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Advent je tu a Vánoce již klepou na dveře
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
na adventním věnci nám již svítí tři svíce
a to znamená, že Vánoce jsou již docela
blízko. Ten poslední adventní týden uteče
jako voda a jsou tu Vánoce. Přes všechnu tu
námahu jsou to svátky, na která je dobré se
připravit. O skutečnosti prožitku vánoční
doby v našich domácnostech hodně vypovídá následující vtip. U stromečku „Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?“ „Pokud
můžu soudit podle původu dárků, tak asi
z Číny.“ Vánoce svým významem překračují nejenom množství a cenu dárků, ale
i množství jídla na našich stolech.
Advent nás vybízí k zamyšlení a k přípravě na Vánoce. O myšlenky Prof. Petra
Piťhy, které mne během Adventu zaujaly se
chci nyní s Vámi podělit.
Zatímco děti netrpělivě počítají dny, kdy
skončí škola a ty menší se ptají, kolikrát se
ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, mnozí
dospělí říkají: „Už aby bylo po svátcích - to
zas bude blázinec.“
Slavit je umění, kterému se člověk musí
učit. Slavení má svá pravidla a svůj řád.

Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Svátky jsou
vskutku úměrné kvalitě našich všedních
dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí
o nějaké nekvalitě našich dnů všedních.
Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je
to den klidu, kdy můžeme přehlédnout
úseky svého života a radovat se z toho, co
nám přináší.
Učit se být spolu. Svátky jsou dny, kdy
se můžeme a máme věnovat tomu, na co
ve všední dny nemáme dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny
pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat
druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi,
hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se,
zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž
někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že
už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé
znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…
Udělejme o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i ra-
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dovat. A nebudete také muset po Novém
roce vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot.
Nechtějme všechno přesně naplánovat,
vždyť se to mnohdy zvrtne jinak. Nechtějte
řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale
nechte se řídit Vánocemi.
A hlavně nebuďme sobci. Na svátcích je
krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše.
Vážení spoluobčané, přeji Vám dobrou
adventní přípravu a radostně prožité Vánoce v rodinném kruhu, v novém roce 2013
pak přeji naději, optimismus, pevné zdraví
a vše dobré.
Ing. Antonín Jonášek, starosta
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Chci společně s vámi budovat naši obec

Vážení spoluobčané,
je tomu již více jak dva měsíce, co jsem
byl jmenován do funkce tajemníka Obecního úřadu Tlumačov. Vzhledem k tomu, že se
budeme při řešení nejrůznějších problémů
setkávat, dovolte mi, abych se Vám krátce
představil.
Jmenuji se Jaromír Janský, je mi 51 let
a v Tlumačově žiji společně se svou rodinou
již 47 roků. Jsem ženatý a se svou manželkou vychováváme tři děti, dvě dcery a syna.
Po ukončení střední zahradnické školy jsem

svou profesní kariéru zahájil na různých
stupních řízení u bývalého Okresního podniku služeb Kroměříž. Krátce po promoci
na Vysoké škole zemědělské v Brně v roce
1988 jsem pracoval v několika obchodních společnostech v různých funkcích,
za všechny například jako vedoucí odbytu
či vedoucí velkoobchodního skladu ovoce
a zeleniny. Posledních osmnáct profesních
let pak patřilo Magistrátu města Zlína, kde
náplní mé práce byla oblast výkonu státní
správy ochrany přírody a veřejné zeleně.
Do výběrového řízení pro funkci tajemníka obecního úřadu jsem se přihlásil nejen
z touhy po změně pracovního stereotypu,
ale také v dobré víře ve svou schopnost přiložit ruku k dílu při společném budování
naší obce. Za svou funkci jsem rád a pevně
doufám, že se mi podaří získat ty správné
zkušenosti a přehled potřebný pro správné
fungování obecního úřadu a obce vůbec.
Děkuje a na vzájemnou spolupráci se těší
Ing. Jaromír Janský, tajemník OÚ Tlumačov

Přípojka dešťové kanalizace u ZŠ Tlumačov

Budování nové přípojky. Foto OÚ Tlumačov.



S ohledem na skutečnost, že odvádění
srážkových vod ze střešních ploch budovy Základní školy Tlumačov bylo řešeno
z jedné poloviny přes dešťovou kanalizaci
do vodního toku „Mojena“ a z druhé poloviny jejich odvodem přes soustavu veřejné
kanalizace na ČOV Otrokovice, kdy za takovýto odvod srážkových vod do veřejné
kanalizace musí být prováděna stálá platba vlastníkovi kanalizace společnosti Moravská Vodárenská a.s. Olomouc, rozhodlo
Zastupitelstvo obce Tlumačov po dohodě
s vedením Základní školy Tlumačov formou
rozpočtové změny provést stavbu „Přípojka dešťové kanalizace u ZŠ Tlumačov“, která vyřeší odvod srážkových vod z celého
objektu ZŠ Tlumačov do vodního toku „Mojena“. Tímto krokem se ročně ušetří několik
desítek tisíc korun v položce rozpočtu zá-
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kladní školy na náklady spojené s platbou
za srážkové vody.
Na základě výběrového řízení byla
za zhotovitele předmětné stavby vybrána
a schválena Radou obce Tlumačov společnost PSVS, a.s., odštěpný závod 6 – Morava
se sídlem Skály 870, Tlumačov.
Stavební práce obsahovaly provedení
výkopu pro pokládku nového kanalizačního
potrubí z tvrdého PVC o celkové délce 132 m
s tím, že trasa kanalizační přípojky byla vedena od hlavního vstupu do staré budovy
základní školy, kolem této budovy přes hlavní přístupovou komunikaci do nové části základní školy a dále podél objektu tělocvičny
na náměstí Komenského, kde se ve dvorní
části tato nově vybudovaná přípojka napojila na stávající dešťovou kanalizaci. Další nedílnou součástí této stavby bylo vybudování
4 ks revizních šachet z tvrdého PVC a 1 ks
revizní šachty z betonových dílců.
Celkové částka vynaložená na stavbu
činila 622.643 Kč vč. DPH s tím, že náklady
na pořízení projektové dokumentace byly
ve výši 28.800 Kč a náklady na stavební
práce a zaměření skutečného provedení
stavby činily 593.843 Kč. Celá částka za takto provedené práce byla hrazena z Fondu
rozvoje investičního majetku Základní školy Tlumačov.
Kolaudační souhlas na výše uvedenou
stavbu, který byl vydán Městským úřadem Otrokovice, odbor stavební úřad dne
30. 10. 2012, umožnil oficiálně užívat tuto
stavbu k jejímu účelu.
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Úprava vstupu a chodníku
u objektu zdravotního střediska v Tlumačově
Dne 26. 10. 2012 byl Městským úřadem
Otrokovice, odborem dopravně –správním,
oddělení silničního hospodářství vydán kolaudační souhlas k povolení užívání stavby
„Úprava vstupu a chodníku u objektu zdravotního střediska, ul. Dolní 95, Tlumačov“.
Výše uvedenou stavbu prováděla na základě výběrového řízení společnost PSVS,
a.s., odštěpný závod 6 – Morava se sídlem
Skály 870, Tlumačov.
Součástí stavebních prací bylo provedení demolice stávající zděné zídky, asfaltových ploch a ploch z betonových dlaždic
30/30 cm, které se nacházely v prostoru
mezi objektem zdravotního střediska a RD
č. p. 242 na ul. Dolní. Následně byly vybudovány nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby o výměře 116 m2 včetně jejího
odvodnění odvodňovacím žlabem do kanalizace. Stávající mimoúrovňový vstup
do zdravotního střediska byl doplněn vybudováním nájezdové rampy, která vyřešila možnost bezbariérového přístupu pro
osoby s omezenou schopností pohybu.
Celkové náklady na stavbu činily
493.455 Kč s tím, že náklady na pořízení projektové dokumentace byly ve výši
19.200 Kč, náklady na stavební práce a zaměření skutečného provedení stavby ve výši
474.255 Kč. Celá částka na provedení stavby
byla hrazena z rozpočtu obce Tlumačov.
Vydáním kolaudačního souhlasu začala
stavba oficiálně plnit svou funkci s tím, že
zpevněná plocha slouží pro přístup občanů
k objektu zdravotního střediska a dále může
být v rámci schváleného dopravního značení využívána pouze pro průjezd vozidel záchranné služby, ambulance a vozidel dopravujících k návštěvě lékaře imobilní a málo
pohyblivé osoby tak, aby byl co nejbližší přesun nemocného mezi vozidlem a střediskem
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.
Závěrem chci všechny občany informovat a zejména řidiče motorových vozidel
upozornit na skutečnost, že nově vybudovaná zpevněná plocha před vstupem
do zdravotního střediska v žádném případě
neslouží ke zkrácení cesty ve směru od ul.
Nádražní na parkoviště u zdravotního střediska na ul. Dolní a naopak.
Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Úpravy u zdrav. střediska. Foto OÚ Tlumačov. 
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Rušení septiků a přepojování kanalizačních přípojek u objektů
ve vlastnictví obce Tlumačov
Na základě uvedení stavby „Odkanalizování obce Tlumačov“ do trvalého užívání (poslední III. etapa uvedena do provozu
dne 16. listopadu 2011) začala obec Tlumačov v souladu se zákonem č. 274/2001
Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, v platném znění,
řešit rušení septiků a čistíren odpadních
vod (ČOV) a přepojování kanalizačních
přípojek od objektů ve vlastnictví obce
Tlumačov přímým propojením na veřejnou kanalizaci.
K dnešnímu dni bylo přepojení provedeno u objektu Kulturního a informačního střediska na nám. Komenského (ČOV)
a u Mateřské školy na ul. U Trojice (septik),
které bylo provedeno svépomocí pracovníky oddělení životního prostředí, údržby
a služeb OÚ Tlumačov již v roce 2011.
V letošním roce bylo přepojení kanalizačních přípojek u objektů zdravotního
střediska na ul. Dolní a bytových domů
na ul. J.Žižky a na ul. U Trojice (septiky)
provedeno dodavatelsky společností Porr,
a.s. (dříve PSVS), odštěpný závod 6 – Morava se sídlem Skály 870, Tlumačov.
Obecně vzato bylo při rušení ČOV
a septiků provedeno propojení přítoků
s výtoky kanalizačního potrubí. Vzhle-

dem k havarijním stavu kanalizačních
přípojek, které způsobovaly časté poruchy na přípojkách, a které bylo nutné řešit
čištěním kanalizačních přípojek a následně i vývozem septiků, bylo v některých
případech nutné přistoupit na výměnu
části stávajícího betonového potrubí a revizních šachet. Takto porušené potrubí
a revizní šachty byly nahrazeny novým
plastovým potrubím a revizními šachtami z PVC nebo betonových dílců. Následně
byly jak ČOV tak i septiky vyčištěny, částečně vybourány a zasypány inertním materiálem, který byl zhutněn. Na závěr byla
provedena úprava terénu v daném místě
o jeho blízkém okolí.

Foto OÚ Tlumačov 

Částka vynaložená na přepojení kanalizačních přípojek činí za rok 2012 hodnotu
ve výši 180.375 Kč vč. DPH. Tyto finanční
prostředky byly plně hrazeny z rozpočtu
obce Tlumačov.

Michal Veselský, ved. odd. VaM OÚ Tlumačov

Prezidentské volby 2013

Vážení spoluobčané, na podzim probíhaly volby do senátu a krajských zastupitelstev a v lednu příštího roku nás čeká
historicky první přímá volba prezidenta
České republiky. Pokud se nestane nic výjimečného, tak první kolo proběhne v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. V případě, že postoupí do druhého volebního

Hasiči mají nový sušák hadic
Sušák hadic, který dlouhá léta stál
za hasičskou zbrojnicí, byl již nějakou
dobu ve špatném technickém stavu. Věšení a vytahování hadic na stožárovou
konstrukci bylo problematické a nebezpečné. Řešením této situace byla buď
celková rekonstrukce sušáku nebo jeho
zrušení a výstavba nového. Nakonec bylo
přistoupeno k druhé možnosti - k výstavbě zbrusu nového sušáku, neboť rekonstrukce stávajícího by byla náročná a to
nejen vzhledem k jeho špatnému stavu,
ale i vzhledem k absenci jakékoliv technické dokumentace. Starý sušák byl vyroben ze dvou poměrně masivních sloupů
nádražních lamp. Jeho likvidaci provedla
během jediného dopoledne firma Výškové
práce Zlín horolezeckou technikou. Sušák
byl postupně dvěma horolezci odřezáván
shora na cca 1,5 m dlouhé špalíky, které
byly později odvezeny do šrotu.
Na nádvoří hasičské zbrojnice byl v průběhu měsíce října na místo starého sušáku
postaven nový. Tento nový sušák má zcela
jinou konstrukci než sušák původní. Hadice se na něj nevěší a nevytahují nahoru,
nýbrž jsou ukládány postupně od shora

Rušení septiků.

dolů do šikmých roštů. Celý sušák je shora zastřešen. Takováto konstrukce umožní
bezpečné provádění sušení hadic i mladým

Nový sušák.

kola více kandidátů, což je velice pravděpodobné, bude se druhé kolo volby prezidenta konat 25. a 26. ledna 2013.
K volbě přistupujme s vědomím zodpovědnosti, kterou přímá volba prezidenta České republiky vyžaduje od každého z nás.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

hasičům. Konstrukci navrhla a realizaci sušáku provedla firma REMO CZ Tlumačov
s.r.o. Na stavbu sušáku byly použity schválené finance z rozpočtu obce Tlumačov
na rok 2012.

Ing. Jan Rýdel, místostarosta

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

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 12. 9.
2012 přijalo tato usnesení:
 schválilo rozpočtovou změnu č.
2/2012 rozpočtu obce pro rok 2012
v předloženém rozsahu
 schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kühr, kabel NN“
 schválilo odkoupení dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.142996/2012 ze dne 16. 4. 2012 nově oddělené
části z pozemku p. č. 849/2 - pozemek p. č.
849/4 – orná půda o výměře 88 m2
 schválilo uzavření věcných břemen
na pozemky dotčenými stavbou „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ v lokalitách ul. Machovská a ul. Kvasická
 revokovalo usnesení č. Z7/8/11/11
ze dne 9. 11. 2011 o záměru odprodeje částí pozemku KN p. č. 2071/1 – orná půda
 schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 831/27 – ostatní plocha cca
110 m2
 schválilo záměr na odprodej pozemku blíže specifikované v přiloženém snímku z katastrální mapy PK p. č. 1782 o výměře 386 m2
 schválilo podání žádosti o dražbu
s cílem získání vlastnických práv k podílu
id.1/6 z pozemku PK p. č. 1552 v k. ú. Tlumačov dotčeného stavbou „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“
 schválilo v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů, zakládací smlouvu ze dne 3. září 2012
o založení obecně prospěšné společnosti
MAS Jižní Haná o. p.

Rada obce Tlumačov na svém
mimořádném jednání dne 12. 9.
2012 přijala toto usnesení:

 schválila výjimku pro počet přijatých
žáků do jediného oddělení Školní družiny
při ZŠ Tlumačov pro školní rok 2012/2013
na počet 32 žáků

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 26. 9. 2012 přijala
tato usnesení:

 doporučila Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit od 1. 1. 2013 navýšení saz-
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by místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na částku 550 Kč na osobu, která se
bude skládat z pevné částky 250 Kč a částky 300 Kč dle nákladů obce
 doporučila Zastupitelstvu obce
Tlumačov schválit od 1. 1. 2013 navýšení
sazby místního poplatku ze psů u držitelů
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého a sirotčího důchodu na částku
200 Kč za kalendářní rok a jednoho psa.
U druhého a každého dalšího psa bude činit
sazba 200 Kč za kalendářní rok
 schválila od 1. 1. 2013 výši nájemného za pozemky pronajímané pro zemědělskou činnost z původní částky 1.000 Kč
na částku 1.500 Kč/ha/rok
 schválila uzavření smlouvy o nájmu
světelné vánoční výzdoby s firmou MK-mont illuminations s. r. o. Klášterec nad
Ohří
 schválila ukončení nájemní smlouvy
s panem MUDr. Milanem Staňkem na zubní
ordinaci v objektu zdravotního střediska
dohodou ke dni 30. 9. 2012
 schválila od 1. 10. 2012 pronájem
zubní ordinace na dobu neurčitou v objektu zdravotního střediska paní MDDr. Alžbětě Staškové
 schválila MDDr. Alžbětě Staškové
provedení úprav v čekárně zubní ordinace
na vlastní náklady
 vzala na vědomí doručený dopis
pana Milana Řičici s dotazem na finanční
spoluúčast obce Tlumačov na rekonstrukci
obecního chodníku s tím, že rekonstrukci
chodníku provede pan Milan Řičica vlastními silami
 schválila spoluúčast obce Tlumačov
na rekonstrukci obecního chodníku umístěného na pozemku p. č. st. 750 v materiálové formě poskytnutím 2 palet zámkové
dlažby
 schválila bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní dne 3. 12. 2012 pro Klub
seniorů Tlumačov na akci „Vánoční posezení“
 schválila bezplatný pronájem prostor v KIS Tlumačov, počítačová třída (bez
PC) v měsících říjen a listopad 2012 pro
Kurz efektivního rodičovství
 schválila finanční příspěvek na prezentaci obce Tlumačov – reklamu v připravované publikaci o Zemském hřebčinci
v Tlumačově ve výši 15.000 Kč z rozpočtu
KIS Tlumačov
 schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje v roce
2013 na rekonstrukci části stávajícího
místního rozhlasu na bezdrátový rozhlas vyrozumívací a varovný systém (IZS) v obci
Tlumačov

 schválila ZŠ Tlumačov přijetí účelově určeného daru od SRPDŠ při ZŠ Tlumačov
 vzala na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva obce Tlumačov Ing. Jaromíra Janského na mandát člena Zastupitelstva obce Tlumačov
 pověřilo starostu obce Ing. Antonína
Jonáška předáním Osvědčení o nastoupení
do funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov paní Pavle Hlaváčové od 25. 9. 2012
 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
budoucí mezi Obcí Tlumačov a společností
Skanska a.s. Praha
 schválila pronájem nebytových
prostor v budově na náměstí Komenského č. p. 65, Tlumačov pro relaxační cvičení tajči
 schválila prodejní cenu za nový upomínkový předmět „svíčka se znakem Tlumačova“ 110 Kč.

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 17.10. 2012 přijala tato usnesení:

 schválila dopojištění majetku obce
- na riziko odcizení a pojištění na vandalismus v souvislosti s odcizením
 schválila dopojištění majetku obce
– kolového malotraktoru VIVID 400 včetně
příslušenství
 schválila Plán inventur pro rok 2012
 schválila Příkaz k provedení inventarizace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Tlumačov k datu 31. 12. 2012
 schválila ukončení nájemní smlouvy
dohodou s paní Olgou Vilišovou
 schválila předložený pořadník č.
11/2012 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov
 schválila uzavření nájemní smlouvy
na bytovou jednotku č 1 na ul. Nádražní
440, Tlumačov
 schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 2453/3 – ost. plocha v k. ú. Tlumačov o celkové výměře 70 m2 za stanovených podmínek
 udělila v souladu s vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec
Tlumačov, řediteli ZŠ Mgr. Robertu Podlasovi mimořádnou finanční odměnu
 schválila jako zhotovitele akce „Zrušení septiku u BD č. p. 862 a 630 v Tlumačově“ společnost Porr a.s., a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
 schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajem a Obcí Tlumačov
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Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém mimořádném jednání
dne 31. 10. 2012 přijalo tato
usnesení:
 projednalo námitku, kterou podal
pan Karel Skopal, podání učiněno 15. 10.
2012 a doporučuje určenému zastupiteli
ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb. námitku řešit v souladu s uvedeným návrhem - námitku zamítnout
 projednalo námitku, kterou podala společnost SAKER spol. s r. o., podání
učiněno 25. 9. 2012 a doporučuje určenému zastupiteli ve smyslu § 53 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. námitku řešit
v souladu s uvedeným návrhem – námitky zamítnout
 vzalo na vědomí rezignaci Ing. Jaromíra Janského na členství ve Finančním výboru obce Tlumačov ke dni 24. 9.
2012
 schválilo Ing. Pavlu Hlaváčovou jako
člena Finanční výboru obce Tlumačov
od 01. 11. 2012 do konce volebního období
2010–2014
 schvaluje výplatu měsíční odměny
s platností ode dne 1. listopadu 2012 paní
Ing. Pavle Hlaváčové

Rada obce Tlumačov na svém
mimořádném jednání dne 31.
10. 2012 přijala tato usnesení:
 schválila prodejní cenu 45 Kč
za kalendář na rok 2013 „Příroda Tlumačova“
 schválila prodejní cenu 85 Kč za upomínkový předmět: vlaječka se znakem obce
Tlumačova

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 7. 11.
2012 přijalo tato usnesení:

 v rámci zachování poskytování stávajících sociálních služeb občanům Tlumačova, schvaluje financování sociálních služeb
a souhlasí s výší dotací na tyto služby pro
rok 2013
 schválilo předloženou rámcovou
smlouvu o podmínkách poskytování příspěvku na pobytové sociální služby občanů
obce Tlumačov v zařízení SENIOR Otrokovice od 1. 1. 2013
 schválilo rozpočtovou změnu č.
3/2012 rozpočtu obce pro rok 2012
v předloženém rozsahu

Místní poplatky v roce 2013

Obecní úřad Tlumačov upozorňuje
občany, že od 1. 1. 2013 dochází ke zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze stávajících 450 Kč
na 550 Kč/osoba/rok.

Sazba místního poplatku ze psů na rok
2013 bude činit 200 Kč/pes u všech držitelů psa.
Možnost nahlédnutí do obecně závazných vyhlášek týkajících se těchto
poplatků je od 13. 12. 2012 na webových stránkách obce a do 28. 12. 2012
na úřední desce obce Tlumačov.

OBEC TLUMAČOV Vás srdečně zve

v sobotu 26. ledna 2013 od 20 hodin na

REPREZENTAČNÍ PLES
OBCE TLUMAČOV

v sále Otrokovické Besedy
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Tydliboys band.
Můžete se těšit na vystoupení aerobiku DDM Sluníčko, pracoviště Tlumačov,
tombolu a bohaté občerstvení.

VSTUPNÉ S MÍSTENKOU 150 Kč

Zdarma autobusová doprava Tlumačov – Otrokovice a zpět.

 schválilo s platností od 1. 1. 2013
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
4/2004, o místních poplatcích
 schválilo s platností od 1. 1. 2013
obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadů
 schválilo s platností od 1. 1. 2013
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou
se stanoví systém sběru rostlinných zbytků
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě veřejné zeleně na území obce Tlumačov
 schválilo odprodej pozemku KN p. č.
831/39 – ostatní plocha o výměře 101 m2
manž. Vojtěchovi a Jaroslavě Drbalovým
 schválilo odprodej pozemku KN
p. č. 2071/6 – orná půda o výměře 58 m2
manželům Václavovi a Marii Stokláskovým a pozemku KN p. č. 2071/7 – orná
půda o výměře 50 m2 manželům Václavovi
a Soně Machovským
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na stavbu „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům ul. Mánesova 430
v obci Tlumačov, číslo stavby: 60079
 neschválilo záměr prodeje částí pozemku p. č. 1436/2 – orná půda o výměře
cca 200 m2

Poděkování

Vážení spoluobčané, ráda bych touto
cestou poděkovala všem zaměstnankyním školní jídelny a zejména vedoucí
paní Mileně Huráňové. Díky jejich obětavému kolektivu se mohou děti s bezlepkovou dietou stravovat už téměř půl
roku prostřednictvím jejich zařízení.
Spolupráce s rodiči a pochopení jakého se těmto dětem dostává ze strany
celého kolektivu, je více než příkladné
a proto mu opakovaně patří můj dík.
Se stejným pochopením a perfektním přístupem se setkávají rodiče dětí
dodržující bezlepkovou dietu i v naší
mateřské školce. Celý kolektiv mateřské školky vedený paní Hanou Janošíkovou o takové dítě momentálně pečuje. Znamená to pro všechny práci navíc,
ale přesto perfektně spolupracují s rodiči a ještě jednou jim za to mnohokrát
děkuji.
Dětí s tímto dietním omezením není
mnoho, stále jich však přibývá. Vážím
si proto lidí, kteří dokážou jiné nejen
pochopit, ale i pomoci. A takoví lidé se
najdou i v Tlumačově.
Blanka Konečná,
dětská sestra, členka ZO

Předprodej vstupenek od 10. prosince 2012:
KIS Tlumačov, nám. Komenského 170: Po – Pá 8 – 16 hod.
Otrokovická beseda, nám. 3. května 1302: Po – Pá 15 – 18 hod.

www.tlumacov.cz

Ze života obce

Nová kniha o Zemském hřebčinci Tlumačov
Zemský hřebčinec Tlumačov, státní
podnik je zachycen na stránkách nové
knihy z opavského foto&nakladatelství
Ing. Dalibora Gregora. Jedná se o zajímavou celobarevnou fotografickou publikaci
MVDr. Antonína Černockého, Ing. Lubomíra Procházky s fotografiemi Ing. Dalibora
Gregora. Kniha prostřednictvím trojjazyčných textů (čeština, angličtina, němčina)
přibližuje čtenářům historii a současnost
Zemského hřebčince Tlumačov, který byl
založen v roce 1925 a v roce 2011 byl prohlášen kulturní památkou.
Kniha byla vydána pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava
Mišáka.
Křest knihy „Zemský hřebčinec Tlumačov“ se uskutečnil ve čtvrtek 22. listopadu
2012 prostorách Krajského úřadu ve Zlíně,
v Baťově mrakodrapu. Kmotrem knihy je
MVDr. Stanislav Mišák. Spolu s autory se tohoto aktu zúčastnili starosta Obce Tluma-

čov Ing. Antonín Jonášek, bývalý ředitel NH
Kladruby Ing. Milan Vítek a bývalý ředitel
ZH Tlumačov Ing. Leopold Mamica.
Kniha je vázaná ve formátu 300x240 mm
a má 152 stran, Cena: 499 Kč.
Knihu lze objednat v Zemském hřebčinci Tlumačov tel: 577 929 085,
mail: hrebcinec-tlum@volny.cz.
Způsob platby v ZH Tlumačov:
na účet č. 17608661/0100, variabilní
symbol: 99999 (kniha bude dodána na domluvenou adresu doporučenou zásilkou)
nebo na dobírku (poštovné a balné hradí
ZH Tlumačov).
Zájemci mohou knihu získat také
na http://eshop.foto-gregor.com/ nebo
v Kulturním a informačním středisku,
nám. Komenského 170, Tlumačov, tel.:
577 929 023, 724 368 378,
mail: vedoucikis@tlumacov.cz.
•••
převzato z www.hrebcinectlumacov.wz.cz
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Z tlumačovské matriky
 Naši jubilanti říjen – prosinec

Mojmír Vrána, Bohumil Fryštacký,
Věra Fryštacká, Ladislav Kadlec, Ludvíka Juráčková, Lubomír Janiš, Anna Zavadilová, František Strašák, František
Kaňa, Pavla Černá

 Sňatek uzavřeli:

Mohamed Hassan Mohamed Gamaan
Gomaa a Šárka Miklíková

 Diamantovou svatbu oslavili
manželé:
Miloslav a Vlasta Batouškovi

Všem blahopřejeme.

 Narozené děti:

Valerie Horenská, Ester Hochmanová, Kateřina Kytlicová, Daniel Matulík,
Jakub Hanuš, Nicolas Sárkány, Mário
Gazda

 Úmrtí

Leopold Malanta, Václav Janoštík, Vincenc Jasanský

Ladislava Vránová, matrikářka

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

Výměna průkazů ZTP a ZTP/P

Křest knihy v prostorách KÚ ve Zlíně.

Foto KIS Tlumačov. 

Vzpomínka
V říjnu 2012 jsme se naposledy rozloučili s paní
Evou Malantovou, dlouholetou členkou ČZS
Tlumačov. Přítelkyně Malantová stála u začátků naší
organizace a aktivně se podílela na její činnosti. Byla
členkou výboru, vykonávala funkci místopředsedkyně. Každé naše setkání oživila zajímavým vystoupením. Děkujeme Vám za všechnu práci, kterou jste
pro zahrádkáře udělala. Čest Vaší památce.
Tlumačovští zahrádkáři

Prosinec 2012

Městský úřad Otrokovice, sociální odbor
upozorňuje držitele průkazu mimořádných
výhod II. a III. stupně pro osoby se zdravotním postižením na nutnost výměny průkazů s označením O 1. Prosíme občany, kteří
si ještě parkovací průkaz O 1 nevyměnili,
aby tak učinili co nejdříve. Výměna se provádí zdarma na počkání na MěÚ v Otrokovicích, odbor sociální, budova č. II, 1. patro,
kancelář č. 219.

Vzpomínka

… Kráčel jsem míli s utrpením
a ono nepromluvilo ani slovo.
Leč, oh, těch věcí, jež jsem se od něj
naučil,
když utrpení kráčelo se mnou…
3. prosince 2012 jsme si připomněli
smutné, již 10. výročí úmrtí pana Josefa Horníčka, tlumačovského patriota
a bývalého starostu obce. Ať jeho lidství, osobitý humor a obětavost ve prospěch jiných zůstanou ve vzpomínkách
všem, kteří ho znali.
Nezapomenou jeho nejbližší
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Ze života obce

(MY) Starostovy ovečky
Jako řádná občanka Tlumačova si vás,
spoluobčany, dovoluji obeznámit se závažnou situací v naší obci. Sdělím vám, co mi
litera zákona dovolí.
Jak jste si jistě povšimli (nebo řekli),
zvyšuje se u nás počet krádeží věcí ze železa. Co není přivařené, rychle změní majitele. Léta netknuté vše železné na soukromých, podnikatelských nebo státních
pozemcích a majetcích končí ve sběrnách.
Začalo se ztrácet i dřevo ze zahrad a nafta
ze zaparkovaných aut. Nejvíc mě zaráží ta
drzost zlodějů vkročit opakovaně! na cizí
pozemek. Asi si myslí, že je stále socialismus a vše patří všem.
Domníváte se, že by měla zasáhnout
obec? Já ano. Proto jsem vznesla k zastupitelům dotaz na toto téma. Prý mají svázané ruce zákony. Ano, může to tak být. Ale
všechno je o lidech. Když se chce, všechno
jde. Pomalu, ale jde. Nebo se to aspoň zkusí.
Nezbývá tedy, než si pomoci sami.
Kolik těch lapků může být? Dva,… pět? No
dva asi ne, když se ztrácejí těžké věci. A kolik
je nás?! Minimálně dva tisíce dospělých, jimž
jistě není lhostejné okrádání spoluobčanů.
Smutné je, že doba nás demoralizuje.
Hekticky míchá osudy lidí, mezilidské vztahy a mění náhled občanů na životní priority.
Musím konstatovat, že se z nás stávají stále

větší a větší nevšímavci. Hrabeme na svém
písečku, a co nás nepálí, to nehasíme. Hlavně ať doma máme klid. Nejhorší však je, jaký
špatný příklad dáváme dětem. Věřte, že nám
to jednou vrátí i s úroky.
Co pro sebe můžeme a musíme udělat?
Volat okamžitě Policii ČR, když uvidíme
něco, nebo někoho podezřelého. Bezvadná
by k tomu byla i fotka. Otrokovští policisté
o našem problému vědí. Zvýšili počet kontrolních průjezdů obcí. Nic než je, kluky ambiciózní v rukávu nemáme. I vedeni Metalšrotu
je ochotno nám pomáhat. Když zaštěká pes,
nebojte se přesvědčit, co se venku děje. Pokud se nebudeme bát se takto bránit a chránit a nahlášených krádeží bude hodně, může
se nám všem podařit skolit úředního šimla.
Protože když není žalobce, není soudce. Nejdůležitější je mít odvahu a telefon po ruce.
Kdo o něco v poslední době přišel, nahlaste
to i zpětně na policii. Sice se nikdo nenajde,
ale zvýšíte tím statistiku a úřady se konečně
budou moci o něco opřít (lopata to ale nebude). Každý z vás můžete tuto nešťastnou situaci ovlivnit. Nestyďte se, volat i kvůli jedné
ztracené trubce, vždyť je to krádež vašeho
majetku! Pomůžete společné věci.
Vášnivým diskutováním v hospodě nebo
na ulici nevyřešíme nic. Musíme jednat.
Proto znovu apeluji na vaši soudnost a so-

Reakce na článek paní Martiny Skácelové

Vážení spoluobčané, musím reagovat
na článek paní Martiny Skácelové, neboť
uvedenou problematiku pojímá pouze jednostranně a je podle mého soudu plný emocí a nepodložených domněnek. Pro upřesnění situace uvádím následující skutečnosti:
1. Ještě před jednáním zastupitelstva
obce, tedy koncem října a začátkem listopadu jsem jednal s Policií ČR a žádal je o zvýšenou aktivitu na katastru obce, neboť mě
někteří občané ústně informovali o ztrátách svého majetku, především kovových
věcí. Zvýšenou aktivitu Policie ČR na katastru obce potvrdili i mnozí zastupitelé
na jednání 7. listopadu 2012.
2. Na jednání zastupitelstva 7. listopadu
2012 vystoupila skupinka občanů Tlumačova v čele s paní Martinou Skácelovou a dožadovala se, aby „s tím obec něco dělala“.
Z pozice starosty jsem opět uvedl, že Policie ČR je o situaci informována a v případě
ztráty, nechť poškozený občan učiní hlášení na Policii ČR, která je oprávněná situaci
řešit. Výsledkem diskuze byl úkol na mne
ve znění „Na základě příspěvků občanů starosta obce projedná otázku soužití občanů
v Tlumačově a možnost řešení vzniklých
problémů s členkou Rady Zlínského kraje pí
Taťánou Nersesjan, která má na starosti sociální věci, národnostní otázky a menšiny.“

Toto jednání proběhlo v úterý 27. 11. 2012
a za obec Tlumačov se ho zúčastnili: Ing. Antonín Jonášek - starosta, RNDr. Ing. Vojtěch
Drbal – člen rady obce a paní Martina Skácelová – zástupce občanů. Stručně se dá říci, že
členka Rady Zlínského kraje pí Mgr. Taťána
Nersesjan potvrdila postup a postoj obce
za správný a přislíbila místní šetření pracovnicí krajského úřadu.
3. V článku paní Martiny Skácelové zaznívá kritika činnosti obce a starosty, proti
čemuž se musím ohradit a konstatuji, že
jsem postupoval v souladu se zákony ČR.
4. Prohlašuji, že do dnešního dne (3. 12.
2012) jsem neobdržel žádné podepsané,
písemné hlášení od některého občana Tlumačova, který by konstatoval krádež svého
majetku za období říjen až prosinec 2012.
5. K myšlenkám o zřízení obecní policie, či kamerovému systému si dovolím
zaujmout osobní stanovisko. Vznik obecní
policie nepodpořím, neboť jsem si vědom
velikosti finančních nákladů na provoz této
složky. Kamerový systém může pomoci situaci, ale musí být dotažený, tj. kvalitní zařízení, osvětlení, vyvedení na pult centrální
ochrany, zálohované napájení…., neočekávejme však, že vyřeší všechny problémy.
Rozhodně si tato myšlenka zaslouží případnou hlubší diskuzi.

lidaritu. Změňte náhled na život a potlačte
strach z něčeho, co je malé jako veš. Chcete
přece mít klidný spánek. A nebát se o majetek či zvířata. Nebo ne?
V té souvislosti mě ještě napadá myšlenka na opětovné zřízení obecní policie. Určitě tu plnila hodnotnou funkci. Cítili jsme se
bezpečněji, i když nemohli být všude. Obec
určitě namítne, že nejsou peníze. Já myslím,
že by mi (jako starostovi), bylo milejší spokojeně a klidně usínající obyvatelstvo, než
opravená polňačka.
Tato nezvaná „úklidová četa“ může brzo
douklízet. Nebude totiž co zpeněžovat.
Ale i tak, obec by mohla zřídit pár kamer
na stěžejních místech. Stálo by to za úvahu.
Bezpečnostní agentury jistě rády poradí.
Ne každý má odvahu se vyjádřit osobně
nebo přes internet. Proto zřizujeme schránku na dopisy ve vestibulu Restaurace (U Kutáčka). Tam můžete vznést anonymně a slušnou formou dotazy směrem k obci. I různá
oznámení, poznatky, nápady, možnosti řešení, postřehy a potřeby nebo cokoliv jiného
k tomuto problému nás zajímá.
Písmem teď nejde celou kauzu obsáhnout, chcete-li vědět více, nebo se podívat
jak pracují zastupitelé a jak se starosta stará o nás, jeho ovečky, přijďte na každé veřejné zastupitelstvo. Věřím ve vás!
Martina Skácelová

Příspěvek není redakčně upraven a red.
rada nenese odpovědnost za obsah.

6. Komunikace občanů s obcí je možná
několika způsoby (http://www.tlumacov.
cz/online/dotazy.php). V rámci otevřené
a plošné komunikace nejen s občany naší
obce nabízíme mimo základní možnosti
komunikace s představiteli Obce Tlumačov
či Obecního úřadu Tlumačov mezi které
patří:
• komunikace dle pravidel zákona č.
106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
• účast a případná prezentace názorů
k projednávané problematice na veřejných zasedáních zastupitelstva obce
• komunikace (ústní či písemná) s členy
zastupitelstva obce
• komunikace s pracovníky zařazenými
do obecního úřadu v úřední dny nebo
po dohodě o čase i v jiné pracovní dny,
možnost zaslat písemný konkrétní poznatek nebo dotaz týkající se správy
věcí veřejných v obci Tlumačov starostovi (starosta@tlumacov.cz) nebo místostarostovi (mistostarosta@tlumacov.
cz) obce. Na korespondenci anonymního charakteru a dotazy, které nesouvisí
s problematikou obce nebude odpovězeno.
Závěrem prohlašuji, že se vždy budu
snažit jednat podle svého svědomí a v souladu se zákony České republiky.
Ing. Antonín Jonášek, starosta

www.tlumacov.cz
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Veleúspěšná reprezentace seniorů na Hrách Mikroregionu Jižní Haná

Martinské hody

V sobotu 15. září 2012 v 9 hodin byly
zahájeny v Kvasicích již třetí Hry seniorů
Mikroregionu Jižní Haná. Senioři z Hulína,
Chropyně, Tlumačova a Kvasic přijeli na Sokolskou zahradu změřit své síly v 8 soutěžních disciplínách.
Naši senioři reprezentovali obec Tlumačov na jedničku třikrát potrženou. Druhé
tlumačovské družstvo obsadilo s 34 body
krásné 7. místo a první družstvo stanulo
na stupni nejvyšším. Skoro se chce říct konečně. Po 2x stříbrné a jedné bronzové medaili to bylo ZLATO!!! No prostě: „Tlumačov
šel na to a bylo z toho zlato“.
Hry zahájil slavnostní průvod, který
vycházel od Husova sboru, dále se vinul
jako had přes náměstí Antoše Dohnala, aby
skončil na sportovišti – Sokolské zahradě.
Vpředu šly mažoretky Kontrasty Hulín,
do svižného kroku všem hrála Dechová
hudba Hulíňané, následovali soutěžící
s vlajkami svých obcí a měst. Pohled to byl
náramný, když za svitu podzimního slunce,
pochodovala městečkem červená, modrá,
žlutá a bílá trička starších sportovců.
Po zdravicích čelních představitelů členských měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná
se soutěžící odebrali na stanoviště jednotlivých disciplín. V každém družstvu bylo pět
seniorů, ale soutěžili vždy jen čtyři z nich.
Za Tlumačov soutěžili: Tlumačov I.: Jaroslav Němec, Helena Němcová, Jiřina Vrtalová, Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová.
Tlumačov II.: Jiřina Ševelová, Josef Sehnal,
Marie Nováková, Marie Kopřivová a Hana
Brázdilová. Disciplíny byly letos nové, např.
střelba airsoftovou puškou na cíl, skládání
známé osobnosti z puzzle. Organizátorům

Martinské hody v naší obci letos připadly přesně na neděli 11. listopadu. Hody začaly sváteční mší svatou v kostele sv. Martina a pokračovaly kulturním programem
na náměstíčku. Další dnem oslav byla sobota 17. listopadu 2012 v Klubu obce Zábraní
při ochutnávce svatomartinských vín.
Nedělní dopoledne proběhlo v naší obci
ve znamení Martinských hodů. Na náměstíčku, po svaté mši, všechny přivítal v tlumačovském hanáckém kroji starosta obce
Ing. Antonín Jonášek a otec Michal. K dob-

Týden knihoven 2012

Všichni čtenáři a příznivci knihovny
mohli navštívit a prohlédnout si místní
knihovnu v rámci celostátní akce „Týden
knihoven 2012“, který proběhl od 1. října
do 7. října 2012.

Světýlkový průvod Tlumačovem.

Foto KIS 

Noví čtenáři se mohli zdarma zaregistrovat. Této možnosti využilo osm
nových čtenářů. Zapomnětlivcům byla

Prosinec 2012

Tlumačovská úspěšná výprava.

Navlékání korálků na čas.

ré náladě zazpíval mužský pěvecký sbor
Chlapčiska ze Spytinova a hodovníci mohli
ochutnat různé druhy koláčků a ohřát se
(i když nebyla vůbec zima) výborným svařeným červeným vínem. Program byl tentokrát doplněn o ukázku pověsti o sv. Martinovi v podání studentů Arcibiskupského
gymnázia Kroměříž. Slavnostní atmosféru
Martinských hodů umocnili i mnozí občané
v hanáckých krojích.
O týden později 17. listopadu 2012 si
milovníci cimbálové muziky zazpívali
a zatančili při cimbálové hudbě Dubina
a ochutnali 5 vzorků svatomartinského
a 2 vzorky letošního vína. Odbornou před-

nášku o mladých vínech přednesl letos
Ing. Pšeja z Fryštáku. K jídlu se, jako každý
rok, podávala dozlatova upečená husa s 2
druhy zelí a knedlíky. Nálada v sále byla
velmi příjemná a přátelská. Všichni se
dobře bavili až do pozdních večerních hodin. Výborným zpestřením byla i bubble
show a losování vstupenek o ceny v podobě lahví vína.
Pořadatelé, pracovnice KIS Tlumačov,
děkují všem za účast na Martinských hodech. Váš zájem je pro nás tou nejlepší odměnou. Za rok na shledanou.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto A. Judas 

Foto A. Judas. 

šlo hlavně o to, aby se všichni dobře bavili.
Naši borci, aniž by nějak zvláště trénovali, podali mnohdy velkolepé výkony.
„Nejtěžší pro naše družstvo bylo poskládat
piktogram“, říká paní Ladislava Šoltysová
udělena čtenářská amnestie a přichystána byla i burza vyřazených časopisů
za symbolickou jednu korunu.
Na páteční podvečer 5. 10. 2012 jsme
pro děti i dospělé připravili Světýlkový
průvod Tlumačovem s opékáním špekáčků a promítáním pohádek. V 18 hod.
se před KIS shromáždilo kolem šedesáti
dětí a dospělých, kteří přišli akci podpořit. Kdo nevyužil možnosti opékání
špekáčků, mohl si prohlédnout výstavu
DDM Sluníčka „Tenkrát na Západě“. Děti
nedočkavě čekaly na setmění, aby se
mohly vydat na večerní procházku Tlumačovem a konečně rozsvítit své lampióny. Kolem sedmé hodiny se jim přání splnilo a s úsměvem na tváři jsme se vydali
Sportovní ulicí, Metlovem a Dolní ulicí se
vraceli po víc než půlhodince zpět ke KIS,
kde už bylo připraveno promítání pohádky „Na vlásku“.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

z vítězného družstva Tlumačova I.. „Naopak jsme během pár vteřin uhádli známou osobnost pomocí puzzle.“ Její družstvo
mělo také dobrou mušku při střílení, první
byli ve stříkání vodou na cíl, kopem míčem
na branku a minigolfu. Naopak se jim nedailo na holandském biliáru.
Družstvu Tlumačov II. šla velmi dobře
střelba z airsoftové pistole, skládání puzzle
a minigolf. Bohužel neposkládali piktogram.
Zhruba v 10:30 hodin měla všechna družstva disciplíny úspěšně za sebou a nastal čas
počítání bodů pro hlavního rozhodčího. Aby
nebyla soutěžícím a divákům dlouhá chvíle,
přichystaly si pro ně jednotlivé obce a města
kulturní vystoupení. Za Tlumačov zazpíval
lidové písničky pan Ing. Otakar Vaňhara.
V 13:30 hod. se všichni soutěžící dozvěděli své umístění. Radost našich seniorů byla
velká, když přebírali od svého starosty
a předsedkyně mikroregionu Ing. Věry Sigmundové, medaile a ceny. Chci poděkovat
za nás všechny tlumačovským sportovcům
za výbornou reprezentaci obce. Jsme hrdi
na vaše výsledky.
Paní Jiřina Vrtalová, jedna z reprezentantek Tlumačova se nám na závěr her
svěřila: „Na Hry seniorů se vždycky moc těším. Jsme tady skvělá parta, vůbec nezáleží
na tom, kdo je odkud. Máme radost z našeho úspěchu, ale fandili jsme všem. Zasoutěžili jsme si, pobavili se, zatančili, prostě
paráda. Příští rok na shledanou u nás v Tlumačově. Budeme to mít těžké, budeme obhajovat první místo.“
Výsledky:
1. Tlumačov I. 48 bodů (max. 64 bodů),
2. Chropyně I. 43 bodů, 3. Kvasice I. 41
bodů,  4. Chropyně II. 39 bodů, 5. Kvasice II.
36 bodů, 6. Hulín II. 35 bodů, 7. Tlumačov
II. 34 bodů a 8. Hulín I. 27 bodů.

Nedělní setkání na náměstíčku.

Foto KIS Tlumačov 

Martinské koštování.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vánoční strom byl v naší obci, opět
po roce, slavnostně rozsvícen na náměstí
Komenského. Od večerních hodin pátku
30. listopadu 2012 nám, společně s betlémem připomíná, že nastává adventní
čas. A po adventu je už jen krůček k nejkrásnějším svátkům v roce – k Vánocům.
Od 16.45 hod. nám na náměstí vyhrávalo vánoční melodie žesťového trio
z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin
přivítala všechny přítomné vedoucí KIS
Renáta Nelešovská a poté předala slovo
starostovi obce Ing. Antonínu Jonáškovi,

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výstava panenek
Foto KIS Tlumačov 

který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se svátkům vánočním.
Krátký kulturní program si pro nás připravili žáci ze ZŠ Tlumačov
pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Odložilíkové
a Mgr. Leony Jiruškové, zástupkyně ředitele. Po básničkách, písničkách a koledách
už nic nebránilo tomu, aby se
rozzářil vánoční strom, pod
kterým je již čtvrtým rokem
tlumačovský betlém. Program
byl zakončen krásným ohňostrojem.
Ve staré budově KIS byly
opět dveře dokořán u železničních modelářů při DDM
Sluníčko, odloučené pracoviště
Tlumačov pod vedením Pavla Baďury. Návštěvníci mohli posoudit, co nového modeláři na ukázkové železnici vybudovali.
V nové budově, sále kulturního střediska, si
nikdo nenechal ujít výstavu panenek v háčkovaných šatech.
Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý
Mikuláš s andělem a čertem. Hodné děti
odměnil sladkostmi, zlobivé pošimral čert
metličkou na zádech. Letos jsme poprvé
vyzkoušeli i „Mikuláše na zavolání“. A tak

Foto KIS Tlumačov 

se již zmiňovaná trojice dostala až k tlumačovským dětem domů.
Pro všechny přítomné bylo přichystáno bohaté občerstvení v podobě svařeného vína, čaje, vaflí a sendvičů.

Vystoupení žáků ZŠ 

Velké poděkování za přípravu celé
akce patří pracovníkům údržby obecního
úřadu, hasičům za dohled při ohňostroji
a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při
realizaci akce. Bez nich by to nešlo.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska, Renáta Nelešovská a Petra
Šimoníková, Vám přejí krásné a šťastné
Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen
sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny
dny nového roku 2013.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Moje přednost je v dlouholeté kamenické zkušenosti
Jistě si mnozí z vás, při cestě autem, autobusem či vlakem do Otrokovic všimli, že
před odbočkou k zahradnictví pana Talaše
„vyrostla“ nová budova. Jedná se o objekt firmy Kámen Tlumačov s.r.o. jejímž majitelem
je pan Oldřich Přikryl.
Pro vás, čtenáře Tlumačovských novinek,
jsem připravila společně s panem Přikrylem,
krátké seznámení s jeho kamenictvím.
Oldřich Přikryl (52), rodák z Kroměříže, v současnosti občan Hulína, má
práci s kamenem rád už od svých dorosteneckých let. Po ukončení základní školy
se rozhodoval o dalším studiu – profesi.
„Chtěl jsem jít studovat na stavební průmyslovku do Zlína, ale pro velký zájem jsem
si ani nepodal přihlášku“, vzpomíná pan
Oldřich. „Bylo mi doporučeno, abych se přihlásil na nějaký podobný obor, a tak jsem
si vybral kamenictví. Nejdříve jsem se vyučil v tříletém učebním oboru v Jeseníkách
a potom přešel hned do druhého ročníku
na průmyslovou školu kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší. Celkem jsem tedy studoval 6 let na kameníka a to už v člověku
musí zanechat nějaké stopy.“
Po střední škole pan Přikryl nastoupil
do Kroměříže, do kamenické firmy. Teprve
tam se mohl po odborné stránce zdokonalit
a bylo to i vidět na jeho profesním postupu.
Před rokem 1995, kdy odešel zkusit soukromě podnikat, už pracoval v kroměřížské
firmě jako vedoucí výroby.
Dlouhá léta byl pan Oldřich Přikryl spolumajitelem hulínské firmy HP kámen s.r.o.
Hulín. V roce 2009 si zakládá firmu vlastní
a hledá vhodný pozemek na výstavbu výrobní haly.

Pan O. Přikryl a jeho výrobek. Foto KIS Tlumačov. 

„Mít podnik hned vedle hlavní silnice byl
můj dávný sen,“ svěřil se pan Přikryl. „Jsem
moc rád, že mi Obec Tlumačov vyšla vstříc
a pozemek na výstavbu mi prodala. Trvalo
sice 2,5 roku, než jsem „vyběhal“ všechny
potřebné dokumenty a mohl začít stavět,
ale nakonec se to podařilo a v říjnu tohoto
roku jsem mohl začít v nových prostorách
podnikat.“
Ve výrobní hale moc strojů nenajdete,
kámen opracovává zejména ručně. Jeho
firma provádí kamenické práce, jako jsou
obklady stěn, dlažeb a schodů. Vyrábí koupelnové a kuchyňské pracovní desky, krbová tělesa, parapetní desky, pomníky. Zabývá
se i zahradní architekturou.
Jak říká pan Oldřich, vyrobíme cokoliv.
Od knoflíků přes pomníky až po kostelní
oltáře. Používaný materiál je žula, pískovec, mramor. Dá se říct, že se firma specializuje na pískovec, který je společně
se žulou, nejpoužívanějším materiálem
ve firmě.
Na panu Přikrylovi je vidět, že své práci
rozumí a hlavně, že ho baví a těší.

rozhovor připravila Renáta Nelešovská

Zásahy SDH Tlumačov 2012
Požár

20. 1. 2012
19. 2. 2012
8. 3. 2012
28. 3. 2012
7. 6. 2012
8. 8. 2012

Tlumačov u vlakového nádraží, požár os. auta
Tlumačov, Mánesova, požár sazí v komíně
Tlumačov, požár kontejneru u hřbitova
Tlumačov, požár trávy a gumového odpadu
Metalšrot Tlumačov, kontejner
Záhlinice, požár domu

26. 3. 2012

Tlumačov, Obalovna, prověřovací cvičení na požár

18. 2. 2012
13. 6. 2012
1. 7. 2012
2. 7. 2012
12. 10. 2012
28. 10. 2012

Tlumačov, Dolní, čerpání vody
Tlumačov, Metlov, odstranění nebezpečného stavu v kamnech
Tlumačov, spadlý strom přes cestu
Tlumačov, ulomená větev na cestě
Tlumačov, čištění kanalizační jímky
Tlumačov, náměstí Komenského, čištění kanalizace

Tlumačovsští hasiči. Foto SDH 

Prověřovací cvičení
Technická pomoc

Celkem na katastrálním území obce Tlumačov bylo v roce 2012 (do 26. 11. 2012) 32
událostí, včetně cvičení. Na R55 v katastru obce se staly 4 dopravní nehody.
Vypracoval Zavadil, HZS Zlínského kraje

Prosinec 2012
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Činnost SDH Tlumačov
za rok 2012
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov patří neodmyslitelně ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci. Členové SDH prováděli např. při organizaci Odpoledne pro
rodinu, při kulturních a sportovních akcích
(plesy, taneční zábavy, soutěž v aerobiku),
slavnostní rozsvícení vánočního stromku,
požárněbezpečnostní dozor. V neposlední
řadě zasahovali u mimořádných událostí
v obci a okolí.
 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 vedoucího 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 za uplynulý rok:
• Leden - valná hromada SDH Tlumačov,
valná hromada SDH Ludslavice, valná
hromada okrsku; požár osobního auta
u vlakového nádraží
• Únor - školení jednotky a členů sboru;
čerpání vody - Tlumačov ul. Dolní; požár
sazí v komíně - Tlumačov ul. Mánesova
• Březen – požár kontejneru u hřbitova;
požár trávy a gumového odpadu; prověřovací cvičení - obalovna Tlumačov
• Duben - požární dohled na aerobiku,
sběr železa
• Květen – okrsková soutěž (1. místo)
• Červen – požár kontejneru – Metalšrot
Tlumačov; odstranění nebezpečných
stavů v kamnech – Tlumačov Metlov
• Červenec – fyzická příprava členů jednotky, kondiční jízdy řidičů; odstranění
stromů, větví po vichřici
• Srpen – požár ve výrobně pelet – Záhlinice
• Září – Den otevřených dveří na hasičské
zbrojnici
• Říjen – čištění kanalizační jímky – Tlumačov ul. Nivy; čištění kanalizace – Tlumačov náměstí Komenského
• Listopad – požár kontejneru – sběrný
dvůr Tlumačov; požární dozor u ohňostroje
Činnost sboru je časově velmi náročná
a bohužel ze strany veřejnosti často nedoceňována, proto do další činnosti v následujícím roce chci popřát všem členům hodně elánu a energie.

Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar
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Ze života obce

Z činnosti skupiny „NÁVRATY“
Blíží se začátek nového roku 2013,
ve kterém hudebně dramatická skupina
Návraty zahájí osmý rok svého působení.
Do dnešního dne má nacvičeno deset bloků písní z 60. a 70. let, které slovem provází
Hana Janoštíková. Společně s Irenou Janišovou a Marií Pečeňovou se věnují nácvikům nových písní za hudebního doprovodu
Zdenky Gazdové. Hodiny a hodiny své práce prezentují v okolních obcích, v klubech a
domovech seniorů, kde je vítají s otevřenou
náručí a těší se na písničky svého mládí,
které je vrátí o několik let zpět a dají jim
vzpomenout na jednotlivé úseky jejich života. S velkými díky a mnozí i se slzičkami
v očích děkují za vzácné vzpomínky, které
u nich písničky vzbuzují a netrpělivě se dotazují, kdy k nim zase přijedeme. Naše návraty ke svým posluchačům jsou nám jako
členkám tohoto souboru velmi milé a vzácné a jsme rádi, že naše činnost se v této
oblasti setkává s takovým ohlasem. Velmi
nás těší, že se ozývají noví zájemci o naše
vystoupení a často cestujeme nejen do Otrokovic, Kroměříže, Halenkovic či Přerova,
ale i do Luhačovic, Pavlovic, Rudic, Bojkovic
či Nezdenic. Všude nás vítají srdeční a milí
lidé, kteří jsou vděční za potěšení z písniček, které jim zpíváme. Vystupujeme bez
nároku na jakýkoliv honorář a s potěšením přijímáme malé a velmi milé dárečky,
které nám naši posluchači sami vyrábějí.
Zajíždíme už do 45 míst, ať už jsou to domovy či kluby seniorů, nebo obcí, které pro
své občany připravují společná posezení.
V letošním roce jsme nacvičili dva nové
programy s názvem: „Písničky z babiččiny
krabičky“ a „Písničkáři toulaví“, které v našich posluchačích vyvolávají nostalgické
vzpomínání na mladá a nezapomenutelná

léta, kdy se tyto krásné melodie zpívaly
a hrály. 50 až 60 vystoupení za rok je pravidelná bilance naší činnosti, kdy reprezentujeme naši obec a snažíme se v písničkách
přinést našim příznivcům kousek starých
dobrých časů. A důkazem toho, že se nám
to snad daří, je způsob, kterým nás všude
vítají. A my víme, že hodiny nácviku a hodiny sestavování průvodního slova programu, nejsou zbytečně promarněným časem.
Na závěr mého povídání jedna perlička.
Naše skupina má také jednoho věrného
posluchače z Otrokovic, je to chlapec na vozíčku mezi 20–30 roky, který za námi jezdí
na všechna vystoupení do blízkého okolí,
kde je možné přijet trolejbusem. I když slyšel některé programy už několikrát, přesto
ho nic neodradí a i přes své postižení zdolává obtížné cestování a zůstává našim věrným fanouškem.

Skupina Návraty při svém vystoupení.
Foto H. Janoštíková 

Jménem skupiny „NÁVRATY“ si na závěr dovolím poděkovat i vám, občanům
Tlumačova za přízeň, kterou nám věnujete
při našich vystoupeních, moc si toho
vážíme a věříme, že vám budeme moci
přinášet nové písničky pro vaše potěšení,

pobavení a vzpomínání. Přejeme vám
šťastné a pohodové svátky vánoční a do
nového roku hodně zdraví, abychom se
všichni mohli setkat u nových, krásných
písniček, protože věřte, že stále je z čeho
vybírat.
Za skupinu „NÁVRATY“ Hana Janoštíková

Pečovatelská služba
v Tlumačově
Již třetím rokem poskytujeme služby seniorům a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Pomáháme zejména
s osobní hygienou, úklidem, s nákupy
nebo dovážíme obědy. U osob v nepříznivém zdravotním stavu poskytujeme
péči i dvakrát denně tak, aby rodinní
příslušníci mohli zůstat v práci.
Také přispíváme k naplnění volného
času obyvatel domu s pečovatelskou
službou, kteří se věnují výtvarným
pracem, procvičování paměti, ale také
zdobení perníčků na Vánoční besídku.
Služby nejsou určeny jen uživatelům
z domu s pečovatelskou službou, ale široké veřejnosti.
Všem obyvatelům Tlumačova přejeme klidné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
Kolektiv Pečovatelské služby

Senioři jsou moc šikovní. Foto DPS

JEZDÕME
NASTUPUJEME
VYSTUPUJEME

VPRAVO

V·ûenÌ cestujÌcÌ!
Od 9. prosince 2012 je na trati
B¯eclav ñ P¯erov ñ BohumÌn
zaveden pravostrann˝ provoz.
K pravidelnÈmu n·stupu
a v˝stupu ve vöech zast·vk·ch
na tÈto trati je urËeno n·stupiötÏ
vpravo ve smÏru jÌzdy.
NEVSTUPUJTE DO KOLEJIäTÃ ñ DBEJTE OSOBNÕ BEZPE»NOSTI!

ZavedenÌm pravostrannÈho provozu na trati B¯eclav ñ P¯erov ñ BohumÌn
je pravostrann˝ provoz na celÈ ûelezniËnÌ sÌti »eskÈ republiky.
DalöÌ informace na www.szdc.cz



Pečovatelská služba
Kroměříž, o.p.s.
pracoviště TLUMAČOV
nabízí své služby v oblasti péče o seniory a osoby se sníženou soběstačností
v oblasti hygieny, včetně koupání
na středisku v Tlumačově nebo v domácnostech, úklidy, nákupy,
pomoc při podání a přípravě jídla,
dovoz obědů apod.  Bližší informace
získáte na  www.pecovat.cz,
nebo telefonních číslech
573 333 261, 777 749 027

www.tlumacov.cz
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DDM Sluníčko

Podzim ve Sluníčku
V DDM Sluníčko proběhly během podzimu akce širokého zaměření. Den otevřených dveří na začátku měsíce října nabídl
návštěvníkům spoustu zajímavých aktivit.
Například tvoření, deskové hry, taneční kobereček, ale také zdobení a malování na obličej. Návštěvníci mohli shlédnout show
žonglérů z Fryštáku, kteří přítomné děti
i rodiče učili toto žongléřské umění.
Další říjnovou akcí bylo keramické tvoření pro děti ZŠ Tlumačov a MŠ Klubíčko.
Tato podzimní akce se již stává tradicí. Děti
si vyzkoušely práci s keramickou hlínou
a v měsíci listopadu si výrobek dozdobily
glazováním, což je zdobení výrobku speciálními barvami na keramiku. Pro mnohé je
to nevšední výtvarná technika. Děti tak mohou nahlédnout pod pokličku tohoto starého řemesla a vytvořit netradiční dárek pro
své nejbližší.
V době podzimních prázdnin se pro
děti konal Strašidelný Halloween. Nabízel
dlabání dýní, soutěže a hry, táborák s opékáním špekáčků a hlavně večerní průvod
ztemnělými ulicemi Tlumačova ve strašidelných kostýmech
Zajímavou podívanou nabízela výstava
vzpomínek na letní tábor Tenkrát na Zápa-

Den otevřených dveří.

Foto DDM Sluníčko. 

dě, která probíhala v prostoru KIS. Ke zhlédnutí zde byly fotografie z průběhu celého tábora, makety měst, které tvořily děti v rámci
celotáborové hry, také různé kostýmy, rekvizity a ukázky her. Prohlédnout jste si mohli
i opravdové indiánské teepee.

Prosinec 2012

Ludmila Daňková, pedagog volného času
DDM Sluníčko, odlouč. pracoviště Tlumačov

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov, ve spolupráci s KIS Tlumačov
pořádá 17. 12. 2012 – 31. 1. 2013 výstavu výtvarných prací

ZŠ Tlumačov

Moštování jablíček
Včera jsme ještě sbírali s dětmi z mateřské školy Tlumačov barevné listy v parku,
dnes už na ztemnělé obloze vyhlížíme první
sněhové mráčky a těšíme se, že si užijeme
bílé Vánoce. Přesto ještě na naší výstavce
v šatnách zůstává vzpomínka na podzimní
dny a s nimi spojenou návštěvu místní
moštárny, kterou nám zprostředkovala
ochotná babička našeho školáčka paní Janská. O jablíčcích a jablečném skřítkovi Jaderníčkovi jsme si už povídaly od začátku měsíce října, děti poznávaly jablíčka ve všech
podobách, učily se je poznat po čichu a podle chuti, určovaly jeho barvu a v neposlední
řadě jsme ve školce uspořádali také ochutnávku ovoce, mezi nímž kralovalo právě
nám všem dobře známé a slaďoučké jablíčko, které všem dětem moc chutná.

Jednoho říjnového dne jsme tedy
s dětmi na pozvání paní Janské nedočkavě vyrazili na neobvyklou exkurzi. S údivem a nadšením jsme pozorovali, jak se
jablíčka lisují a vzniká z nich lahodný,
sladký nápoj, plný vitamínů. Všechny
děti dostaly skleničku tohoto dobrého
moku, a že jim opravdu chutnal, svědčí
i skutečnost, že si skoro všichni do jednoho řekly o přídavek.
Z moštárny jsme odcházeli plni dojmů a nově nabytých vědomostí s láhví
plnou moštu, který jsme společně popíjeli na zdravíčko ještě příští den. Na tuto
návštěvu budeme ještě dlouho vzpomínat, a když se zakousneme do šťavnatého
jablíčka, určitě si vzpomeneme i na netradiční podívanou při výrobě přírodního tekutého extraktu plného vitamínů v tlumačovské moštárně.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

„KOUZELNÁ ŘÍŠE POHÁDEK“
Kdy: v pracovní dny v době provozu KIS
Přijďte se podívat na výrobky dětí nejen z Tlumačova, ale i Kvasic, Otrokovic a okolí.
Podrobné informace: L. Daňková, DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, Masarykova 63,
724312318, Tlumačov, dankova@ddmslunicko.cz

Přebor školy
v přespolním běhu
Dne 27. 9. 2012 jsme pro žáky 6.–9. ročníku uspořádali Přebor školy v přespolním
běhu. Trasa vedla od školy kolem zahrádek
podél řeky Mojeny zpět ke škole. Dívky musely uběhnout dvě kola, tedy cca 1100 m,
chlapci ještě o jedno kolo více.
Bylo skvělé sledovat všechny zúčastněné s jakou bojovností do závodu nastoupili. Ti, co zrovna neběželi, tvořili spolu
s učiteli výbornou diváckou kulisu, která
povzbuzovala soutěživší sportovce k těm
nejlepším výkonům! Ve čtyřech kategoriích jsme tak mohli ocenit hned 12 nejúspěšnějších běžců. V kategorii mladších
žákyň bylo pořadí následující: 1. Romana
Kutrová, 2. Lenka Řičicová, 3. Terezie Hořčíková. V kategorii starších žákyň: 1. Klára
Bordovská, 2. Renata Vodicová, 3. Natálie
Mišáková. V kategorii mladších žáků bylo
pořadí následující: 1. Martin Michalík, 2.
Jakub Němec, 3. Pavel Václavík. V kategorii starších žáků se nejlépe umístili: 1. Petr
Blahuš, 2. Dominik Kalandra, 3. Michal Michalík.
Děkujeme všem žákům za super výkony a těšíme se na další školní sportovní
akci! J

BcA. Kamila Ředinová

Úspěchy dětí z kroužku aerobiku

Během měsíce října a listopadu se děti
z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko zúčastnily několika soutěží v aerobiku jednotlivců. Ne každý si na to troufne. Cvičení
podle lektora je náročné na pozornost,
rychlou reakci a správnou techniku. Naši
soutěžící si vedli v letošní sezóně doposud
velmi dobře. V Ostravě soutěžili Nika Filáková, Terča Podroužková, Terča Vyoralová
a Martin Hložek. Všichni se probojovali
do finále. Terča V. získala 4. místo a Martin H. 2. místo ve svých kategoriích. V Ostrovačicích se do finále probojovali Terča
Podroužková a Nika Filáková v kategorii
11–13 let, v kategorii 14–18 let Hana Hlobilová, Kristýna Kvasničková a Aneta Vybíralová, v kategorii 19–26 let Martin Hložek. Z Ostrovačic jsme si nakonec odváželi
3x umístění. Terča P. - 6. místo, Haňa H. - 5.
místo a Matin H. - 2. místo.
Další soutěž, které jsme se zúčastnili,
byla ve Veselí nad Moravou. Zde se do finále probojovala Zuzka Dzurusová v kategorii 7-8 let, v kategorii 14 a více let
Hana Hlobilová a Martin Hložek. Zuzka
D. skočila na 4. místě a Martin H. ve své
kategorii na 6. místě.
Další týden další závody, nyní v Otrokovicích. Zde byla soutěž v rámci „Aerobic
Tour“ a také semifinále „Děti fitness“. Nyní

Pro všechny děti, které rády kreslí
a malují, byla vyhlášena výtvarná soutěž
na téma „Kouzelná říše pohádek“. Soutěže
se zúčastnilo téměř 150 dětí z Tlumačova
a širokého okolí. Výstava výkresů, na kterou Vás srdečně zveme, je připravena v KIS
od 17. prosince. Vítězům blahopřejeme
a děkujeme všem účastníkům soutěže.
Na závěr zmíním ještě dlouhodobou akci
nazvanou Víčka pro Michalku, která i nadále pokračuje. Během září–listopadu jste
do DDM přinesli celkem 300 kg víček. Finance získané za víčka pomohou rodičům těžce
nemocné Michalky k zakoupení speciálních
pomůcek. Tímto bych chtěla všem velmi poděkovat za trpělivé sbírání těchto malých víček, díky kterým pomůžeme velké věci.
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nás zastupovalo 22 soutěžících, což je daleko více než v předešlých soutěžích. V kategorii 3–6 let jsme měli 3 děvčata Jolanku
Bubelovou, Evičku Dudíkovou a Andrejku
Lacinovou. Přestože děvčata začala do aerobiku chodit teprve od října tohoto roku,
cvičení zvládala velmi dobře. I když na postup do finále jejich snaha nestačila, zaslouží
velkou pochvalu za odvahu. V kategorii 7–8
let soutěžila Zuzka Dzurusová, Jolanka Kozumplíková, Danielka Kalandrová, Barunka
Buršíková, Ondra Krčma a Anetka Teplá.
V této kategorii mezi 17 nejlepších postoupila do finále Anetka Teplá, na umístění to
však nestačilo. V kategorii 9–10 let nás reprezentovala Nicolka Kalčíková a Kristýnka
Mišáková. V kategorii 11–13 let postoupila
do finále Terča Podroužková a Terča Křikavová. V kategorii 14 a více let se do finále
probojoval Martin Hložek a Hana Hlobilová.
Martin získal krásné 5. místo.
Poslední závody se uskutečnily
ve Velké nad Veličkou. V kategorii 7–8
let soutěžila Zuzka Dzurusová. Taktéž
na těchto závodech se probojovala
do finále a skončila na 4. místě. V kategorii 11–13 let se do finále probojovala Nika Filáková, Terča Podroužková
a Terča Křikavová. V kategorii 14 a více
let se do finále dostala Hana Hlobilová,

která získala 5. místo a Martin Hložek, ten
získal 4. místo.
Čeká nás poslední soutěž 8. 12. 2012
ve Zlíně. Do finále „Děti fitness, aneb
sportem proti drogám“ postoupili ze semifinále z Otrokovic Anetka Teplá, Zuzka Dzurusová, Nicolka Kalčíková, Lucka
Šrámková, Verča Matyášová, Terča Podroužková, Nika Filáková, Terča Křikavová, Terča Vyoralová, Haňa Hlobilová
a Martin Hložek. Do finále „Aerobic Tour“,
které se koná taktéž 8. 12. 2012 ve Zlíně
postoupili Zuzka Dzurusová, Nika Filáková, Terča Podroužková, Terča Křikavová,
Haňa Hlobilová a Martin Hložek.
Nyní už jsou v plném proudu také přípravy a nácviky skupinových choreografií. V tomto roce nacvičuje tlumačovský
aerobik 4 choreografie. A určitě to bude
stát opět za to!
Hana Hlobilová,
ved. odlouč. prac. Tlumačov DDM Sluníčko

obik.
Úspěšný tlumačovský aer

Dětem mošt moc chutnal.

Tlumino 2
Jménem všech závodníků slibuji, že
vystoupíme na olympijských hrách jako
čestní soupeři, poslušni pravidel, která je
řídí, za sport bez dopingu a drog, v rytířském duchu pro slávu sportu a čest našich družstev.

Tvorba projektu „Tlumino 2“.

Foto DDM Sluníčko 

Foto MŠ Tlumačov 

Foto ZŠ 

Vzpomínka na olympiádu.

Foto ZŠ Tlumačov 

V září jsme vzpomínali na olympiádu
v Londýně. Na 1. stupni se sháněly informace, shromažďovaly fotografie a obrázky, vyplňovaly pracovní listy a tvořily
prezentace a „ výtvarná díla“. Každá třída
reprezentovala jeden kontinent.
Ve čtvrtek to v tělocvičně teprve vřelo.
Průvod přinesl za doprovodu hudby vlajku a olympijský oheň. Závodníci se vylosovali do družstev opět podle barev. Dva
žáci přečetli slib.
Soutěžilo se v hodu papírovou koulí,
ve slalomu, rychlosti oblékání, klouzání na žíněnkách, skládání olympijských
kruhů, překážkovém běhu a skoku
do dálky. Soutěžící byli skvělí a bojovali
do posledního dechu. Ale i pro diváky to
byla zajímavá podívaná.

Mgr. Irena Desenská

www.tlumacov.cz
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ZŠ Tlumačov

Soutěž v technických dovednostech
Obvykle jezdí žáci naší školy na různé
vědomostní, recitační či sportovní soutěže.
Letos jsme využili pozvání ZŠ Hulín a zúčastnili se 1. ročníku soutěže v technických
dovednostech pod záštitou Tos Hulín. V úterý se vydalo šest žáků II. stupně do Hulína,
aby zde srovnali svou zručnost a kreativitu
s žáky z Hulína, Litenčic, Kroměříže a Kostelce u Holešova. Každý soutěžící vyráběl
svůj výrobek, o celkovém umístění školy
v dané kategorii však rozhodoval součet
bodů obou soutěžících v dané kategorii.
Římské číslice z plechu za Tlumačov vyřezávali Zdeněk Ředina a Peťa Juhaňák ze
7. roč. Jak zvládnou vyřezat z dýhy lupenkovou pilkou květinový zápich ukazovali
Janko Marko Franko a David Kozumplík z 8.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

Dětská policie
Zdeněk Ředina.

Foto ZŠ Tlumačov 

Mgr. Leona Jirušková

delně, neboť bylo žáky kladně přijato. Svědčily o tom prázdné talíře či „nášupy“ vděčných strávníků. Paní kuchařky, děkujeme.
Mgr. Leona Jirušková

Mgr. Leona Jirušková

ee
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ročníku. Kreativitu při tvorbě květinových
aranžmá ukazovaly holky z devítky – Aneta
Gorčíková a Renáta Vodicová. Všichni jeli
s nejistotou a obavami, co je čeká a zda to
zvládnou. Výsledek byl víc než dobrý. Byť
se ukázalo, že v práci s kovem máme ještě
rezervy, zručnost a pečlivost Janka a Davida při práci s dřevem se vyplatila k prvnímu místu. Stejně úspěšné byly i dívky, které
za své elegantní vazby z živých a suchých
květin získaly taktéž první místo. Velkým
překvapením a potěšením pro nás bylo
i to, že výrobek Davida Kozumplíka a suchá vazba Renáty Vodicové byly označeny
za nejpreciznější výrobky celé soutěže. Výsledky v této soutěži ukázaly, že jsou mezi
žáky naší školy i žáci manuálně velmi zruční. Všem gratuluji a děkuji za velmi pěknou
reprezentaci školy.

Ve středu 24. října 2012 proběhla
ve spolupráci s Dopravně-správním
odborem v Otrokovicích akce s názvem „Dětská policie“. Dvě tříčlenné
skupinky žáků ze 4. ročníku pod dohledem městských a dopravních policistů
z Otrokovic kontrolovaly na výpadovce
z Tlumačova projíždějící vozidla.
Nejprve žáci absolvovali teoretický
rychlokurz (jak zkontrolovat platnost
technické prohlídky, jak poznat sjetý
vzorek pneumatiky, co je součástí povinné výbavy apod.) a pak následovala
praktická silniční kontrola. Ti řidiči,
kteří prošli kontrolou bez chybičky,
dostali od žáků několik praktických
motoristických dárečků. Ti, u nichž
kontrola nedopadla nejlépe, si kromě
blokové pokuty odváželi červeného
medvídka jako varování, že je třeba
něco zlepšit. Žáci měli možnost prohlédnout si i policejní auto, v němž se
ukrývá radar měřící rychlost.
Akce se žákům určitě líbila a bezesporu rozšířila jejich znalosti ze silničního provozu. (J Jsem přesvědčena, že tato šestice po příchodu domů
na automobilech svých rodičů kontrolovala výšku vzorku pneumatik i nálepku na zadní SPZ J)

slí

Prosinec 2012

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Tady nebylo něco v pořádku. Foto ZŠ Tlumačov 

Haloweenské vaření
Byť je Haloween svátek slavící se poslední říjnový den v anglicky mluvících
zemích, vzrůstá jeho obliba i u mnoha dětí
v naší zemi. Jeho hlavním symbolem je vydlabaná svítící dýně.
Tento motiv sice se zpožděním dvaadvaceti dnů ovládl i výdejové okénko v naší
školní jídelně. Za ním paní kuchařky již
od časného rána pod vedením pozvaného
hosta – šéfkuchaře Zbyňka Diatky, zástupce
společnosti PODRAVKA-LAGRIS, a.s. z Dolní Lhoty u Luhačovic připravovaly ze surovin vyráběných v této firmě haloweenské
menu: Tvořilo je:
• Polévka krémová dýňová s osmaženou
houskou
• Ajvarová omáčka s kuřecím masem, celozrnný knedlík
• Vanilkové muffiny s cizrnou, modrá cola
• Zdravá tečka – kusově balená žvýkačka
Snaha paní kuchařek a pana šéfkuchaře
se vyplatila. Celé do oranžova laděné menu,
splňující požadavky na zdravé stravování,
možná rozšíří nabídku jídel v naší školní jí-

Inzerce

my

Suchá vazba Renáty Vodicové.
Foto ZŠ Tlumačov 
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ
Albertova 4261, 767 26 Kroměříž, www.szskm.cz

NABÍZÍ MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
kvalifikační kurz

OŠETŘOVATEL

Forma studia: prezenční
Délka studia: 10 měsíců/900 hodin
/úterý, čtvrtek, odpoledne/

Kritéria přijetí:

kvalifikační kurz

PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Forma studia: prezenční
Délka studia: 6 měsíců/250 hodin
/úterý, čtvrtek odpoledne/

EPTBäFOÓWǔLVMFUtVLPOǏFOÓVǏFCOÓIPPCPSVOFCP
TUǲFEOÓIPW[EǔMÈOÓt[ESBWPUOÓ[QǾTPCJMPTUtNSBWOÓCF[ÞIPOOPTU

Informace a přihlášky:
PhDr. Hanáková
tel.: 573 334 663
774 892 891
e-mail: zastupce2@szskm.cz

Zahájení obou kurzů: únor 2013
Termín pro podání přihlášek: do 31. 1. 2013

Kulturní a informační středisko náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov
zve všechny hráče i fanoušky na

I. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů
Akce se uskuteční 5. ledna 2013 od 13 hod. v tělocvičně ZŠ Tlumačov.

Oběd dětem moc chutnal.

Foto ZŠ Tlumačov 

Kategorie muži a kategorie ženy. Prezentace: 13.00–13.30 hod., startovné 50 Kč
S sebou si vezměte pálku na stolní tenis, bojovnost, sportovního ducha, dobrou náladu a chuť si přijít zasportovat.
Občerstvení si vezměte s sebou.

www.tlumacov.cz

Inzerce

Talašovo zahradnictví
nabízí Vánoční stromky, živé ryby, cibuli,
jablka, brambory, sudová vína a kysané zelí
Zároveň děkujeme všem zákazníkům za přízeň
a přejeme radostné Vánoce, bohatého Ježíška
a v novém roce hodně štěstí a zdraví a pohody.
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Milí čtenáři Tlumačovských
novinek,
rádi bychom Vám poděkovali za
Vaši přízeň a současně popřáli
příjemné prožití vánočních svátků,
do roku 2013 pak pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Ing. Jan Rýdel,
Mgr. Jiřina Vrtalová
a Renáta Nelešovská
– redakční rada

SDH Tlumačov
přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití
svátků vánočních
a do nového roku 2013
hodně zdraví, štěstí
a osobní
spokojenosti

Pohodové svátky,
jak výlet do pohádky,
pod stromeček dárků horu,
ať z ní neshlédnete dolů
a potom na Nový rok
udělejte ten správný krok.
Vše nejlepší v novém
roce 2013 přejí
Hanka a Lída
pracovnice
DDM Sluníčko

KIS Tlumačov a ZO ČZS Tlumačov
vás zvou
na 11. ročník

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK A
KOŠT ŠKVARKOVÝCH PAGÁČKŮ 2013
Přijďte v sobotu 2. února 2013
v době od 14–17 hod.
do Klubu obce Zábraní.
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