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Ta naše povaha česká,
tak zní pořad České televize, který se zamýšlí nad povahovými rysy v naší společnosti. Začátkem února byl v rámci tohoto
pořadu odvysílán program, jenž nesl název
„Ve znamení psa“. Kdo očekával, že zde najde psa v klasické pozici, coby němého přítele, hlídače, ochránce nebo i pomocníka,
musel být zklamán. U protagonistů je zde
pes vykreslen jako „NĚKDO“, jako ten, který zasluhuje maximální péči, má oblečky
na převlečení, navštěvuje psího psychologa a jakmile uhyne, majitel mu zajistí ještě
i kremaci a popel si odveze v důstojné urně.
Přičemž provozovatel „psího krematoria“
zde uváděl hrozné srovnání, kdy konstatoval, že u lidí je přibližně 10 až 15 % nevyzvednutých uren, kdežto u psů tento případ
ještě neměli. Co k tomu dodat? Sám jsem
byl překvapen „tou naší povahou českou“
a napadá mne snad jediné, zdravý selský
rozum dostal opět „na frak“. Z pořadu jsem
nabyl pocitu, že protagonisté vyměnili děti,
případně i rodinu za tyto pejsky. Osobně
to považuji za překroucení hodnot. V roce
2011 proběhlo sčítání lidu domů a bytů
a z některých celorepublikových statistických čísel až mrazí. Každé druhé manželství se rozpadá, tradiční rodina je na ústupu, téměř polovina aktivní populace ČR
žije jako tzv. singles, tedy jako rozvedení či
svobodní. U této skupiny lidí sílí individualismus, myslí hlavně na sebe a nemají potřebu se s někým družit a starat se o druhé.
I přes tyto nepříznivé statistické výsledky

zastávám konzervativní názor a jsem přesvědčen, že RODINA má ve společnosti své
nezastupitelné místo. Vždyť pokud nám
ve společnosti fungují rodiny, je to dobrý
základ pro stát, obec i ekonomiku a dá se
říci, že policie, škola i sociálka, pak řeší jen
polovinu problémů.
Když už jsem dnes začal tou naší povahou českou a psy, ještě se u nich zastavím.
Pokud někdo psa má, měl by se o něj náležitě starat. Pes by neměl volně pobíhat, měl
by mít známku pro případ zaběhnutí, a především by měl majitel po svém pejskovi
uklízet jeho exkrementy z obecních ploch.
Na obecní úřad chodím z domu většinou
pěšky a cestou narazím na takové množství
„psích hromádek“, že mi nestačí ani prsty
na obou rukách a nedělám si iluze, že v jiných částech Tlumačova je situace lepší.
Zastavím se ještě u jednoho nešvaru,
který mne při pochůzce Tlumačovem napadá. Je to neodůvodněné parkování na travnatých plochách. Mnoho lidí má vjezdy
před rodinnými domy a následně průjezdy
do rodinných domů, ale parkování na obecních travnatých plochách jim lépe vyhovuje. Často zde zůstávají vyjeté koleje a při
údržbě, především pak při sečení těchto
pozemků nastávají problémy. Také parkování na místních komunikacích mnohdy
komplikuje průjezdnost a znemožňuje především zimní údržbu. Auta bychom měli
parkovat především na vlastním pozemku
a to i v případě, že někteří mají více jak jed-

Starosta obce Tlumačov Ing. Antonín Jonášek ve své kanceláři.

Foto: archiv KIS Tlumačov 

no auto, případně pak na vjezdu ke své nemovitosti. Stejně jako u psů, tak i u automobilů to chce zdravý selský rozum a trošku
ohleduplnosti k ostatním.
Letošní rok je o jeden den delší než tři
roky předchozí a tři roky následující, nemá
to však žádný vliv na daňové příjmy, ale
přesto se v tento den, tedy 29. února 2012,
sešlo zastupitelstvo obce, aby projednalo
12 bodů programu, z nichž za ústřední považuji schválení rozpočtu na rok 2012.
Tvorba rozpočtu je poměrně dlouhodobý proces, který začíná v listopadu předcházejícího roku, kdy dávají své požadavky jednotlivá oddělení obce a příspěvkové
organizace, tedy Základní a Mateřská škola
Tlumačov. Během prosince a začátkem ledna začíná samotná tvorba rozpočtu. Příjmy
vycházejí z kvalifikovaných odhadů podle
předpokládaného výběru daní, tedy podle
stavu ekonomiky v našem státě. Požadavky
na výdajové položky v tomto stádiu rozpočtu obyčejně výrazně překračují předpokládané příjmy (letos to bylo přibližně
o 7 mil. Kč). Pak následuje proces „ladění“,
neboť cílem je dostat do rovnováhy předpokládané příjmy a výdaje, a tak nezbývá,
než výdajové položky prostě omezit (v roce
2012 se nebude realizovat dlouhou dobu
plánovaná rekonstrukci elektroinstalace
na OÚ, nebude pořízena ani nová sekačka
na trávu, z větších investičních akcí je plánován pouze bezbariérový přístup do zdravotního střediska a v rozpočtu jsou alokovány finance na kofinancování projektu
z EU). Musíme si být vědomi také závazků,
které máme, tedy splátky úvěrů (hypoteční
a investiční úvěr). V tomto stádiu je rozpočet předložen k projednání finančnímu
výboru a následně radě obce. Poté je již vyvěšen po dobu 15 dní v úřední desce, aby
se s ním mohli seznámit občané a podávat
své návrhy a připomínky. Po tomto procesu
následuje projednání rozpočtu v zastupitelstvu obce a po jeho schválení je to závazný finanční plán pro hospodaření obce
v průběhu kalendářního roku. A jaký ten
letošní rozpočet vlastně je? Zastupitelstvo
schválilo rozpočet ve výši 25 505 000 Kč.
S touto částkou bude tedy Obec Tlumačov
hospodařit v roce 2012.
A jelikož je již březen, přeji vám hodně
jarního sluníčka po tuhé letošní zimě a současně trošku v předstihu vám přeji Velikonoce plné radosti.
Ing. Antonín Jonášek, starosta

www.tlumacov.cz
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RADNICE v roce 2011
V roce 2011 byl ukončen první rok čtyřletého volebního 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.
 ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-SPRÁVNÍ:
Správní řízení: zákon č. 500/2004 Sb.
(správní řád)
Na úseku EO 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. 2011 je na úřední adrese přihlášeno celkem 93 občanů.
V obřadní síni i mimo se uskutečnily
následující obřady: 6x – obřad vítání dětí
do života při nichž bylo přivítáno 19 dětí,
1x – přijetí nejlepších žáků ZŠ, 1x - vyřazení žáků 9. třídy ZŠ, 4x – svatba: 1x – svatba
mimo úředně stanovené místo, 1x – svatba
církevní, 1x – obřad přijetí rodáků, 1x – obřad zlaté svatby.
U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 50 občanů osobní
návštěva prostřednictvím členů zastupitelstva, zaměstnanců obce, členů SOZ a matrikářky, 289 spoluobčanům bylo zasláno
písemné blahopřání k narozeninám.
Počet žádostí o umístění v DPS
k 31. 12. 2011 – 9 žádostí, v roce 2011 přijaty 2 žádosti
V roce 2011 umístěny v DPS 2 osoby.
 ODDĚLENÍ VÝSTAVBY A MAJETKU
Úsek stavební
Počet samostatných investičních akcí
byl v roce 2011 o finanč. objemu 72,958
mil. Kč.
Odkanalizování obce Tlumačov - III. etapa; Realizace úspor energií ZŠ Tlumačov;
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice,
ul. U Trojice; Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov; Stabilizace hráze Tlumačov,
ul. Kvasická; kabelová přípojka k objektu
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dílen č. p. 879, technický areál OÚ Tlumačov; rozšíření kanalizace a osazení revizních šachet v ul. U Cementárny.
V uplynulém roce bylo přiděleno 5 čísel popisných. V roce 2011 bylo vydáno 11
rozhodnutí v rámci projednávání agendy
silničního správního úřadu a dopravního
úřadu – zvláštní užívání komunikací.
Úsek majetku
Majetek spravovaný obcí byl v roce 2011
v hodnotě 285,148.265,10 Kč.
Komunální odpad
Počet obyvatel
k 31. 12. 2011
Trvale hlášených osob
k poplatku
Cizinci
Rekreace

počet

2.535

Zaplaceny plat.výměru za
r. 2005–2010

2391
20
27

Platební výměry
§11zák. č. 565/1990
15
Sb, zák.č.280/2009 Sb
- z toho zaplatilo
4
- z toho nezaplatilo
11
Vrácení poplatku na základě
rozhodnutí
Celkem vybráno za KO
v roce 2011

Kč

1,063.775
9.000
12.150
9.400

3.600
3.784

1,094.141

Příjmy za KO celkem 1, 282 367,88 Kč
Výdaje za KO celkem 1, 463 429,00 Kč
Poplatek za psa (479) - 75.736 Kč
Nájem ze zahrádek (27) - 3.355 Kč
Smlouvy o nájmu nebytových prostor - 4
Bytový fond obce v r. 2011 - 49 bytů

 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
V roce 2011 byly zpracovány a schváleny 4 rozpočtové změny. Obec hospodařila
s vyrovnaným rozpočtem, byl zpracován
rozpočtový výhled na období 2012–2013.
V roce 2011 bylo zpracováno celkem 11
přijatých dotací.
Úsek práce a mzdy –
stav zaměstnanců s trvalým pracovním
poměrem – 21 a jeden uvolněný funkcionář – starosta obce. V letním období bylo
umožněno 4 studentům vykonat u obce
odbornou praxi. V rámci projektu aktivní
politiky zaměstnanosti Úřadu práce ve Zlíně, zaměstnala obec Tlumačov postupně
celkem 10 veřejně prospěšných pracovníků s využitím dotace z Úřadu práce. Bylo
vydáno 3x Rozhodnutí k povolení provozu
VHP v počtu 5 ks. Na všech úsecích je zajišťována veřejnoprávní finanční kontrola
a vnitřní finanční kontrola (zák. 320/2001
Sb.) o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů.

 ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ÚDRŽBY A SLUŽEB
Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu
obce tj. sečení a údržba zeleně, kácení stro-
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mů, ořezy, výsadba stromů a zalévání zeleně,
údržba cest a chodníků, údržba nemovitého
majetku, strojního zařízení a vozového parku, provoz sběrného dvora včetně zpětného
odběru, různé drobné práce na základě živnostenských listů – sečení, zámečnické práce, převozy atd.). V roce 2011 bylo podáno
celkem 11 žádostí o povolení kácení dřevin
mimo les (v souladu se zákonem 500/2004
Sb. a 114/1992 Sb.). V loňském roce bylo
vykáceno celkem 70 ks dřevin a náletovin
(přestárlé, hrozící pádem větví), dle projektu „Revitalizace parku”. Nová výsadba se
uskutečnila v parku (dle projektu „Revitalizace parku”), podél „R 55”, ovocné stromy
5 ks U Trojice, 2 ks Přasličná.

 SEKRETARIÁT STAROSTY
Hřbitovní agenda – k 31. 12. 2011 je
na místním pohřebišti evidováno 493 hrobů, tj. celkem 734 hrobových míst. Z toho
je 23 hrobů (31 hrobových míst) volných
(nepronajatých).
Na užívání hrobových míst jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou – 10
let. Na místním hřbitově je Krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena tlecí
doba v délce 13 let. Tato byla stanovena
na základě Účelového hydrogeologického
průzkumu z června roku 2002.
Druh hrobu: Jednohrob 217, z toho volných 16. Dvojhrob 229, z toho volných 6,
trojhrob 6, z toho 1 volný, urnový hrob 41,
žádný volný.
Czech POINT
Počet vydaných ověřených výstupů
k 31. 12. 2011: katastr nemovitostí 79, rejstřík trestů 56, rejstřík řidičů 5, obchodní
rejstřík 16, modul autovraků ISOH 0, živnostenský rejstřík 1, seznam kvalifikovaných
dodavatelů 0, insolvenční rejstřík 0.

 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Organizační složka KIS, zřízená obcí zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost v obci.
Informační centrum nabízí služby - veřejný
internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou
vazbu dokumentů, prodej propagačních
materiálů Tlumačova i okolních obcí, laminování dokumentů, pronájmy prostor
i drobného hmotného majetku. V oblasti
vzdělávání skončila spolupráce s firmou
Profima a počítačovou školou Altix Zlín. Počítače byly bezplatně převedeny do majetku
Základní školy Tlumačov, kde budou sloužit
pro výuku žáků. Mezi vzdělávací aktivity lze
zahrnout akce „Den Země“ a besedy konané
v rámci knihovny. V r. 2011 proběhly tradiční kulturní akce – Tlumačovský košt pálenek, Martinské hody, Rozsvícení vánočního
stromu, Stavění a kácení májky, Noční pohádkový park pro děti. Uskutečnila se oslava
u příležitosti uplynutí 870 let první písemné
zmínky o Tlumačovu a 100 let od otevření budovy nové měšťanské školy. Koncem
uplynulého roku vznikl v Tlumačově Klub
seniorů, uskutečnil se 2x zájezd do divadla
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v Uh. Hradišti a ve Zlíně. ZUŠ Otrokovice
pokračuje v prostorách KIS s výukou hry
na hudební nástroje i zpěvu. V roce 2011 vykazovalo aktivní činnost také Mateřské centrum Housata. Do knihovny byly nakoupeny
knihy a časopisy za 23.101 Kč. Knihovnu
a akce pořádané knihovnou navštívilo 2604
občanů, 159 využilo internetové služby.
V roce 2011 se uskutečnila částečná
rekonstrukce Klubu na Zábraní (oprava
elektroinstalace), snížení a zateplení stropu. V r. 2011 celkem 4x vyšly Tlumačovské
novinky v nákladu 550 ks.

 Přehled
vydaných
rozhodnutí
a přestupků na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s MěÚ
Otrokovice:
Rok 2010: Přestupky: 26 případů. Rozhodnutí - poz. komunikace 19 rozhodnutí.
Rok 2011: Přestupky: 23 případů. Rozhodnutí-poz. komunikace 11 rozhodnutí.
Ke zpracování článku byly použity zprávy o činnosti jednotlivých oddělení, úseků
a org. složky OÚ v Tlumačově.
Růžena Vaňharová,
tajemnice OÚ

V minulém roce 2011 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 194,186 tun
odpadu
Plastové obaly PET – lahve – 6,585 t,
sklo barevné – 18,040 t, sklo bílé – 12,260 t,
beton – 44,620 t, cihly – 43,040 t, N – odpad – 6,400 t, papír a lepenka – 41,134 t,
biologicky rozložitelný odpad – 365,500 t,
směsný komunál. odpad (svoz) – 393,777 t,
objemný komunál. odpad (dvůr) – 248,690 t,
kovy – 15,840 t, nápojový karton – 0,300 t
ELEKTROWIN – zpětný odběr (chladící
zařízení) 4,116 t, velké spotřebiče (spo-

ráky,pračky,myčky) 4,123 t, malé spotřebiče (vysavače,žehličky,brusky atd.)
0,964 t.
ASEKOL – zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů 279 ks, malé elektrospotřebiče (radia,videa,PC atd.) 0,885 t
EKOLAMP – zpětný odběr (zářivky a výbojky) 85 ks
EKOBAT – zpětný odběr malých baterií
95 ks
Zpětný odběr pneu – likvidace 820 ks
Milan Žák
vedoucí oddělení ŽP, údržby a služeb

Odpadové hospodářství v roce 2011

Termíny zasedání
Termíny řádných zasedání orgánů
obce Tlumačov v I. pololetí 2012
Rada obce: 18. ledna, 8. února, 14. března, 18. dubna, 23. května, 13. června. (Standardní začátky
v 16.30 hod) v kanceláři starosty obce
v objektu OÚ, Nádražní 440.
Zastupitelstvo obce: 29. února,
28. března, 2. května, 27. června. (Standardní začátky v 17.00 hod) v objektu
KIS, nám. Komenského 170

Z tlumačovské
matriky
 Naši jubilanti leden–březen

Miloslav Jan, Jarmila Ulmanová, Milena Miková, Milada Jadrníčková, Milada
Juráňová, Olga Tobolková, Antonín Tesař, Ludmila Slováková, Marie Sukaná,
Karel Prach, Oldřich Vlček, Zdeněk Ředina.

 Sňatek uzavřeli:

Petr Řezníček a Kateřina Mlýnková.
Všem blahopřejeme.

 Narozené děti:

Adéla Škrdlová, Matyáš Botek, Eva Dlapová, Denisa Knopová, Miroslav Karlík,
Michaela Volfová, Daniel Vlček, Nikol
Veselská, Samuel Dastych

 Úmrtí
Kácení stromů na nám. Komenského,
následná výsadba bude na podzim.
Foto: archiv KIS Tlumačov 

Stromy kolem nás
Jako každý rok tak i letos oddělení
životního prostředí, údržby a služeb naplánovalo na letošní rok plán prací, které
se dotýkají údržby zeleně a především
pak dřevin. Koncem ledna letošního roku
již proběhlo vykácení přerostlých topolů
v lokalitě Zakálaví, a v jarních měsících
zde bude provedena nová výsadba. A co
nás letos ještě čeká?
Údržba polní cesty Rokytí, která je
zarostená náletovinou, především pak
bezem černým a javorem jasanolistým.
Na Dolní ulici dojde v souladu s generelem zeleně k vykácení 6 jehličnanů,
jedná se o rizikové stromy zasahující
do přilehlých budov a následně proběhne výsadba listnatých stromů. Na náměstí Komenského, v blízkosti Domu
služeb bylo vykáceno 13 jehličnanů

a jedna hrušeň přičemž nová výsadba
je plánována na říjen 2012. Na hřbitově bude vykáceno 8 přerostlých jehličnanů, jedná se především o přerostlé
smrky ve východním směru, u kterých
hrozí pád a redukovány budou i thuje
u hlavního chodníku, neboť ničí pomníky, vzhledem k jejich stáří je to jediné
možné řešení. Na ulici 6. května, U Trojice, Smetanova, J. Žižky je naplánovaný
ořez javorů (globosum) na hlavu, což je
pěstební ošetření.
Zahájení těchto prací bude od 1.
března 2012 a následovat bude v souladu s vydaným rozhodnutím a klimatickými podmínkami v podstatě po celý
rok. Cílem je udržovat zeleň v obci
v dobrém a bezpečném technickém stavu a přitom zachovat její pozitivní vliv
na život v obci.
Ing. A. Jonášek, starosta obce

Jaromír Vala, Ladislav Gazda, Věroslav
Viliš, Vladimír Gajdošík, Pavel Fusek

 Významná životní jubilea
– 90 let a více v roce 2011 oslavili:
90 let - Milada Fischerová
90 let - Anna Zavadilová
91 let - Jaromír Vala
92 let - Olga Stašková
93 let - Ředina Zdeněk
96 let - Marie Sukaná

 Zlatou svatbu oslavili:

manželé Helena a Jaroslav Němcovi

 Diamantovou svatbu oslavili:

manželé Vlasta a Bohuslav Dorotíkovi

Ladislava Vránová, matrikářka

Pokud nemáte zájem o zveřejnění
v této rubrice, v dalším čísle TN, sdělte
to prosím matrikářce, nebo do redakce TN.

www.tlumacov.cz
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Rozpočet obce Tlumačov na rok 2012

Třída 2
Třída 3
Třída 4
Příjmy celkem
Třída 5
vybrané položky:

Třída 6
vybrané položky:
Výdaje celkem
Třída 8

daňové příjmy
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
nedaňové příjmy
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky,…
kapitálové příjmy
prodej pozemků
přijaté transfery
dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství
běžné výdaje
opravy chodníků a MK
dopravní obslužnost
neinvestiční příspěvky MŠ
neinvestiční příspěvky ZŠ
dotace neziskovým organizacím (mládež)
dotace spolkům a nezisk. organizacím
dotace na sociální služby
dům s pečovatelskou službou
bytové hospodářství
KIS
vývoz kontejnerů a popelnic
veřejná zeleň
kapitálové výdaje
PD pro MK
bezbariérový přístup do zdr.střediska
PD a en.audit- realizace úspor energie DPS
pozemky

Tříkrálová sbírka 2012
V sobotu 7. 1. 2012 v naší obci Tlumačov a v celé republice probíhala „Tříkrálová sbírka 2012“.
Už v 8 hodin ráno se scházeli koledníci této sbírky na místní faře,
aby si oblékli tříkrálový kostým a vyrazili v nich do tlumačovských
ulic. Celkem se sešlo 53 koledníků včetně dospělých. Každá z dvanácti skupinek měla svou část Tlumačova.
Chtěla bych poděkovat koledníkům a všem dárcům, kterým jsme
vděčni za to, že podporují dobrou věc – jak pomoci jiným lidem
v nouzi. Děkujeme všem, kteří se podíleli na celkovém výtěžku sbírky, který v naší obci činil 46 060 Kč.
Marie Kopřivová

1 279 000,00 Kč
869 000,00 Kč
28 681 000,00 Kč
23 809 000,00 Kč

50 000,00 Kč
530 000,00 Kč
190 000,00 Kč
476 000,00 Kč

1 696 000,00 Kč

25 505 000,00 Kč
-3 176 000,00 Kč
197 000,00 Kč
-1 373 000,00 Kč
-2 000 000,00 Kč

Z matriky a evidence obyvatel
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2011
Počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2011
Z celkového počtu obyvatel – počet mužů
– počet žen
Z tohoto počtu

Průměrný věk obyvatelstva
Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen
Počet narozených dětí

Počet zemřelých občanů
V roce 2011 se přihlásilo k trvalému pobytu
V roce 2011 se odhlásilo z trvalého pobytu
V rámci obce se přestěhovalo
V roce 2011 bylo v Tlumačově uzavřeno
6 sňatků, 5 z nich občanských, 1 církevní.

Březen 2012

21 801 000,00 Kč

4 732 000,00 Kč

560 000,00 Kč
177 000,00 Kč
397 000,00 Kč
2 983 000,00 Kč
180 000,00 Kč
80 000,00 Kč
291 000,00 Kč
798 000,00 Kč
626 000,00 Kč
1 791 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
1 409 000,00 Kč

financování
stav na účtu k 31.12. 2011
splátky úvěrů
revolving

Informace občanům

Vyjádření MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. pro občany obce Tlumačov:

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 29.2. 2012. Sestavila: Lenka Dědková- vedoucí ekonomického oddělení.
Třída 1

5

2.535
27

1.271
1.264
418 – do 15 let
1.536 –do 60 let
581 nad 60 let
39 let
41 let
42 let
28
(15 děvčat,
13 chlapců)
28
82 občanů
59 občanů
31 občanů

Nedávno byla dokončena i třetí etapa
odkanalizování obce Tlumačova. V rámci
stavby Odkanalizování obce Tlumačov etapy č. 3 došlo ze strany investora k přepojování pouze stávajících kanalizačních
stok, a to v lokalitách severní části obce
Tlumačov – ul. Masarykova, Dr. Ignáce Horníčka, Mánesova, Zábraní, Přasličná, J. Žižky
a dále v lokalitách ul. Machovská a Kvasická
(„U Rybníčka“).
Od okamžiku napojení na novou kanalizaci již občané nemusí vody předčišťovat
v septicích a malých čistírnách odpadních
vod (zákon to dokonce zakazuje a naopak
ukládá každé domácnosti povinnost napojit se na novou kanalizaci).
Co dělat dále:
Varianta 1 – domácnost má smlouvu
se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO, a.s.) na odvádění odpadních vod – a bude ji mít i nadále
– jde o největší část připojených odběrných
míst = domácností.
Varianta 2 - domácnost nemá smlouvu s MOVO, a.s. na odvádění odpadních vod
– v nejbližších dnech přijde dopis, který
bude obsahovat oznámení o změně provozovatele příslušné části kanalizace a návrh
nové smlouvy na odvádění odpadních vod
s novým provozovatelem kanalizace, tedy
MOVO, a.s.
Varianta 3 – Novostavba - k napojení
nové kanalizační přípojky je nutno dodat
tyto dokumenty:
• povolení stavebního úřadu
• projektovou dokumentaci přípojky
(podléhá schválení MOVO, a. s.)
• list vlastnický (ne starší než 1 rok)
• stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci

Norma pro kanalizační přípojky ČSN
756101 – „Stokové sítě a kanalizační
přípojky“ (norma se vztahuje i na novou
část kanalizační přípojky - větev, která
ruší septik a napojuje se zpět na stávající kanalizační přípojku připojenou během Etapy 3) stanovuje:
• každá nemovitost má mít 1 kanalizační
přípojku (výjimky pouze za souhlasu
MOVO, a.s.)
• minimální dimenze přípojky je DN 150
(= průměr 150 mm) – zpravidla se dává
DN 200 – větší dimenze ne)
• minimální sklon přípojky - DN 200 je
10 ‰ (= 1 cm na 1 m) - DN 150 je 20 ‰
(2 cm na 1 m)
• maximální sklon přípojky je 400 ‰
• materiál přípojky se doporučuje kanalizační PVC hladké nebo korugované,
příp. polypropylen (PP) s minimální
únosností SN 4
• území nad přípojkou v šířce 0,75 m
od osy potrubí na každou stranu nesmí
být zastavěné ani osazené stromy
• přístupnost přípojek se zajišťuje vstupními revizními šachtami (DN 400 – DN
600) nebo čisticími kusy
• umístění šachty se doporučuje na hranici
pozemku (za oplocením – na stavebním
pozemku), aby byla zajištěna přístupnost
pro čištění z veřejné komunikace
• napojování nových přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu se upřednostňuje do stávající revizní šachty, vyjímečně napřímo (výřezem nebo útesem)
* Pokud byla během stavby etapy č. 3
napojena stávající dešťová přípojka, splaškové vody z domu lze do této původně
dešťové přípojky napojit novou větví
za těchto podmínek:

• prověření technického stavu přípojky (vodotěsnost, dostatečná dimenze
a sklon) – lze objednat u MOVO, a.s.
na mailu: dockal@smv.cz
• zpracování jednoduché projektové dokumentace (technická zpráva, situace
s vyznačením stávající dešťové přípojky
a nové splaškové větve, příp. i výškové
uspořádání)
Tuto dokumentaci je nutno předložit
k odsouhlasení na zákaznickém centru
MOVO, a.s. ve Zlíně-Loukách a zde také vyplnit zbývající doklady:
• žádost o zřízení kanalizační přípojky
• smlouva o odvádění odpadních vod
Nutno dodat:
• list vlastnický (ne starší než 1 rok)
• stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci
Pokud potřebujete doplňující či vysvětlující informace od společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., můžete je získat na našich webových stránkách www.smv.cz,
nebo nás kontaktovat telefonicky na čísle
840 668 668, využít e-maily:
• ve věci smluv: safarikova@smv.cz,
• ve věci technických záležitostí u přípojek: dockal@smv.cz
Nebo nás navštívit na Zákaznickém centru ve Zlíně-Loukách:

Obec Tlumačov patří do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích. Mimo Tlumačov a Otrokovice
dále do působnosti obvodního oddělení
spadají další obce a to Hostišová, Sazovice,
Mysločovice, Machová. Obvodní oddělení
policie v současnosti čítá fyzicky 24 lidí.
V roce 2011 se policisté ČR v Tlumačově
zaměřili především na preventivní činnost.
Nadále trvá jedna z priorit Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „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. Již
v minulosti byly s vedením ZŠ Tlumačov
vytýčeny časy příchodu a odchodu dětí ze
školy a policie se snaží přechody v rámci
svých personálních kapacit policisty obsazovat.

V letním období se hlídkující policisté
opětovně zaměřovali mimo jiné i na lokalitu Kurovického lomu, kde se každoročně
řidiči dopouštějí porušování dopravních
předpisů. Pokud jsou přistiženi při spáchání přestupku, jsou řešeni uložením blokové
pokuty v blokovém řízení. I předešlý rok,
během prázdninových měsíců se objevují
problémy s mladistvými, kteří především
v parku na ulici Nádražní a blízkém hřišti
a nově v prostorách nádraží ČD, kdy konzumují na veřejnosti alkoholické nápoje,
případně užívají omamné a psychotropní
látky. 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.
K nápadu trestné činnosti na katastrálním území Tlumačov uvádím následující
statistické čísla:
Statistika přestupků a trestných činů
spáchaných na území katastru Tlumačov
v roce 2011 v porovnání s rokem 2010
 Trestné činy
V roce 2010 evidováno 41, objasněno
33, objasněnost 75,6 %. V roce 2011 bylo
evidováno 44, objasněno 28, tj. 63,6 %.
 Přestupky
V roku 2010 bylo spácháno celkem 145
přestupků. Z toho v dopravě 81 případů,
v občanském soužití 13 případů, majetek
31 skutků, ostatní 20 skutků.
(Pokračování na straně 6)

Po, St
Pá

8.00–12.00
8.00–12.00

13.00–17.00

Jménem MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
Vás tímto žádáme o vstřícný přístup a aktivní spolupráci.
Ing. Martin Bernard, MBA
generální ředitel společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Policie České republiky OOP Otrokovice – zpráva za rok 2011

www.tlumacov.cz

Z radnice

6

Policie České republiky OOP Otrokovice – zpráva za rok 2011
(Dokončení ze strany 5)

V roce 2011 bylo spácháno celkem 69
přestupků. Z toho 12x majetek, 10x občanské soužití, 17x spáchán přestupek
v dopravě, 3 x přestupek z porušení zák. č.
379/2005 Sb., na ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Zbytek lze
zahrnout pod přestupky ostatní.
Za rok 2010 bylo čísel jednacích 42.
Naproti tomu v roce 2011 to bylo již 255
čísel jednacích, kdy pod tímto pojmem si
lze představit prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS
Zlínského kraje při převozu agresivního
pacienta, asistence u provádění mobiliární

exekuce, doručenky od soudů, vypracování
zpráv pro soudy apod.

ZAJÍMAVOSTI:
Řidiči pod vlivem alkoholu 4x přestupek, řidič pod vlivem jiných návykových
látek (toxi) 4 případy
 Služba kriminální policie a vyšetřování:
1x obecné ohrožení (střet vlaku s brusným zařízením na trati), Tlumačov u přejezdu na Kurovice
1x krádež dřevěných palet ze tří
uzamčených skladů společnosti COXYS
Biopaliva

2 případy nedovolené výroby a distribuce omamných látek a jedů
 Dopravní inspektorát Zlín:
20 přestupků v dopravě.
Připomínáme občanům, že Policie ČR
v je v rámci svých personálních možností přítomna téměř každé pondělí v době
od 16:00 do 17:00 hod. ve služební místnosti, která se nachází v Tlumačově na náměstí Komenského (obecní budova naproti
KIS). Zde je k dispozici policista, kterému
můžete podávat oznámení, náměty, informace, připomínky atd.
npor. Mgr. Milan TRPÍK, v.r.
vedoucí oddělení

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Usnesení jsou redakčně krácena, plné
znění naleznete na www.tlumacov.cz

Rada obce Tlumačov dne 30. 11.
2011 na svém jednání přijala tato
usnesení
 schválila
prodloužení
nájemní
smlouvy na buňku č. 4, 5 v Domě služeb
p. Šivelové, na buňku č. 7 p. Stuškové,
na buňku č. 6 p. Kudláčkové, na buňku č. 1,
2 p. Hašovi za předpokladu, že uhradí veškeré dlužné částky
 schválila prodloužení nájemních
smluv vyjmenovaným nájemníkům obecních bytů.
 schválila od 1. 1. 2012 pronájem
buňky č. 3 na dobu určitou do 31. 12. 2012
v prostorách Domu služeb slečně Mezírkové
 schválila dohodu o právu provést
stavbu mezi Obcí Tlumačov a společností Skanska a.s. na stavbu „VTL plynovod
DN100PN40“, která je nedílnou součástí
stavební akce „Obalovna asfaltových směsí“
 schválila pořadník v DPS v Tlumačově.
 schválila čerpání finančních prostředků z fondu odměn ZŠ Tlumačov na mimořádné odměny pedagogických pracovníků za aktivity, které souvisely s přípravou
a realizací oslav 100. výročí otevření měšťanské školy v Tlumačově
 schválila darovací smlouvu mezi
paní Lenkou Marčíkovou a MŠ Tlumačov
o přijetí finančního daru MŠ Tlumačov
 schválila Řád veřejného pohřebiště
v obci Tlumačov s účinností od 1. 1. 2012

Rada obce Tlumačov hlasováním
per rolam 5. 12. 2011 přijala toto
usnesení:
Březen 2012

 schválila záměr odprodeje dlouhodobého hmotného majetku - rypadlový nakladač CASE 580 SLE za cenu min. 240.000 Kč
vč. DPH.

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 14. 12. 2011
přijalo tato usnesení:

 vzalo na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Ševely na členství ve Finančním výboru obce Tlumačov ke dni 30. 11. 2011
 schválilo Ing. Štefana Hrtúse jako
člena Finančního výboru od 14. 12. 2011
do konce volebního období 2010–2014
 schválilo měsíční odměny s platností
ode dne 14. 12. 2011 panu Pavlu Baďurovi
a panu Ing. Štefanu Hrtúsovi za výkon funkce člena výboru a ZO
 schválilo rozpočtovou změnu č.
4/2011 rozpočtu obce pro rok 2011
v předloženém rozsahu
 schválilo Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012 pro obec Tlumačov
 schválilo rozpočtové provizorium
pro obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2012
 schválilo nabídku Komerční banky,
a.s. pobočky Zlín na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč
 schválilo smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu - umístění podzemního kabelového vedení NN
stavby „SB-4510-207 Tlumačov, OÚ, ČS4
přípojka NN“ na pozemku KN p. č. 2528 se
společností E.ON Distribuce, a.s.
 vzalo na vědomí záměr města Otrokovic realizovat stavbu „Otrokovice – vjezd
do průmyslového areálu a. s. TOMA křížením se železniční tratí“ umístěnou v jižní
části k. ú. Tlumačov za podmínky, že v rámci realizace výše uvedené stavby bude:
• řešeno směrování nákladní dopravy
z a do průmyslového areálu TOMA a.s. v ná-

vaznosti na silnici I/55 a rychlostní komunikaci R55 s tím, že na silnici I/55 v lokalitě
„Skály“ v úseku „pod vodárnou“ bude realizována mýtná brána;
• vysazena ochranná zeleň;
• uložena skrytá ornice, respektive použita na terénní úpravy stavby, v k. ú. Tlumačov
 schválilo smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu - umístění podzemního kabelového vedení NN
stavby „SB-4510-153 Tlumačov, Vranec,
úprava DS“ na pozemcích KN p.č. 778/2
a 2485 v k.ú. Tlumačov se společností E.ON
Distribuce, a.s.
 revokovalo usnesení č.Z7/6/06/11
ze dne 15. 6. 2011 o záměru směny pozemku KN p.č. 2930 – ostatní plocha
v k.ú. Tlumačov ve smyslu změny výměry
pozemku z: o výměře cca 36m2 na: o výměře 88 m2
 projednalo návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu
Tlumačov a souhlasilo s prodloužením projednávání návrhu územního plánu do 31.
12. 2012
 zaujalo stanoviska k obsahu dopisu
ZO KSČM

Rada obce Tlumačov hlasováním
per rolam 19. 12. 2011 přijala tato
usnesení:

 schválila
uzavření
mandátní
smlouvy na organizaci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov“ s Ing. Liborem
Malůškem
 schválila odprodej dlouhodobého
hmotného majetku rypadlový nakladač
CASE 580 SLE panu Adamíkovi
(pokračování na straně 7)
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 18. 1. 2012 přijala
tato usnesení:
 schválila vnitřní Směrnici odepisování dlouhodobého majetku rovnoměrným
způsobem
 vzala na vědomí stav výběru poplatků za komunální odpad, poplatků a známek
za psy a příjem z nájmu zahrádek ke dni
31. 12. 2011
 vzala na vědomí předložený seznam
dlužníků za nájemné a služby spojené s nájmem bytů k 31. 12. 2011
 vzala na vědomí změnu trasy plynovodu stavby „VTL plynovod DN100PN40“
včetně změny délky uložení plynovodu
v pozemku p. č. 2736 v k. ú. Tlumačov
na Moravě z cca 12 m na cca 18 m
 schválila záměr pronájmu pozemku
p. č. 1408/2 – trvalý travní porost o výměře
172 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě
 schválila Darovací smlouvu mezi
společností FVE 20 s. r. o. a Obcí Tlumačov
na rok 2012
 schválila Pravidla pro vydávání
obecního zpravodaje Tlumačovské novinky
 schválila od 19. ledna 2012 nájemné
ve výši 750 Kč za 1 pracovní den (24 hodin)
za krátkodobý pronájem Klubu obce Zábraní
 schválila bezplatnou dopravu a bezplatné zapůjčení 5 ks stolů a 10 ks laveček
pro SDH Tlumačov na akce v roce 2012
 schválila smlouvu o dílo mezi Obcí
Tlumačov a Ing. Markétou Hoškovou
 přijala a schválila závěry hodnotící
komise veřejné zakázky „Zvýšení kapacity
komunitní kompostárny obce Tlumačov“
a schválila výsledek hodnocení a pořadí
nejvýhodnější nabídky:
1) WAY MORAVA, s. r. o. - nabídková cena
bez DPH 1,736.500 Kč
2) TESAS TOP, s. r. o., - nabídková cena
bez DPH 2,233.800 Kč
3) Ing. Petr Zapletal – BAUMASCHINEN
- nabídková cena bez DPH 2,274.800 Kč
Pověřila starostu uzavřením kupní
smlouvy s vybraným uchazečem.
 schválila ZŠ Tlumačov přijetí účelově neurčeného daru ve výši 55.000 Kč
od SRPDŠ při ZŠ Tlumačov

Rada obce Tlumačov hlasováním
per rolam 23. 1. 2012 přijala toto
usnesení:

 schválila smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému
EKOLAMP mezi společností EKOLAMP s. r.
o. a Obcí Tlumačov.

Rada obce Tlumačov hlasováním
per rolam 27. 1. 2012 přijala toto
usnesení:
 schválila Dohody o zrušení právního
vztahu založeného smlouvou o odvádění
odpadních vod pro obyvatelstvo mezi odběrateli dle přiloženého seznamu a obcí
Tlumačov.

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 8. 2. 2012 přijala tato
usnesení:

 vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy
 projednala návrh rozpočtu obce
na rok 2012 po jednotlivých paragrafech
a položkách a doporučila zastupitelstvu
obce schválit rozpočet obce na rok 2012
v závazných ukazatelích na jeho nejbližším
zasedání.
 schválila v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2012 přijetí pracovníků na veřejnou službu dle potřeby obce
 schválila snížení stavu personálního
zajištění organizační složky KIS ze 3 pracovníků na 2 stálé pracovníky.
 schválila změny v organizační struktuře dle předloženého návrhu a uložila tajemnici OÚ zajištění změn v personálním
obsazení.
 schválila předloženou výroční zprávu Obce Tlumačov o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.
 schválila Dohody o zrušení právního
vztahu založeného smlouvou o odvádění
odpadních vod pro obyvatelstvo mezi odběrateli dle přiloženého seznamu a Obcí
Tlumačov v předloženém znění.
 schválila zrušení Smlouvy č. 6/2006
VS mezi Obcí Tlumačov a firmou Profima
Effective, s. r. o.
 vzala na vědomí zprávu o vydaných
rozhodnutích a přestupcích za II. pololetí
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti
Obecního úřadu Tlumačov za rok 2011
 vzala na vědomí stav objektu provizorního ubytování č. p. 209 na ul. Sportovní
a doporučila ZO Tlumačov schválit záměr
odprodeje
 schválila pronájem pozemku p. č.
1408/2 panu O. Přikrylovi za podmínek
stanovených v záměru.
 vzala na vědomí písemné oznámení zplnomocněného zástupce společnosti
SAKER spol. s r. o. Kroměříž o úhradě části
nákladů na úpravu či opravu místní komunikace ul. Družstevní v obci Tlumačov
 neshledala důvody k podání žádosti
o změnu místní úpravy provozu na místní
komunikaci ul. Družstevní formou zrušení

či doplnění stávajícího dopravního značení
zakazujícího vjezd vozidel, jejichž celková
hmotnost přesahuje 3,5 t

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 29. 2. 2012
přijalo tato usnesení:

 vzalo na vědomí zprávu Policie ČR
o činnosti za rok 2011 vztaženou k obci
Tlumačov
 schválilo rozpočet obce Tlumačov pro
rok 2012 v předloženém rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 25,505.000 Kč
 schválilo rozpočtový výhled na období 2013–2014
 schválilo směnu pozemku p. č.
2930/2 za pozemek p. č. 2943/2 ve vlastnictví pana Stuchlíka, potřebný pro rozšíření sjezdu z polní cesty SO
 schválilo záměr směny částí pozemků p. č. 3446, 3448 a 3450 za pozemek p. č.
1286/12 v k. ú. Tlumačov, který se nachází
pod účelovou komunikací spojující Skály
a Peškov
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na stavbu „Přípojka a vedení NN“
pro objekt na pozemku p. č. st. 1107 vedení
NN na pozemku p. č. 2539/2 a 2544 se společností FRAMART s. r. o
 neschválilo zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2071/1 za účelem uložení silového kabelu jako přípojky NN pro
pozemek p. č. 2082/16
 schválilo záměr odprodeje objektu
provizorního ubytování č. p. 209 na ul. Sportovní za podmínek: • záměr odprodeje č.
p. 209 za účelem demontáže a odvozu za minimální kupní cenu ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, bez pozemku
p. č. st. 985; • uložit OÚ zveřejnit záměr;
 vzalo na vědomí zprávy o činnosti
finančního a kontrolního výboru a školské
rady za rok 2011
 vzalo na vědomí informaci investora
probíhající stavební akce „Obalovna asfaltových směsí Tlumačov“ společnosti Skanska a.s., o změně stavby před dokončením
spočívající ve změně navržené technologické linky na výrobu asfaltových směsí s tím,
že původní věžové uspořádání technologie Ammann UG 160 H bude nahrazeno
horizontálním uspořádáním technologie
Benninghoven TBA 200, které musí splňovat legislativní požadavky na stavby tohoto
typu z hlediska ochrany životního prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pozn.: Hlasování formou „PER ROLLAM“ rozhodování v souladu se schváleným Jednacím
řádem rady obce ze dne 16. 3. 2011. Prakticky
se jedná o hlasování formou elektronické komunikace - pomocí emailových schránek.

www.tlumacov.cz

Informace občanům

Finanční arbitr – informace pro občany
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní
účty, platební karty, spotřebitelské úvěry)
využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů
a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá
dostatečné informace o svých právech
a možnostech jejich ochrany a prosazování. Proto vám v těchto Tlumačovských
novinkách přinášíme informaci o existenci
finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti
platebního styku, spotřebitelského úvěru
nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který
bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky
(spotřebiteli) a finančními institucemi, a to
výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).
Hlavním posláním finančního arbitra,
a tedy i hlavním důvodem založení tohoto
orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného

a efektivního vyřizování sporů mezi občany
a finančními institucemi. Podle zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování
platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby
nebo spor zákazníka s bankou při zneužití
platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání
a zpětné výměně elektronických peněz například spor držitele předplacené karty
jízdného s některými provozovateli veřejné
dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem
o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo

Vážení občané, čtenáři, vzhledem
k tomu, že se nám blíží jaro a období kladení a líhnutí mláďat v honitbě, rád bych
Vás prostřednictvím těchto novin požádal
o omezení vstupu do honitby s volně pobíhajícími psy zejména v měsících dubnu až
červnu. Jelikož jde o často se vyskytující jev,
který je částečně způsoben nevědomostí,
ale i bezohledností některých majitelů psů,
dovolil bych si podat vysvětlení k situaci
ohledně volně pobíhajícího psa, aby v budoucnu nedošlo k problémům mezi majiteli
těchto psů a myslivci. Rozhodně není cílem
myslivců někoho osočovat, činit někomu
problémy či příkoří, ale je nutné, na základě dosavadních zkušeností v honitbě Tlumačov, s některými bezohlednými majiteli
psů zaujmout toto stanovisko a s tímto vás
seznámit.
Pokud váš pes volně pobíhá a následně
štve zvěř mimo váš vliv a to ve větší vzdálenosti než 200 m od posledního obydlí, je
nutné konstatovat, že jste tímto porušili
zákon č.449/2001 Sb., ze dne 27. listopadu 2001, o myslivosti, Změna: 320/2002
Sb. Změna: 59/2003 Sb. a naplnili jste tak
zákonnou možnost myslivecké stráži nebo
mysliveckému hospodáři vašeho psa zastřelit. Dovolil bych si podat několik vět
vysvětlení a citací ze Zákona č.449/2001
Sb., ze dne 27. listopadu 2001, o myslivosti.
Změna: 320/2002 Sb. Změna: 59/2003 Sb.
§8
Základní povinnosti
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí,
před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ( tím se rozumí i psů) ochra-

na životních podmínek zvěře, zajištění klidu
v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností
do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních
podmínek.
§9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv
způsobem, s výjimkou opatření k zabránění
škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při
hnízdění a kladení mláďat a provádět další
činnosti záporně působící na život zvěře jako
volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků.
Je doufám všem jasné, že v tuto dobu jsou
narození mladí zajíčci, srny jsou ve vysokém
stupni březosti a v neposlední řadě začínají
hnízdit jak bažanti, tak i jiné druhy ptáků.
§ 10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů, tím se
rozumí i pes a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího.
Zákaz volného pobíhání psů jak je stanovený v § 10 odst. 1 zákona o myslivosti
č. 449/2001 Sb. V honitbě nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes
musí být veden na vodítku.
Zatím co „venčení“ psů lze provádět
s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku.
Nelze určit hranici, kdy je ještě pes cvičen,
a kdy již volně pobíhá. Výcvik psů v honitbě
však není obecně dovolen. Podle § 10 odst.
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spor o výši poplatku za předčasné splacení
úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními
společnostmi a spotřebiteli ze standardních
fondů kolektivního investování a speciálních
fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů. Návrh na zahájení řízení
před finančním arbitrem lze podat písemně
poštou, v elektronické podobě (e-mailem
opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp.
ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Občané se mohou na finančního
arbitra obracet také s dotazy, které se týkají
jeho činnosti.
Adresa a kontaktní údaje: Legerova
1581/69, 11000 Praha 1 - Nové Město, tel.
257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz.
Více na webu www.financniarbitr.cz.

Problematika volně pobíhajících psů v honitbě

Březen 2012

3 dříve platné prováděcí vyhlášky k zákonu
o myslivosti (vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl
výcvik psů všech plemen v honitbě možný jen po předchozím souhlasu uživatele
honitby. To platí i za nové právní úpravy
myslivosti, bez souhlasu uživatele honitby
je výcvik psa v honitbě volným pobíháním
psa. Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti
může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až
do výše 30 000 Kč. Zároveň může být ze
strany uživatele honitby (Myslivecké sdružení) nárokovaná případná škoda vzniklá
na zvěři. I u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky (služební,
zdravotní, vojenské atd.), nelze z toho odvodit oprávnění jejich držitelů k provádění
výcviku psů na honebních pozemcích. I pro
výcvik těchto psů je proto nutno (není li
souhlas uživatele honitby) používat pozemků nehonebních. Jestliže pes v honitbě
(při nepovoleném výcviku) dokonce pronásleduje zvěř „není pod vlivem svého vedoucího a je ve větší vzdálenosti jak 200 m
od posledního obydlí“, může být pes usmrcen (loveckého nelze usmrtit) a nebo může
být majitel psa mysliveckou stráží (má postavení úřední osoby) zadržen, předveden
na policii a pak následně potrestán za přestupek pytláctví.
§ 14
Oprávnění myslivecké stráže-citace Zákona.
e) Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud
(Pokračování na straně 9)
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Ze života obce

Problematika volně pobíhajících psů v honitbě
(Pokračování ze strany 8)
je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy
ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě
ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Dále se potýkáme s otázkou občanů, zda
můžeme zamezit vstupu do honitby. I tohle
zákon částečně upravuje a to,

§ 9 odstavec 3,
Na žádost uživatele honitby může orgán
státní správy myslivosti, zejména v době
hnízdění, kladení a odchov mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo
i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí.
Uvedené opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
Doufám, že toto vysvětlení a citace zákona je dostačující k tomu, aby nikdy nevznikla situace, která by dala podnět k řešení případného konfliktu přes orgány
státní správy myslivosti a přes orgány činné v trestním řízení. Nikdo nechce nic víc,

než na co má nárok, je třeba si uvědomit, že
demokracie jednoho končí tam, kde začíná
demokracie druhého. Nelze porušovat zákon na ochranu přírody, který byl pro tyto
účely schválen.
Věřím, že k takovým případům porušování zákona v honitbě Tlumačov určitě nedojde ze strany majitelů psů, myslivci a majitelé psů budou spolu v dobrém vycházet
a myslivci obce Tlumačov v tomto směru
najdou porozumění u celé veřejnosti.

Milí přátelé z Tlumačova,
postní doba, v níž se připravujeme
na oslavu velikonočních svátků, pomalu
vrcholí. Zatímco do doby vánoční vstupujeme každý rok stejný den slavností
Narození Páně 25. 12., respektive v její
předvečer, Velikonoce začínají slavností
Zmrtvýchvstání Páně – v neděli po prvním jarním úplňku. Jsou to právě Velikonoce, které z neděle „udělaly“ sváteční
den. Událost, která se stala v Jeruzalémě kolem roku 33 křesťanského letopočtu, způsobila, že si lidé vytvořili
úctu k neděli a začali ji prožívat jinak
než ostatní dny.
Když roku 313 skončila poslední
vlna pronásledování křesťanů a křes-

ťanství bylo oficiálně uznáno státem,
stala se neděle dnem veřejné bohoslužby
a pracovního klidu v Římské říši. Lidé odložili pracovní oděv i nástroje, aby slavili
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kéž odkazem Velikonoc je i naše prožívání neděle.
Ne jako den, kdy je třeba udělat, co se přes
týden nestihlo, ale jako den, kdy si uděláme více času na naše vztahy: k Bohu, v rodině i na sebe sama.
Velikonoce jsou nejstarší a největší
křesťanské svátky v roce. Letos vychází neděle po prvním jarním úplňku na 8.
dubna a v Tlumačově vstoupíme do slavnosti zmrtvýchvstání Páně v předvečer
této slavnost v sobotu v 19.00 hod.
Této slavnosti předcházejí posvátné
dny velikonočního třídenní od Zeleného
čtvrtku až po Bílou sobotu, kdy si připo-

mínáme poslední dny a chvíle života
Ježíše Krista.

Velikonoční poselství

Z činnosti Klubu seniorů Tlumačov
Klub seniorů vás chce informovat o naší
další činnosti. Ještě v předvánočním čase
jsme si zajeli na výstavu nazvanou „Současná česká, slovenská a polská betlémářská tvorba“, která se konala v Uherském
Hradišti. Kromě betlémů a velmi vzácných
kronik nás zaujalo i vystavené dobové oblečení, kroje, nářadí i nádobí. K předvánoční
náladě přispěla i návštěva vánočních trhů.
První schůzka v novém roce se konala
za spolupráce KIS Tlumačov. Byla zajištěna
beseda s paní Květoslavou Koutňákovou
spojená s předčítáním z jejich knih. Pro
náš klub jsme zakoupili její poslední knihu
Amorovy střely.
Náš další společný výlet jsme uskutečnili do Zlína. Mnozí z nás po mnoha letech
navštívili známé Obuvnické muzeum. Měli
jsme štěstí na perfektní průvodkyni, takže
mnohé informace byly pro nás úplně nové.
Prohlédli jsme si také malou výstavku svatebních šatů nazvanou „Svatby naší báby“.

Pak jsme vyjeli výtahem na střechu mrakodrapu. Počasí nám přálo, tak jsme viděli Zlín
ze všech světových stran. Prohlédli jsme si
i Baťovu pracovnu ve výtahu v budově. Navštívili jsme i Muzeum JV Moravy, kde jsme
si prohlédli výstavu „Hračky ze staré půdy“.
Také nás zaujala výstava interiéru z Baťova
půl domku. Na závěr jsme si prošli výstavu
z cest Hanzelky a Zikmunda, která je v muzeu umístěna trvale. Neodolali jsme ani
prohlídce nově vybudovaného Kongresového centra. Další schůzka proběhla v duchu
vzpomínek. Nejdříve nás paní Kopřivová
seznámila, jak se vařilo v Tlumačově před
mnoha lety. Jako specialitu si pro nás připravila ochutnávku metyje a kucije. Všichni
jsme ochutnali, někteří poprvé. Posezení
pokračovalo četbou historek z knihy Bohumila Kristýnka Strýc Martin Oharek, kterou
nám zapůjčila paní Pavlíčková.
Ve velkých mrazech jsme se vydali
6. 2. 2012 do Otrokovické Besedy, kde se

Děkuji občanům za pochopení.
Za MS Tlumačov
Hospodář MS Martin Janík

Tímto Vás srdečně zvu na liturgickou oslavu těchto dní:
 Zelený čtvrtek 16.30 - Památku Poslední večeře Páně
 Velký pátek 16.30 - Památka Umučení Páně
 Bílá sobota 19.00 - Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně
 Neděle 9.00 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Přeji nám všem radost z vnitřního
prožití velikonočního poselství, jehož
odkazem je i prožívání každé neděle.
P. Michal Šálek,
farář

konal Den otevřených dveří nejen pro seniory. Součástí programu bylo kromě komentované prohlídky i promítání filmu Můj
otec Georgie Voskovec.
Poslední schůzka se (do uzávěrky novinek) konala 20. 2. 2012. Abychom navodili
masopustní náladu, nasmažily některé seniorky koblížky, uvařili jsme si kávu i voňavý čaj a do této milé atmosféry nám ještě
přišel jako překvapení zahrát na harmoniku pan Miroslav Musil. Nálada byla výborná,
společně jsme si zazpívali a v přestávkách
mezi hraním i zavzpomínali na úsměvné
příhody z našeho dětství.
Našich výletů se nemohou kvůli tělesnému omezení zúčastnit někteří senioři.
Proto jsme se rozhodli v dubnu uspořádat
výlet autobusem. Máme naplánováno navštívit Velehrad, Modrou, Tupesy a zakončit v polešovickém vinném sklípku ochutnávkou Moravských vín.
Komu se líbí naše činnost a má chuť se
připojit, přijďte za námi do Kulturního a informačního střediska.
Za Klub seniorů Tlumačov L. Šoltysová

www.tlumacov.cz
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DDM Sluníčko a ZŠ Tlumačov

1. ročník Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice

Dětský karneval

Ve středu 1. února 2012 vyrazila skupina žáků ZŠ Tlumačov reprezentovat školu
na halové atletické závody konané v Otrokovicích v rámci 1. ročníku Otevřeného
mistrovství Otrokovic v atletice.
Jednalo se o 13 zájemců z řad žáků 2.
stupně, kteří projevili zájem si ověřit svoji fyzickou kondici s žáky škol ze širokého
okolí i registrovanými atlety věnujícími se
královně sportu systematicky a závodícími
i na celostátních soutěžích příslušných věkových kategorií. Z toho titulu je třeba již
nyní tlumačovské žáky ocenit za houževnatost a odhodlanost, s jakou k závodům a reprezentaci školy přistoupili i s vědomím
velmi silné konkurence.
Jak již bylo naznačeno výše, závody byly
koncipované jako otevřené, to znamená,
že se jich mohli zúčastnit jak registrovaní
atleti, tak i široká školní veřejnost. Vypsány
byly dvě věkové kategorie chlapců i dívek.
První kategorií byli mladší žáci a žákyně
(ročníky narození 1999–2000), druhou
pak starší žáci a žákyně (ročníky narození
1997–1998). V obou kategoriích se závodilo celkem v pěti disciplínách. Jednalo se
o běh na 40 yardů, běh na 40 yardů překážek, skok vysoký, skok daleký a jednu
ze dvou vrhačských disciplín, pro mladší
jí byl hod tenisákem a pro starší vrh koulí. Vzhledem k faktu, že se jednalo o závody uvedené v oficiální atletické termínové
listině, dosahovalo technické zázemí velmi
vysoké úrovně. Ve výsledcích naleznutelné
dosažené výkony v bězích byly měřeny tzv.
elektrickou časomírou s cílovou kamerou,
takže naši žáci tak měli možnost získat zcela přesný a nezpochybnitelný obraz o své
výkonnosti v těchto disciplínách.
V kategorii mladších žákyň jsme měli
jediné zastoupení, Lenku Řičicovou. Lenka
byla nejvytíženější atletkou celé výpravy,
když absolvovala celý náročný pětiboj. Nejlepšího umístění dosáhla ve skoku vysokém, kde výkonem 117 cm získala dělené
5. místo. Lenka je výbornou sprinterkou,
což jasně potvrdila svým vystoupením
v běhu na 40 yardů i 40 yardů překážek,
kde dokázala velmi srdnatě sekundovat atleticky daleko zkušenějším závodnicím.
Mezi mladšími žáky jsme měli čtyři
žhavá želízka, žáky 6. třídy: Michala Dvořáka, Davida Chudárka, Martina Michalíka
a Zdeňka Ředinu. Všichni hoši absolvovali
shodnou kombinaci disciplín – sprint, skok
vysoký i daleký a hod tenisákem. Nejúspěšnějším závodníkem této kategorie byl z naší
výpravy Martin Michalík. Ten se jako jediný
náš reprezentant dokázal probojovat ze
síta sprinterských rozběhů do šestičlenného finále, kde po vyrovnaném boji od startu
do cíle obsadil konečnou 6. příčku. To ale
nebylo Martinovo poslední slovo. Ve skoku
vysokém se postupně zdolávanými postup-

Sál plný princezen, princů, víl, kovbojů, kouzelníků, strašidel a spousty dalších
pohádkových bytostí byl k vidění v tlumačovské Sokolovně 21. ledna 2012, kde
Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené
pracoviště Tlumačov pořádal ve spolupráci
s Tělocvičnou jednotou Sokolskou „Dětský
karneval“.
Karneval zahájila Míša Růžičková, známá dětská zpěvačka z Ostravy, která se
na děti velmi těšila a prozpívala a protančila s nimi odpoledne. Děti spoustu jejich
písniček znaly, tak zpívaly s ní a skvěle Míšu
doprovázely. Někdo měl možnost vyzkoušet si zpěv a tanec na pódiu, kdo chtěl, tak
se zapojil do připravených soutěží. Karneval zpestřily svým vystoupení děti z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko. Zábavné
odpoledne velmi rychle uběhlo, a tak nám
zbyla spousta krásných vzpomínek a mnoho nafocených fotografií. Již teď se těšíme
na setkání s Vámi na některé podobné akci
DDM Sluníčko.
Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko
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Tlumačovští sportovci.
nými výškami prokousával do popředí výsledkové listiny. Stop v závodě mu vystavila
až výška 132 cm, kterou však nedokázal
pokořit ani žádný ze soupeřů. Nově vytvořeným osobním maximem 128 cm tak Martin obsadil výborné 3. místo. Skok vysoký
byl pro celé družstvo úspěšnou disciplínou,
což potvrdil 7. příčkou Michal Dvořák svým
výkonem 115 cm.
V kategorii starších žákyň závodily
za naši školu dvě děvčata, z 8. třídy Tereza Vyoralová a z 9. třídy Nikola Hýbnerová.
Holky předvedly ve všech svých disciplínách to nejlepší, na co v současném období výkonnostně měly, v rámci soudnosti je
však třeba uznat, že na atletky, které se připravují systematicky, to zkrátka nestačilo.
Tento fakt však nijak nesnižuje dosažené
11. místo Nikoly mezi překážkářkami a 13.
příčku Terky mezi výškařkami.
Mezi staršími žáky jsme měli nejpočetnější zastoupení, když závodilo celkem
6 žáků ze 7. a 9. třídy. Sedmáky zastupovali
Petr Blahuš, Pavel Hlaváč, Dominik Kalandra, Marek Kopecký a Dominik Košina. Jediným deváťákem pak byl Petr Beňo. Naši
starší žáci, jak už bylo naznačeno, měli početním zastoupením soupeřů ve své kategorii rozhodně největší konkurenci. V této
kategorii se už velmi výmluvně projevil rozdíl kvality výkonů dosažitelných z pohybových aktivit provozovaných pouze ve škole
nebo i nadstavbově v rámci systematické
sportovní přípravy. S ohledem na tento neopomíjitelný fakt si o to více upřímně velmi cením dosažených umístění v popředí
výsledkové listiny našich žáků této věkové kategorie v daných disciplínách. Těsně
nepódiové 4. místo obsadil Dominik Košina v běhu na 40 yardů překážek. Dominik
potvrdil svoje kvality i v běhu na 40 yardů,
ve kterém jako jediný sedmák dokázal svůj
výkon stlačit pod 6 sekund. Druhým, komu
se tento skalp z našich žáků podařilo získat,

Foto archiv ZŠ Tlumačov 
byl Petr Beňo. Petr byl v celkovém hodnocení dosažených výsledků i jejich kvality
naším vůbec nejúspěšnějším závodníkem!
Vzhledem k ročníku narození mimo rozsah
povolený propozicemi závodu však jeho
účast na závodech proběhla mimo hodnocení. Přesto si nemohu dovolit nezmínit Petrovy dosažené výkony. Ve skoku dalekém
jako vůbec náš jediný závodník dokázal
překonat 4 metry, a to velmi výrazně! Výkonem 474 cm by v případě hodnocení bral
krásnou 8. příčku. Ve skoku vysokém však
dokázal ještě něco úžasnějšího! Petr dokázal porazit všechny své soupeře fantastickým výkonem 159 cm! Škoda jen, že Peťa
nemohl být vyhlášený. Nehledě k tomuto
faktu, je pro nás Petr jasným vítězem!
Avšak nejen dosažené vavříny, ale především zájem žáků a jejich úsilí vynaložené
na 1. ročníku Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice si zaslouží ocenění. Na tomto
místě mi nezbývá nic jiného než všem zúčastněným poděkovat za reprezentaci školy
a bezproblémový průběh této školní akce.
Jakub Hřib, asistent ZŠ Tlumačov

Karneval s Míšou Růžičkovou.

CO2 liga na Základní škole Tlumačov
Část žáků 8. ročníku, tým s názvem
Dragon’s group, se zapojilo do soutěže CO2
liga, kterou pořádá Centrum Veronica Hostětín. Soutěž zaměřená na možnosti jak se
osobně aktivně zapojit do zlepšování životního prostředí a nalákat další žáky i širokou veřejnost k tomuto přístupu, pokračuje
nyní již čtvrtým kolem.

Prvním naším úkolem bylo dotazníkové
šetření mezi žáky druhého stupně o jejich
ekologicky šetrném chování, sestavili jsme
několik nástěnek o skleníkovém efektu
a jeho důsledcích. Připravili jsme již také
vyučovací hodiny se spoustou her, aktivit,
prezentací, prací na interaktivních tabulích
pro kamarády z pátého, šestého a sedmého

Recitační soutěž
V pondělí 13. února 2012 se konalo
na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Účast byla nezvyklá. Texty básní
i prózy předneslo celkem 18 dětí. V kategorii starších žáků - 4. a 5. ročník zvítězila Marem Kandji, na druhém místě
se umístila Míša Horková, obě ze čtvrtého ročníku, a třetí místo obsadila Lucie
Weimannová z páté třídy. V mladší kategorii - 2. a 3. ročník vyhrála 1. místo Katka Gelnarová, 2. místo obsadila Alena
Konečná, děvčata 3. třídy, a na 3. místě
skončila Jolana Kozumplíková z 2. třídy. Všem blahopřejeme a máme radost
z tak velké účasti, příště určitě v soutěži
zazáří i nějaký kluk.
Mgr. Irena Desenská

CO2 liga v ZŠ Tlumačov pokračuje.

Foto archiv ZŠ Tlumačov 
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ročníku. V kole druhém jsme sledovali, měřili, zaznamenávali a analyzovali možnosti
ušetření energie v budově školy při osvětlení a vytápění a navrhli několik změn.
Počítali jsme modelové příklady spotřeby
a ušetření i financí v oblastech dopravy,
vytápění, stand-by režimu elektro přístrojů
apod. S navržením desatera domácí ekologie nám pomohli naši spolužáci z osmičky.
Naučili jsme se organizovat akce pro třídy,
zamýšlet se nad problematikou životního
prostředí v různých souvislostech.
Nyní soutěž směřuje do svého finále.
Čeká nás Hodina Země, ke které se může
připojit každý z vás!!! Hodina Země je největší celosvětová akce na ochranu klimatu.
Proběhne v sobotu 31. března od 20.30
hod, účastnit se můžete symbolickým hodinovým vypnutím osvětlení ve svých domácnostech. Tuto hodinu se ve světě zhasínají i významné dominanty měst, např.
most Golden Gate v San Francisku a římské
Koloseum, tak proč bychom se nemohli připojit do tak významné mezinárodní akce
i my v Tlumačově.
Po vyhodnocení prvních dvou kol soutěže se držíme v popředí ve velké konkurenci dalších základních i středních
škol ve Zlínském kraji. Budeme rádi, když
navštívíte webové stránky školy (www.
zs.tlumacov.cz) a náš profil Tlumačovská
CO2 liga na Facebooku a přidáte si nás
do přátel a vyjádříte tak podporu našich
aktivit.
Tým CO2 ligy
Tereza Vyoralová, Martin Jelínek,
Jakub Kadrle, Vojtěch Ševela
a Jakub Vrána

www.tlumacov.cz
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Pozvánka - Soutěž v aerobiku skupin „O pohár starosty obce Tlumačov“
DDM Sluníčko, odloučené pracoviště
Tlumačov, zve všechny příznivce aerobiku na již 8. ročník soutěže „O pohár
starosty obce Tlumačov“ ve skupinových
choreografiích, která se bude konat v sobotu 14. dubna 2012 od 12:30 hodin.
Vzhledem k tomu, že zájem o tuto soutěž
je rok od roku větší jak ze strany soutěžních družstev, tak ze strany diváků,
musela být akce z kapacitních a bezpečnostních důvodů přesunuta do Sportovní
haly Otrokovice Štěrkoviště.
Na soutěžící bude bedlivě dohlížet
5 členná porota, která bude družstva
hodnotit podle daných kritérií + hlavní
rozhodčí, který bude děti po docvičení
jejich sestavy hodnotit slovně. Tímto
hlavním rozhodčím bude trojnásobný MS ve sportovním aerobiku FIFAS
Mgr. David Holzer, který nyní spolupracuje s Olgou Šípkovou. Také jako laický rozhodčí, který ohodnotí soutěžící
slovně, bude p. Tomio Okamura - viceprezident Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur. Celým sportovním

odpolednem Vás bude provázet moderátor Ziggy Horvát. Soutěž bude určitě zajímavá nejen pro soutěžící děti, ale také
trenéry a Vás diváky.
I v tomto roce bude mít Tlumačov v soutěži několik družstev, která budou zastou-

Kurz efektivního rodičovství
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě
nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat
úkoly či domácí práce? Zdá se vám, že vás
vaše děti neposlouchají? Že dělají přesný
opak toho, než co byste vy jako rodiče potřebovali?
Nad výchovou dětí se většinou nezamýšlíme dřív, než se staneme rodiči. Než se
nám první dítko narodí, představujeme si,
jak budeme skvělými rodiči, jak nebudeme
opakovat chyby a omyly svých rodičů, jak
budeme demokratičtí, pokrokoví, chápající,
milující a naše děti budou prostě skvělé…
Možná i sáhneme po odborných knihách
nabízejících jakési vzory či „návody“ jak být
dobrým rodičem.
A jaká je následná praxe? S narozením
dítěte už není čas na žádné studování
odborných knih. Dítě tu prostě je a rodič
musí výchovně jednat ihned podle situace. A tak přes všechna svá původní předsevzetí, nejčastěji použijeme výchovné
styly, které jsme zažili my sami v dětství.
Příkazy, zákazy, tresty, odměny, slibování,
uplácení sladkostmi, křik… a nejednou
máme prostě pocit, že z těch dětí přijdeme
zkrátka o rozum.
Tak, jak se mění celá společnost, mění
se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita rodičů již není považována za danou
a neměnnou. Děti se dožadují svých práv
ve škole, ve společnosti, ale i v rodině. Při-
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tom plnění jejich povinností jim nejde tak
snadno.
Posun od tradiční - autoritářské výchovy, k výchově demokratické, založený
na svobodě v rámci daných pravidel, klade na rodiče vysoké nároky. Přístup, který
není založený na absolutním ovládání dítěte, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu
problémů, které rodiče neumí řešit, protože se v jejich dětství nevyskytovaly, vlastně
ani nepřipadaly v úvahu.
Metoda efektivního rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování
dobrých vztahů v rodině i ve společnosti
je zodpovědnost všech členů. Cílem je tedy
výchova zodpovědných jedinců, principy
rovnosti a vzájemného respektu. Poskytnout dětem možnost volby a také zkušenost nesení důsledků svých rozhodnutí.
Tak se rozvíjí osobní disciplína dětí, která
vytvoří alternativu k metodě odměn a trestů. V tomto výchovném systému založeném na ovlivňování a přesvědčování hraje
významnou roli pochopení vlastních dětí
i sama sebe, jejich i svých negativních projevů a emocí.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Vzájemný respekt a úcta mezi rodiči
a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sourozenci, vůči ostatním i k sobě samým.
Princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi ve smyslu rovnosti lidské ceny
a důstojnosti.

pena ve všech věkových kategoriích. Věříme, že přijdete naše soutěžící podpořit
a pořádně fandit.
Těšíme se na Vás
Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Princip demokracie, která umožňuje
volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí, čímž se rozvíjí jejich
osobní disciplína a zodpovědnost.
Dostatek společné zábavy rodičů
a dětí.
Pozitivní povzbuzování prostřednictvím vyzdvihování jejich úspěchů, pokroku, schopností a dovedností apod. – základ
k získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny.
Vyjadřování a sdělování lásky a radosti, aby se děti cítily bezpečně a dokázaly
se naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale
je i rozdávat a dělit se o ně.
Přeměna negativního v pozitivní založená na důvěře ve schopnosti dětí stavějící
na silných stránkách povahy a dovedností
dítěte, soustřeďující se na dítě takové, jaké
je, zdokonalující se postupně krok za krokem, podporující samostatnost dítěte, aby
mohlo pro sebe dělat věci, na které již stačí.
Kurz efektivního rodičovství proběhne pod záštitou obce Tlumačov na podzim 2012. Zahájení kurzu bude v pondělí
1. 10. 2012 v budově KIS v 17.00 hod. Kurz
sestává z 8 lekcí, kurzovné je 850 Kč za osobu, 1.300 Kč za manželský pár. Maximální
počet účastníků je 12 osob, z důvodu individuálního přístupu lektora k přihlášeným.
Lektorkou kurzu je psycholožka a pedagožka paní Mgr. Markéta Macharáčková.
Přihlásit se je možné u Mgr. Michaely Fajkusové na tel.: 604 742 747, nebo e-mailem:
fajkusova.michi@gmail.com Uzávěrka přihlášek je 30. června 2012
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KIS Tlumačov

Čtenářský milionář a jiné aktivity knihovny
Na konci roku 2011 uspořádala místní
knihovna pro žáky 8. a 9. třídy Základní
školy v Tlumačově knihovnickou soutěž
„Čtenářský milionář“.
Soutěž spočívala v otázkách, na které
měly děti správně odpovědět ze tří daných
možností (např. Co bylo nejdražší věcí Honzíka z knihy Bohumila Říhy Honzíkova cesta? Možnosti: a) autíčko na klíček, b) duhová kulička, c) rybářský prut). Děti dostaly
kartičky s písmeny a, b, c a z možností měly
vytáhnout tu správnou. V tomto případě
odpověď zněla duhová kulička. Udivilo nás,
jak malé znalosti mají žáci v klasických pohádkách. Největším překvapením pro nás
bylo, když se jedna žačka zeptala „Kdo byla
Maková panenka?“
Přece jen jsme se „dohráli“ k vítězi. Z deváté třídy si nejlépe vedla Bára Juráňová
a z osmé třídy to byla Tereza Vyoralová.
Holky si zasloužily diplom a malý dárek.
Po celý rok byla v knihovně vyhlášená
soutěž „Knihometr“. Poctivě jsme měřili
čtenářům půjčené knížky (hřbety knih).
Vítězem se jednoznačně stala paní Dana
Bilavčíková, které jsme za celý rok 2011 naměřili neuvěřitelných 353 cm. Hned za ní se
umístila paní Jarmila Kudličková.
Z dětských čtenářů nejvíce centimetrů
nasbírala žákyně 6. ročníku základní školy v Tlumačově Nikola Podešvová (65 cm)
a o jeden centimetr za ní skončila její spolužačka Nikoleta Fajkusová. Za prvenství
vítězům jsme darovali na památku knihu.
A teď trochu statistiky: V roce 2011
máme registrovaných 135 dospělých čtenářů a 42 dětských. Knihovnu navštívilo
1 099 čtenářů, 159 z vás využilo internetové služby, kulturních akcí pořádané knihovnou se zúčastnilo 787 lidí, on-line služeb
využilo a do online katalogu tak nahlédlo
559 jednotlivců. Celkový počet návštěvníků
knihovny byl 2 604.
Celkem bylo zapůjčeno 2 363 knih pro
dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme

Soutěž čtenářský milionář.

půjčili celkem 816 a 384 časopisů. Celkem
tedy 3 563 titulů z naší knihovny. Uspořádali jsme celkem 13 besed a ostatních
akcí.
V novém roce se již uskutečnila tradiční beseda se spisovatelem a cestovatelem
Jiřím Márou. Dále připravujeme pro děti
Noc s Andersenem a setkání s ilustrátorem
Adolfem Dudkem. V červnu budeme pasovat prvňáčky na „Malé čtenáře“ a chystáme
i burzu vyřazených knih. Každý rok se zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“, kde svými výkresy přispívají děti ze
školní družiny.
 Březen - měsíc čtenářů navazuje
na Březen - měsíc knihy. Místní knihovna
v Tlumačově se zapojila do projektu Čtení
pomáhá, který rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo
pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
Nabízíme vám seznam krásných knih
ke čtení, pro vaše pohodlí rozdělených
do tří kategorií podle věku čtenářů. Až
některou z knih přečtete, vraťte se k nám
zpět. Poté, co odpovíte na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun. Tuto
odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu, kdo
čeká na vaši pomoc. Věnujte ji třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému
člověku, na speciální kolo pro maminku,
která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem.
Více informací na http://www.ctenipomaha.cz/. V knihovně vám rádi pomůžeme
s registrací.
 V březnu 2012 vyhlašujeme soutěž
„Čteme rádi“. Čtenář napíše na lístek název
knihy, kterou přečetl a stručný obsah. Poté
vhodí svůj lístek do připravené krabičky
a na konci roku budeme za přítomnosti
vedení obce losovat 3 výherce, kteří obdrží knihu. Připravena je i burza vyřazených
knih za symbolickou cenu 5 Kč.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice a knihovnice

Foto archiv KIS Tlumačov. 

Ve stopách Vikingů
V úterý dne 21. února 2012 v 17
hodin uspořádala Místní knihovna Tlumačov již pátou besedu se spisovatelem
a cestovatelem panem Jiřím Márou.
Více než padesát občanů se sešlo
v Kulturním a informačním středisku, aby se spolu s autorem podívali
tentokrát do země Dánska a Islandu.
Na připravené prezentaci jsme mohli
například vidět v Dánském království druhou největší sbírku krokodýlů
na světě, vodní zámek na dřevěných
kůlech nebo rytířské souboje. Podívali jsme se do Legolandu, tropických
skleníků i mezi netopýry. Následovaly
nesčetné vodopády a úžasné fjordy
Farských ostrovů.
Island nás svými sopkami, ledovci
i vařícím blátem přesvědčil, že si právem zaslouží pojmenování Země ohně
a ledu. Márovi měli možnost ochutnat
shnilého žraloka a žasli nad pestrobarevnou přehlídkou polodrahokamů
i muzeem penisů. V Grónsku díky pobytu v místních rodinách poznali netradiční způsob života i lovu a zblízka
se podívali na telení ledovců.
Všichni účastníci besedy mohli
ochutnat sušeného žraloka, kterého
nám pan Mára ze svých cest přivezl.
A proč Márovi tyto cesty uskutečňují?
Chtějí naplnit cestovatelské sny
syna Jirky a co nejvíce mu zpříjemnit
jeho nelehkou cestu životem. Jirka se
stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi
na světě - Nový Zéland. O rok později
studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel si, jak se žije v Amazonské
džungli a na tajuplných Galapágách.
Na třetí expedici procestoval Japonsko.
Následovala cesta na Island a do Grónska, které geograficky patří do Severní
Ameriky. A když se konečně všichni
dostali do vytoužené Afriky, stal se Jirka prvním českým vozíčkářem, který
navštívil všechny obydlené světadíly.
Dokonce byl zapsán do České knihy
rekordů. Márovi necestují však kvůli
slávě, ale vlastním příkladem chtějí
dokázat, že zdravotním hendikepem
život nekončí a také motivují ostatní
vozíčkáře v boji za naplnění vlastních
snů. Pevně věří, že dokázat se dá úplně
všechno.
Po přednášce byla možnost zakoupit si knihu i DVD. Všechny knihy
i z předešlých besed si můžete vypůjčit
v místní knihovně. Děkujeme občanům
za hojnou účast a těšíme se na příští
přednášku, tentokrát z Afriky.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice a knihovnice

www.tlumacov.cz
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Ze života v obci

Mrazivé počasí bylo ideální na košt pálenek
Tak jako každý rok, tak i letos se poslední sobotu v lednu konal Tlumačovský košt
pálenek. Letošní, 10. jubilejní ročník, byl
ještě doplněn koštem bramboráků.
Na koštu, v sobotu 28. ledna 2012, se
sešlo 38 vzorků pálenek a 11 vzorků bramboráků, které přinesli nejen občané z Tlumačova, ale i z okolních obcí a měst.
Pálenky a bramboráky hodnotili degustátoři z řad veřejnosti, takže šlo spíše o to
se pobavit s přáteli v příjemné atmosféře
v Klubu obce Zábraní. Mezi účastníky byl
i vzácný host, pan Jiří Pecháček, předseda
Územního sdružení ČZS Kroměříž. Akci
podpořili i slovenští a němečtí přátelé.
Degustace bramboráků byla ukončena
asi po 2 hodinách, kdy na některých prázdných talířích bylo znát, které nejvíce chutnaly. První místo si odnesla paní Ladislava
Šoltysová, druhé Helena Němcová a na třetím místě se umístila paní Milena Baďurová. Všem třem tlumačovským kuchařkám
blahopřejeme. K bramborákům dodal výborné kysané bílé a červené zelí pan Talaš.
Děkujeme. K závěrečnému počítačovému
zpracování koštu pálenek se sešlo 58 odevzdaných hodnotících lístků. Vzorky pálenek se hodnotili stupnicí od jedné do pěti,
kdy pětka znamenala nejvyšší počet bodů.
Vzorek, který hodnotitel nestihl okoštovat,
byl ohodnocen známkou 2,5.
Vítězem Tlumačovského koštu pálenek
2012 se stali místní zahrádkáři s 208,5 body.
Podle předsedy tlumačovských zahrádkářů

pana Miroslava Šoltyse se jednalo o několik
let starou pálenku z jablek. 2. místo obsadil
pan Jaroslav Machálek s počtem bodů 208
a počet bodů 205 znamenal pro pana Vladimíra Vrtala 3. místo. Gratulujeme.
Další cenu získal pan Leo Zahradník za to,
že poznal mezi 38 vzorky „tu svoji“. Prozradil, že šlo o pálenku přepálenou z vína.
Na závěr byly vylosovány i tzv. ceny útěchy.
Jak jsem se už na začátku článku zmínila,
jednalo se podle propočtů zahrádkářů o jubilejní 10. ročník. Z tohoto důvodu si organizátoři pozvali i „živou“ hudbu. O skvělé
hity, které nenechaly téměř nikoho sedět,
se postaral pan Radek Velner.

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
patří neodmyslitelně ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci.
VÝBOR SDH PRACOVAL VE SLOŽENÍ:
• Jan Šnajdr – starosta
• Otto Šnajdr ml. - místostarosta, domovník
• Václav Machovský – velitel
• Josef Zlatuška – zástupce velitele
• Jaroslav Němec - kronikář
• Otto Šnajdr st. – pokladník
• Milan Žák – vedoucí mládeže
• Štefan Hrtús – zástupce ved. mládeže
• Vladimír Šnajdr – revizní a kontrolní komise
• Zuzana Vírová – jednatelka
• členové výboru: Zdeněk Minařík st.,
Michal Malár, Miroslav Šedo st., Radek
Šedo
Zásahová jednotka působila v počtu 13
členů, velitelem jednotky je Šnajdr Otto st.,
zástupcem velitele Michal Šnajdr.
STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTI:
 Leden
- valná hromada SDH Tlumačov, valná
hromada SDH Ludslavice, valná hromada okrsku



-

Jubilejní 10. ročník koštu pálenek.

Činnost SDH Tlumačov za rok 2011

Březen 2012




-



-

Únor
školení jednotky a členů sboru
školení řidičů jednotky
Březen
školení nositelů dýchací techniky ve Zlíně
školení velitele jednotky, zástupce velitele, velitelů družstev
Duben
stavění altánku při farních slavnostech
požární dohled na aerobiku
sběr železa
Květen
okrsková soutěž (1. místo)
Červen
účast a požární dozor na slavnostech
870. výročí obce Tlumačov
čerpání laguny v parku
návštěva základní a mateřské školy
v rámci preventivní činnosti
Červenec
fyzická příprava členů jednotky, kondiční jízdy řidičů, příprava na noční soutěž
školení členů předurčených jednotek
Srpen
noční soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná

Od roku 2008 tuto akci organizují společně tlumačovští zahrádkáři a Kulturní
a informační středisko. Pevně věřím, že
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

TOP 10 pálenek 2012
1. Zahrádkáři
2. Jaroslav Machálek
3. Vladimír Vrtal
4. Jaroslav Novák
5. Renáta Nelešovská
6. Jiří Krčma
7. Alena Fiantová
8. Mojmír Němec
9. Starosta obce
10.Brázdil Zdeněk

208,5 bodu
208
205
198
198
194
192,5
191
190
189
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Sport

Stolní tenis nebo také ping-pong poprvé v Tlumačově
V duchu hesla: „Přijďte si zasportovat
po vánočních svátcích“ uspořádalo Kulturní
a informační středisko Tlumačov historicky první – Nultý ročník Turnaje ve stolním
tenise.
Byl to turnaj neregistrovaných hráčů
v kategorii děti a dospělí. Dopoledne 27.
prosince 2011 byly stoly na tenis přichystány v Klubu obce Zábraní pro mladší generaci a odpoledne pro dospěláky.
Ukázalo se ovšem, že děti ani mládež
o tento sport nemá zájem – zahrát si přišli
jen dva kluci a to Jan Dvořáček a Petr Beňo.
Kluci si dali zápas, ze kterého vyšel úspěšněji Jan Dvořáček. Byly jim předány ceny
s výzvou, aby přišli i odpoledne změřit síly
s dospělou populací.
Odpolední účast hráčů už byla podstatně větší, na prezenční listinu bylo zapsáno

28 hráčů, z toho 2 ženy a 5 dětí (mládeže).
Turnaj hráli nejen místní borci, ale i hráči z Kvasic, kteří byli pozváni pořadatelem. Na třech, později na dvou stolech, se
odehrávaly zajímavé souboje. O zajímavé
a dobré výměny nebyla nouze.
Všichni byli rozděleni do 7 skupin po 4
hráčích. Z této základní skupiny zbylo 24
hráčů, kteří byli rozepsání do tzv. pavouka.
Někteří postoupili přímo, jiní museli ještě
bojovat. Pak už šlo všechno rychle, z každého zápasu postupoval „v pavoukovi“ dopředu jen vítěz.
Na závěr se utkali ti nejlepší: pan Vladimír Flašar s Mgr. Rajmundem Huráněm
o třetí místo – vítězem byl pan Huráň a pan
Miroslav Stránský a panem Jiřím Krčmou
o prvenství. Oba borci předvedli krásnou
hru, ze které vyšel jako vítěz pan Stránský.

Nejstarším účastníkem byl vítěz turnaje
pan Miroslav Stránský z Kvasic a nejmladším Jan Dvořáček z Tlumačova. Právě Jenda
to „natřel“ i daleko starším hráčům.
Velké poděkování patří i hlavnímu rozhodčímu Aleši Judasovi. Hlavně díky němu
se zápasy hrály bez jakýchkoliv časových
prodlev - tabulky i „pavouka“ měl už předem přichystané. Má zkušenosti z turnaje ve Kvasicích. Turnaj tam proběhl 14. 1.
2012 za účasti tlumačovských hráčů. P. Jiří
Krčma se umístil na 3. místě z 30 hráčů.
Nultý ročník Turnaje ve stolním tenise
hodnotíme jako velmi zdařilý. Vždy, když se
nějaká akce pořádá poprvé, nikdo neví, jak
dopadne, zda se setká se zájmem lidí. Turnaj měl úspěch díky projevenému zájmu
tlumačovských občanů aktivně se ho zúčastnit. Děkujeme všem hráčům a troufáme
si napsat, že jsme dali základ nové tradici.
Už nyní se všichni těšíme na příští 1. ročník.
Jeho uspořádání plánujeme opět po vánočních svátcích tohoto roku. Takže trénujte,
ať jste lepší než loni.

Foto archiv KIS Tlumačov 
 Září
- účast na soutěži v požárním sportu
v Mokré
- účast a požární dozor na odhalení památníku v Tlumačově
- den otevřených dveří na hasičské zbrojnici
- čištění studní v rámci revitalizace parku
u sokolovny
 Říjen
- příprava techniky na zimní provoz
- brigáda na hasičské zbrojnici
 Listopad
- technická pomoc v pálenici Tlumačov
(doplnění vody do studny)
- požární dozor u ohňostroje (rozsvícení
vánočního stromku)
- Martinská zábava
 Prosinec
- účast na valných hromadách SDH Mokrá, Záhlinice, Otrokovice, Kvítkovice
- pohřeb nejstaršího člena SDH bratra Ladislava Gazdy
Činnost sboru je časově velmi náročná
a bohužel ze strany veřejnosti často nedoceňována. Do další činnosti v následujícím
roce chci popřát všem členům hodně elánu
a energie.
Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

Nultý ročník Turnaje ve stolním tenise.
Foto archiv KIS Tlumačov 

1. místo Miroslav Stránský (uprostřed), 2. místo Jiří Krčma (vlevo) a 3. místo Mgr. Rajmund
Huráň (vpravo).
Foto archiv KIS Tlumačov 

BUDŽUCU DÓDŽÓ

Budžucu dódžó?
Co to vlastně znamená?
To je místo, kde se cvičí umění boje
a znalosti japonských samurajů. Někoho
napadne „Aha, takže zase nějací rošťáci,
co tráví svůj čas hrubostí, násilím a rvačkami.“ Ale to vůbec ne. Bojové umění se
zabývá rozvojem a poznáním fyzických
a duševních možností jedince a jejich
uplatněním v reálném životě. Výtržníky
takové věci nebaví, protože ztrácet čas
odstraňováním svých nedostatků a hledáním harmonie, to není nic pro ně.
Dávný čínský vojevůdce mistr Sun
pravil: „Ten, kdo nezná sebe ani protiv-

níka, prohraje všechny bitvy, ten, kdo zná
buď sebe nebo protivníka, jednou zvítězí
a jednou prohraje, ale ten, kdo zná sebe
i protivníka, vždy zvítězí.“ Tato poučka
se nemusí vztahovat jen na boj, ale také
na překážky a nástrahy života.
Více o našem studiu a trénincích naleznete na http://budzucu.webnode.cz Richard Zápeca.
Ještě více uvidíte nebo „okusíte“ přímo
na trénincích každý čtvrtek od 16 do 18
hod. v tlumačovské Sokolovně.
Náš klub existuje od roku 2005 a zabývá se studiem a cvičením tradičních japonských bojových umění, jako např. gjokko
rjú, kotó rjú, togakure rjú atd. Zřejmě vám
tyto názvy nic neříkají, ale vězte, že to byly

Výsledky:
1. místo: Miroslav Stránský
2. místo: Jiří Krčma
3. místo: Mgr. Rajmund Huráň
4. místo: Vladimír Flašar
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
školy japonských samurajů a nindžů,
z jejichž umění se až postupem času vydělily sportovní odvětví jako judo, aikidó
kendó nebo jiu jitsu. Součástí tréninků je
kromě úderových technik a různých způsobů páčení také vyprošťování ze škrcení, popř. držení, techniky pádů a kotoulů,
cviky na zlepšení stability nebo boj se
zbraněmi.
Jestliže jsme ve vás tímto článkem
vzbudili zájem nebo aspoň zvědavost,
stačí přijít na náš trénink. Třeba se jen
podívat, kdo bude chtít, může si rovnou
zacvičit. A kdo by se chtěl nejdřív dovědět něco bližšího, ať napíše na mailovou
adresu: budzucu@seznam.cz.
Jiří Machovský

www.tlumacov.cz

Pozvánky, inzerce

OBEC TLUMAČOV A Dům dětí a mládeže Otrokovice, pracoviště Tlumačov
Vás srdečně zvou
v sobotu 16. června 2012 od 14.30 hodin do parku v ulici Sokolská v Tlumačově
u příležitosti Slavnostního otevření zrevitalizovaného parku na

ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

14.30–16.00 hod.
16.00–19.00 hod
17.00–18.30 hod.
20.00–01:00 hod.

PROGRAM:
Zábavná show ilustrátora Adolfa Dudka „Malování pro děti“
Soutěže, program a atrakce pro děti v rámci MDD
K poslechu i tanci hraje hudba Hanačka Břest
Večerní taneční zábava se skupinou Milenium
Bohaté občerstvení zajištěno

Kulturní a informační středisko TLUMAČOV
zve všechny
v sobotu 21. dubna 2012

na jarní vycházku

Sraz v 6:30 hod. na nádraží Tumačov, předpokládaný návrat cca 18 hod.
Trasa výletu: Hostýn – Rajnochovice (naučná stezka Hostýnské vrchy), cca 20 km
Dopravu si hradí každý sám. Bližší informace budou na plakátech nebo je získáte
osobně v KIS Tlumačov popřípadě na tel. 577 929 023, 724 368 378.
Zúčastnit se může každý, pouze děti mladší 15 let musí mít s sebou osobu starší 18 let.
V případě velmi nepříznivého počasí se vycházka nekoná.

Velikonoční dílny
Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov Vás zve
28. března 2012 na tradiční Velikonoční dílny.
Přijďte si v době od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 17:00 hodin vytvořit dekorační
předměty a velikonoční výzdobu k blížícím se svátkům jara.
Vstupné činí 10 Kč + mírný poplatek za materiál dle zvoleného výrobku.
Budete mít možnost si vyzkoušet různé výtvarné techniky a načerpat sváteční atmosféru.

Přehled nejbližších akcí v Tlumačově
březen – duben
středa 28. března

Fotosoutěž na téma „Příroda Tlumačova“
Velikonoční dílny – DDM Sluníčko

pátek 30. a so 31. března Noc s Andersenem - knihovna
sobota 14. dubna
úterý 17. dubna
sobota 21. dubna
sobota 28. dubna
neděle 29. dubna
duben-květen
sobota 5. května
sobota 16. června
sobota 30. června
sobota 30. června a
neděle 1. červenec

Soutěž v aerobiku skupin - Otrokovice
„O pohár starosty obce Tlumačov“
Místní kolo Mladého zahrádkáře

Jarní vycházka – Hostýnské vrchy

Český voltižní pohár v Tlumačově

Stavění májky – nám. Komenského

Kácení májky – nám. Komenského (termín bude upřesněn)
SDH Tlumačov – dětská soutěž

Odpoledne pro celou rodinu – v zrevitalizovaném parku
Taneční zábava - TJ Sokol Tlumačov-oddíl kopané
Výstava koní chovatelů Moravy a Slezska
Zemský hřebčinec Tlumačov
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Kulturní a informační středisko
Tlumačov
vyhlašuje u příležitosti připomenutí si
Dne Země (22. dubna)

FOTOSOUTĚŽ
NA TÉMA „PŘÍRODA
TLUMAČOVA”

Od 26. března 2012 do 30. dubna
2012 můžete posílat fotografie místní
přírody a krajiny ze všech čtyř ročních
období. Tři nejlepší autoři obdrží věcné ceny.
Své fotky můžete posílat na emailovou adresu: vedoucikis@tlumacov.cz
nebo Renata.Nelesovska@seznam.cz.
Do předmětu uveďte „Fotosoutěž”,
v emailu vyplňte také své celé jméno,
příjmení a kontakt. Uzávěrka soutěže je
30. dubna 2012.
Odborná porota (nejméně 2 profesionální fotografové) vyhodnotí zaslané fotografie a rozhodne o vítězi. Zároveň budou všechny zaslané fotografie
vystaveny v Kulturním a informačním
středisku Tlumačov a také na webu
Tlumačova. Bude vyhlášena i nejzdařilejší fotografie.
Více informací včetně pravidel fotosoutěže naleznete na

www.tlumacov.cz.

Kulturní a informační středisko
Místní knihovna n. Komenského 170
ZVE DĚTI DO 11 LET na

NOC S ANDERSENEM
z pátku 30. března na sobotu 31.
března - sraz přihlášených v 16.30 h
v knihovně,
Čeká vás noc plná překvapení
Bližší inf. a přihlášky v knihovně nebo KIS

ZentA s.r.o.
FOUKANÁ IZOLACE
Malá investice - velká úspora
Zateplení RD, chat, prům. objektů
www.zenta.cz, zenta@zenta.cz
úspora až 30 % nákladů za teplo…

tel.: 606 829 900, 605 247 035
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