leopardi
6. místo, Zmrzlináři 8. místo, Alenka v říši
divů 3. místo a Pavouci 1. místo.
Poslední 5. zákl. kolo se konalo 14. května
2011 v Hodoníně. Čertíci 6. místo, Leopardi
7. místo, Zmrzlináři 8. místo, Alenka v říši
divů 4. místo a Pavouci 2. místo.
Do hodnocení celé Aerobic Tour se počítaly 3 nejlepší umístění ze základních

Dům služeb Tlumačov
náměstí Komenského 799
Otevírací doba:
PO–PÁ 9:00–11:00 13:00–17:00
SO 8:00–11:00

Foto archiv DDM Sluníčko. 

kol. Podle tohoto umístění byla družstva
rozdělena do výkonnostních TOPŮ. Čím
lepší umístění, tím nižší TOP. Letos se nám
podařilo probojovat do nejlepší TOP 10
dokonce se dvěma sestavami. Finále se konalo 21. května 2011 v Hluku ve Sportovní
hale. TOP 10 Alenka v říši divů – 3. místo
a TOP 10 Pavouci 1. místo, TOP 30 Čertíci
1. místo, TOP 30 Leopardi 1. místo, TOP
30 Zmrzlináři 3. místo a TOP 50 Dopravní
značky 4. místo. V TOP 10 si 3 nejlepší družstva odvážela medaile, poháry, dorty a sladkosti, v TOP 30 medaile, dorty a sladkosti,
v TOP 50 poháry, dorty a sladkosti. Takže
to bylo velmi příjemné zakončení Aerobic
Tour a velký úspěch našich družstev.
Ještě nás čeká česko-slovenské finále
Děti fitness v Praze a Moravský CUP o putovní pohár primátora ve Zlíně. Držte nám
pěsti, ať i na těchto soutěžích uspějeme.
Jestli budete děti se svými sestavami
chtít vidět, jste srdečně zváni na Oslavy
Tlumačova, které se konají 11. června
2011.
Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

tel.: 608 063 564
Chropyňská apokalypsa.
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www.tlumacak.cz

Při stavění májky jsme pálili čarodějnice a při kácení zatančily tanečnice
V páteční podvečer 29. dubna 2011 se uskutečnilo na náměstí
Komenského stavění májky, tentokráte spojené i s pálením čarodějnic.
Občané Tlumačova mohli sledovat, jak
dorostenci z oddílu kopané a další schopní muži vztyčili 10 metrovou májku
uprostřed náměstí. Rok od roku se hoši
lepší a postavení májky se pro ně stává
hračkou. Možná by si troufli i na vyšší.
Letos jsme poprvé vyzvali i čarodějnice,
aby si přišly zakřepčit u ohýnku. Přišly
zástupkyně starší i mladé generace, ale
upálit se nám podařilo jen jednu. Pak si
na ohýnku mohl každý opéct špekáček.
Při kácení májky v neděli

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.

Čarodějnice v Tlumačově.

.
Kácení májky

S Tlumačov 
Foto archiv KI

29. května 2011 jsme si
všichni také užili dost legrace. Orientální tanečnice
svým vystoupení potěšily
zejména mužskou část publika, děti využily možnos-

Foto archiv KIS Tlumačov 

ti změřit své síly při různých soutěžích
a dospělí se také nenechali zahanbit.
Děkujeme všem, kteří nám při udržování tradice stavění a kácení májky
pomáhali.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Zahrádka – chov – rybáři

 inzerce

V tomto roce jsme opět s dětmi nacvičili několik aerobikových sestav, se kterými
jsme se zúčastnili vybraných soutěží.
Sestava „Dopravní značky a policie“, kterou s dětmi ve věku 3–6 let nacvičila trenérka
Kateřina Mokrá. „Vstávej, čert nikdy nespí“
věk dětí 4–7 let – trenérka Hana Hlobilová,
„Co dělají leopardi, když se zavře ZOO“ , děti
ve věku 7–11 let - trenérka Hana Hlobilová,
„Zmrzlináři z Family frost“, věk dětí 11–
12 let - trenér Martin Hložek, „Alenka
v říši divů“, věk 7–14 let – trenérka Hana
Hlobilová a poslední skupina ve věku 12–18
let „Pavouci“ – trenérka Hana Hlobilová.
Jako první jsme se vypravili koncem
března, na regionální přehlídku pohybových skladeb do Bystřice pod Hostýnem.
Byla to pro nás výzva, vyzkoušet si líčení,
kostýmy a vystoupit před porotou a plnou
halou přítomných diváků. První vystoupení vybraných skladeb bylo plné očekávání,
jestli vše zvládneme bez chybiček a zda
se sestavy budou líbit. Zmrzlináři obsadili
2. místo, Leopardi 2. místo a cenu poroty,
Alenka v říši divů 1. místo, Pavouci 1. místo
a titul Absolutní vítěz celé regionální přehlídky. Sezónu jsme zahájili skvěle a už
jsme se těšili na další soutěže.
1. základní kolo Aerobic Tour „ O pohár
starosty obce Tlumačov“ se konalo 9. dubna
2011 u nás v Tlumačově. Domácí prostředí
a podpora nejbližších naše děti vždy vyburcuje k co nejlepším výkonům. I letos se
k nám do Tlumačova sjela spousta družstev
z různých koutů Moravy, takže konkurence
byla velká. Naplněnost sestav byla ve všech
kategoriích velmi vysoká. Sestavy jsou
rok od roku na vyšší úrovni, kostýmy jen
září, technika se pomalu přibližuje k profi
výkonům a nad pestrostí choreografií se až
tají dech. Naše sestavy si i zde vedly velmi
dobře. V kategorii do 7 let Dopravní značky
a policie 8. místo, Čertíci 4. místo. V kategorii 8–10 let Leopardi 3. místo, v kategorii
11–13 let Zmrzlináři 7. místo, Alenka v říši
divů 1. místo a v nejstarší kategorii 14–24 let
Pavouci 1. místo.
16. dubna 2011 jsme se rozjeli
do Otrokovic na semifinále „Děti fitness“.
V kategorii školička Dopravní značky získaly
2. místo, v kategorii 6–8 let Čertíci 8. místo,
Leopardi 5. místo v kategorii 9–10 let, v kategorii 11–12 Zmrzlináři 9. Místo, Alenka
v říši divů 6. místo a v kategorii 13–15 let
Pavouci 1.místo. Čertíkům a Zmrzlinářům
postup unikl o jedno místo, proto jsme se
rozhodli, vypravit na další kolo Děti fitness,
tentokrát do Ostravy. Jinak všechna ostatní
naše družstva postoupila na česko-slovenské finále do Prahy.
17. dubna 2011 se konala krajská přehlídka pohybových skladeb, kam jsme
postoupili z Bystřice. Čertíci, Leopradi
a Alenka v Ríši divů skončili ve svých kategoriích na 2. místě Zmrzlináři na 3. místě

SDH a KIS Tlumačov

Sport, inzerce

11. ročník Poháru osvobození
tak často měnil název (Hasiči, Spalovači,
Točivý Moment, Pooperační, Přema tým).
V hráčských kádrech se objevili například
bratři Hotaříci (Petr a Zbyšek), Vlčkové
(Marek a Petr) a Čučové (Roman a Radek)
alias Dědci, bratranci Oslzlovi (Jarek
a Martin), Pavel Tobolík, Tonda Dlapa, Ivan
Čuba Procházka, Laďa Jaroš, Františkové
Chytílek a Gazdík, Jaroslav Pospíšil mladší
(syn bývalého pana ředitele ZŠ) nebo Přema
Valoušek či Jirka Válek. Z pozice arbitrů zápasy řídili Zdeňa Kopčil, Michal Malár nebo
pan Miroslav Abšnajdr.
A nyní zpět k současnosti. Letošní ročník si pod svá křídla vzali Petr Zlámal a Petr
Vlček a myslím, že si oba zaslouží uznání.
Tam, kde v sobotu v 8 hodin ráno začínali,
byli vidět ve stejnou dobu ještě v neděli. Ale
popořádku. Turnaj začal kvůli obtížnému
víkendovému vstávání tradičně v 10 hodin slavnostním výkopem internacionála
Radka Dědka. Z osmi celků si pod soudcovskou taktovkou Lukáše Bendy vybojovali
účast v semifinále fotbalisté z týmů Olimpo
(M. Juhaňák, Z. Niedermertl), Výhybka
(trenér Z. Pazdiora), Baťov a Důchodci (R.
Šimoník, M. Kuňák). Výhybkáři lehce znavení májovým sluncem podlehli Baťovu
a favorizovaní sálovkáři z Olimpa si pře-

svědčivě poradili s Důchodci. Právě tým
„důchodců“, který hrál už několik zápasů
bez střídání, si své vrcholné číslo schoval
na bitvu o 3. místo. V nervydrásajícím utkání vyválčil remízu s Výhybkou a v penaltovém rozstřelu si díky trefě Martina Skácela
zajistil bronzovou pozici. Finále už žádné
překvapení nepřineslo. Z vítězství v turnaji
se tedy radovalo Olimpo a jejich hráč Karel
Matesko obdržel s 8 góly trofej pro nejlepšího střelce. Ovšem vyhlášením konečného
pořadí letos oslavy Dne vítězství neskončily. Symbolickou tečku za sportovním dnem
udělala hudební produkce Jardy Čápka
(z kapely Expo Pension).
Pořadí turnaje: 1. Olimpo, 2. Baťov,
3. Důchodci, 4. Výhybka, 5. Dinamo, 6.
Kvasice, 7. Mix, 8. Zahrádkáři
Mgr. Jiří Machovský

V zápalu boje o míč.
Foto archiv Mgr. J. Machovský. 
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Nejdřív malé okénko do historie. Ti z vás,
co si pamatujete prvomájové průvody oslavující svátek práce, si zřejmě také vybavíte
nádhernou atmosféru fotbalových zápasů
mezi Tofou, Kovošrotem, Plemenáři nebo
Cementárnou na betonovém hřišti za sokolovnou. Je jenom škoda, že se tahle tradice
neudržela i po velkých společenských změnách z devětaosmdesátého. Na jaře roku
1999, ale už opravdu nevím, jestli to bylo kolem 1. nebo 8. května, zrežíroval podobnou
akci Reňa Machovský. Tehdy se turnaje, který nám měl připomenout ještě ne tak staré
časy, zúčastnily týmy jako: Černý Kůň, Faris,
Kutáček a Stodůlka. Od té doby se akce opakovala ještě dvanáctkrát a od roku 2001 si
z ní vítěz odnáší putovní pohár a právo
ozdobit podstavec svým štítkem. Změnila se
také organizace turnaje. Několikrát měli akci
na starost hasiči, vypomáhala obec nebo
Hostinec u hřebčince. Většinou se jej účastnilo 8 týmů a hrálo se ve dvou skupinách
s následnými vyřazovacími boji. Nejčastěji
se z turnajových vavřínů radoval tým 1. SKD
Synot (Sácký, Duroň, R. Kadlčík). Prvním týmem zapsaným na poháru byl FC Kutáček
(Mokrý, Tobolík, Holub). A zpestřením každého ročníku byl tým kolem Ottika Šnajdra,
Ladislava Muchy nebo Karla Mateska, který
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