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letošní	 květen	 přinesl	 jako	 každoročně	
zamilované	myšlenky,	vzpomínky	na	ukon-
čení	II.	světové	války,	ale	i	Den	matek.	A	tak	
alespoň	 dodatečně	 přeji	 všem	maminkám	
radost	a	optimismus	do	dalších	dní.	Květen	
byl	chladný	a	deštivý.	Koncem	května	napa-
dl	sníh	v	Krušných	horách	a	na	Šumavě,	což	
je	v	našich	zeměpisných	šířkách	jev	poměr-
ně	vzácný.	Nicméně,	studený	máj	-	v	stodo-
le	ráj,	říká	pranostika,	která	vychází	z	dlou-
hodobých	historických	pozorování	a	tak	se	
můžeme	těšit	na	bohatou	úrodu.

Začátek	června	pak	přinesl	vydatné	deš-
tě	 s	 následkem	 vzniku	 povodní	 ve	 většině	
českých	krajů.	Slovo	„povodně“	samo	o	sobě	
vyvolává	 respekt.	Kolikrát	 jsme	 je	 již	 zažili	
v	novodobé	historii	 naší	 vlasti?	Každý	kraj	
byl	tímto	živlem	více	či	méně	zasažen	a	ni-
kdy	 nevíme,	 kdy	 a	 kde	 tato	 situace	 může	
nastat	a	jak	účinně	jsme	schopni	se	jí	bránit.	
Máme	 zpracované	 protipovodňové	 plány,	
máme	v	paměti	situace	z	minulých	povodní,	
ale	i	když	pro	to	uděláme	maximum,	vždy	si	
musíme	být	vědomi	toho,	že	nastanou	nové,	
jen	těžce	předvídatelné	situace	a	ty	musíme	
s	 pokorou	 přijmout,	 vyhodnotit	 a	 násled-
ně	 řešit.	 Vždy,	 když	 nastanou	 mimořádné	
situace,	mezi	něž	povodně	zcela	 jistě	patří,	
vyvstávají	otázky.	Jak	se	chováme	k	přírodě?	

Jak	 pečujeme	 o	 zemědělskou	 půdu	 či	 les?	
V	 jakém	stavu	přenecháme	přírodu	dalším	
generacím?	Poučili	 jsme	 se	 z	minulých	po-
vodní?	Těchto	 otázek	 by	mohla	 být	 spous-
ta,	ale	záleží	jen	na	nás,	kolik	máme	pokory	
a	moudrosti	k	jejich	řešení.	

Doufejme,	 že	 brzy	 vyjde	 slunce	 a	 po-
může	 svými	 paprsky	 prozářit	 tak	 těžké	
situace,	 které	 prožívají	 občané	 v	 Čechách.	
Jan	Werich	měl	na	těžké	chvíle	svoji	radu:	
„Až	Ti	bude	úzko,	otoč	se	čelem	ke	slunci.	
Všechny	stíny	budeš	mít	za	zády.“

Rád	 bych	 zmínil	 ještě	 jednu	 událost.	
V	letošním	roce	si	český	i	slovenský	národ	
připomíná	1150.	výročí	příchodu	sv.	Cyri-
la	a	Metoděje	na	Velkou	Moravu.	Vzdělaní	
bratři	k	nám	přišli	v	roce	863	z	daleké	Kon-
stantinopole,	aby	učili	náš	slovanský	národ	
a	 vytvořili	 pro	 něj	 první	 písmo	 a	 jazyk	 –	
staroslověnštinu.	Slované	obývající	Velkou	
Moravu	 je	přijali	za	své	učitele	a	společně	
s	nimi	se	vydali	na	dlouhou	cestu	k	moud-
rosti.	Díky	nim	 se	naučili	 číst	 a	 psát,	 díky	
nim	 mohli	 poprvé	 porozumět	 slovům	 při	
bohoslužbě	 a	 dospět	 tak	 k	 duchovní	 re-
alizaci,	 díky	 nim	 se	 z	 našich	 předků	 stali	
vzdělaní	a	racionálně	uvažující	lidé.	Je	tedy	
zřejmé,	 že	 sv.	 Cyril	 a	 Metoděj	 se	 výrazně	
zapsali	 do	 českých	 dějin	 a	 jejich	 čin	 měl	

i	státně-politický	význam.	 Jejich	mise	byla	
přínosem	pro	kulturu,	náboženství,	písmo	
a	vzdělanost	slovanských	národů.

Jedná	 se	 o	 významnou	 mezinárodní	
událost	a	při	této	příležitosti	probíhají	nej-
různější	kulturní	 akce.	 Slavnosti	 vyvrcholí	
na	Velehradě	ve	dnech	4.–5.	července	2013	
v	rámci	oslav	státního	svátku	České	repub-
liky	tradičními	Dny	lidí	dobré	vůle.

Při	řešení	každodenních	problémů	vám	
všem	přeji	pokoru	a	moudrost,	kterou	jistě	
nepostrádali	ani	sv.	Cyril	a	Metoděj.	Dětem	
přeji	 pěkně	 prožité	 prázdniny,	 hodně	 slu-
níčka	a	krásných	zážitků.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Dětské hřiště u Trojice
Na	 začátku	 roku	 podala	 Obec	 Tlu-

mačov	žádost	o	finanční	prostředky	ze	
strukturálního	 fondu	ministerstva	 pro	
místní	rozvoj	na	zbudování	nového	dět-
ského	 hřiště.	 Při	 zpracovávání	 projek-
tové	dokumentace	bylo	ze	strany	obce	
požadováno,	aby	nové	hřiště	bylo	navr-
hováno	 tak,	 aby	 svými	prvky	poskyto-
valo	prostor	 i	pro	 jiné	věkové	 skupiny	
dětí,	než	jenom	pro	děti	do	5	let.	Celko-
vé	náklady	na	realizaci	hřiště	byly	spo-
čítány	na	cca	600.000 Kč.	I	když	byly	ze	
strany	obce	splněny	všechny	podmínky,	
které	jsou	požadovány	ze	strany	posky-
tovatele,	nebyl	nám	tento	 finanční	pří-
spěvek	poskytnut.	

Obecní	 rozpočet	 v	 současné	 době	
nedisponuje	tolika	volným	prostředky,	
aby	mohl	 být	 tento	 záměr	 realizován	
vlastními	 náklady.	 S	 ohledem	 na	 tuto	
podstatnou	 skutečnost	 bude	 o	 dotaci	
na	stavbu	hřiště	znovu	požádáno	v	ná-
sledujícím	roce	2014.	

Ing. Jaromír Janský, tajemník obce
Odpoledne pro celou rodinu se konalo 8. 6. 2013.  Foto: Marian Vaňáč 
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Již	v	roce	2011	rozhodla	rada	obce	o	zá-
měru	snížení	energetické	náročnosti	budo-
vy	DPS	Tlumačov	v	souladu	s	energetický-
mi	požadavky.	Ještě	během	roku	2011	byla	
zpracována	 projektová	 dokumentace	 pro	
podání	žádosti	a	energetický	audit,	násled-
ně	 byla	 podána	 žádost	 o	 dotaci	 z	 operač-
ního	programu	životního	prostředí.	V	roce	
2012	byla	naše	žádost	akceptována	a	v	le-
tošním	roce	v	 souladu	s	pravidly	probíhal	

Lékařské prohlídky 
řidičů až v 65 letech

Od	1.	7.	2013	se	zvyšuje	z	dosavad-
ních	 60	 na	 65	 let	 věku	 věkový	 limit	
pro	 první	 povinnou	 prohlídku	 řidičů	
„amatérů“.

Od	1.	7.	2013	je	tedy	řidič	„amatér“	
povinen	podrobit	se	pravidelné	lékař-
ské	 prohlídce	 nejdříve	 šest	 měsíců	
před	dovršením	65	a	68	let	věku	a	nej-
později	 v	 den	 dovršení	 stanoveného	
věku.	Po	dovršení	68	let	věku	pak	pra-
videlně	každé	dva	roky.

finančních	 prostředků	 ze	 strukturálních	
fondů	 na	 následující	 programové	 období	
2014–2020.	

Jako	 prioritní	 byla	 v	 programu	 stano-
vena	 oblast	 dopravy	 se	 svými	 aktivitami,	
jako	 např.	 rekonstrukce	 chodníků	 na	 úze-
mí	obce.	 Celý	 Program	 rozvoje	 obce	 bude	
po	schválení	v	zastupitelstvu	obce	veřejně	
přístupným	 dokumentem	 a	 bude	 vyvěšen	
na	webových	stránkách	obce.	

Ing. Jaromír Janský, tajemník obce

ŘP	se	jednoduše	vyplní	přímo	u	přepážky. 
Zákonná	 lhůta	 pro	 vydání	 nového	 ŘP	 je	
do	 20	 dnů	 od	 podání	 žádosti,	 a	 jelikož	 se	
jedná	o	povinnost	 z	platné	právní	úpravy,	
není	výměna	ŘP	zpoplatněna.	Pokud	bude	
požadováno	 vydání	 ŘP	 (v	 rámci	 povinné	
výměny)	ve	lhůtě	kratší,	tj.	do	5	pracovních	
dnů	od	podání	žádosti,	je	pro	tento	úkon	již	
stanoven	správní	poplatek	500 Kč.

Doporučujeme Vám výměnu ŘP neod-
kládat.	 S	 blížícím	 se	 koncem	 stanoveného	
termínu	pro	výměnu	řidičských	průkazů	lze	
očekávat	zvýšený	zájem	řidičů	a	delší	dobu	
pro	 odbavení.	 Nezapomínejte,	 že	 vyřízení	
žádosti	o	vydání	dokladu	trvá	až	20	dnů!

Regionální biokoridor 
číslo 1581

V	 rámci	 obnovy	 okolní	 krajiny	 a	 kra-
jinných	 struktur	 na	 katastrálním	 úze-
mí	 obce,	 podala	 obec	 Tlumačov	 žádost	
o	 podporu	 realizace	 výsadby	 části	 regi-
onálního	 biokoridoru,	 který	 je	 trasován	
ve	východní	části	katastru.	Tento	bioko-
ridor	propojuje	dvě	již	funkční	regionál-
ní	biocentra	RBC	Hrabůvka	a	RBC	Skalka.	
Celková	výměra,	na	kterém	bude	realizo-
vána	výsadba	 je	 zhruba	9	hektarů.	Tyto	
pozemky	jsou	v	současné	době	pronajaty	
a	 zemědělsky	 obdělávány.	 Celkový	 roz-
počet	 představuje	 částku	 cca	 6	milionu	
korun.	

Celá	 tato	 částka	 by	 měla	 být	 pokryta	
z	dotačního	programu	ministerstva	životní-
ho	prostředí.	Vlastní	biokoridor	je	vymezen	
jednak	v	platném	územním	plánu	a	také	byl	
parcelně	připraven	při	pozemkových	úpra-
vách,	 které	 v	 této	 části	 katastru	 byly	 pro-
vedeny	 v	 návaznosti	 na	 stavbu	 rychlostní	
komunikace	R	55.	

Vlastní	biokoridor	je	v	podstatě	výsadba	
40 m	širokého	pásu	lesa,	který	má	umožnit	
migraci	 volně	 žijících	 organismů	 a	 posílit	
biodiverzitu	 území.	 Dojde	 ke	 vzniku	 mo-
zaiky	biotopů	vhodných	k	existenci	a	vývoji	
řady	druhů	rostlin	a	živočichů,	zvýší	se	po-
travní	 nabídka	 a	 vzniknou	 úkrytové	mož-
nosti.	Pokud	bude	obci	dotace	poskytnuta,	
měly	by	být	práce	zahájeny	na	začátku	roku	
2014	 a	 ukončeny	 nejpozději	 na	 jaře	 roku	
2015.	 Celé	 dotčené	 území	 biokoridoru	 je	
dle	 zpracované	 projektové	 dokumentace,	
kterou	 vypracovala	 společnost	 ARVITA	 P,	
rozděleno	 na	 11	 samostatných	 segmentů.	
Realizace	 regionálního	 biokoridoru	 1581	
na	 k.	 ú.	 Tlumačov	 je	 součástí	 komplexní-
ho	 záměru	 vytvořit	 ucelený	 a	 provázaný	
segment	 funkčního	 systému	 regionálního	
ÚSES. 

Biokoridor	 bude	 plnit	 řadu	 význam-
ných	funkcí	–	zásadním	způsobem	přispě-
je	 ke	 zvýšení	 ekologické	 stability	 krajiny	
a	k	posílení	biodiverzity.	Významná	je	také	
funkce	 protierozní	 a	 estetická.	Nelze	 opo-
menout	ani	produkční	funkce	(pyl	a	nektar	
pro	 včely,	 žaludy	 pro	 zvěř,	 plody	 pro	 zvěř	
a	ptáky,	dřevo).

Ing Jaromír Janský, tajemník obce

Blíží	 se	 polovina	 roku	 2013	 a	 s	 ním	
hodnocení	 využívání	 sběrného	 dvoru	
a	 třídění	komunálního	odpadu.	Ve	srov-
nání	 s	minulým	 rokem	mohu	 konstato-
vat,	že	občané	Tlumačova	v	letošním	roce	
třídění	odpadů	podcenili.	Na	skládce	od-
padů	 v	 Otrokovicích	 je	 vidět,	 že	 komu-
nální	 odpad	 dovezený	 z	 obce	Tlumačov	
(popelnic)	obsahuje	ještě	cca	40%	složek	
využitelných	komodit,	které	lze	vytřídit.	

Tříděný	odpad	 lze	odevzdat	do	sběr-
ného	dvora	 v	místě	 bývalé	 Cementárny,	

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2013
Schváleno	Zastupitelstvem	obce	dne	11.	3.	2013
Třída 1 daňové příjmy  26 538 000,00 Kč 

daň	z	příjmů	fyzických	osob	ze	závislé	činnosti,ze	samostatné	
výdělečné	činnosti
daň	z	příjmů	fyzických	osob	z	kapitálových	výnosů,	z	příjmů	
právnických	osob
daň	z	přidané	hodnoty,	daň	z	nemovitosti
správní	a	místní	poplatky	vybírané	obcí

Třída 2 nedaňové příjmy  4 320 000,00 Kč 
nájemné,	vstupné,	půjčovné,	služby,	úroky,…

Třída 3 kapitálové příjmy  100 000,00 Kč 
prodej	pozemků

Třída 4 přijaté transfery  2 838 600,00 Kč 
dotace	ze	státního	rozpočtu	na	výkon	státní	správy	
dotace	na	volbu	prezidenta
dotace	na	realizaci	úspor	energie	DPS

PŘÍJMY CELKEM  33 796 600,00 KČ 
Třída 5 běžné výdaje  28 045 600,00 Kč 
vybrané	
položky:

opravy	chodníků	a	MK 	685	000,00 Kč	
dopravní	obslužnost 	177	000,00 Kč	
neinvestiční	příspěvky	MŠ 	400	000,00 Kč	
neinvestiční	příspěvky	ZŠ 	2	914	000,00 Kč	
dotace	neziskovým	organizacím	(mládež) 	180	000,00 Kč	
dotace	spolkům	a	nezisk.	organizacím 	80	000,00 Kč	
dotace	na	sociální	služby 	566	000,00 Kč	
dům	s	pečovatelskou	službou 	577	000,00 Kč	
bytové	hospodářství 	1	286	000,00 Kč	
KIS 	1	494	000,00 Kč	
vývoz	kontejnerů	a	popelnic 	1	450	000,00 Kč	
veřejná	zeleň 	1	228	000,00 Kč	
opravy	a	rekonstrukce	v	ZŠ 	1	025	000,00 Kč	

Třída 6 kapitálové výdaje  4 665 000,00 Kč 
vybrané	
položky:

PD	na	opravy	chodníků,	MK 	520	000,00 Kč	
demolice	čp.	209 	100	000,00 Kč	
realizace	úspor	energie	DPS 	2	935	000,00 Kč	
zavedení	separace	bioodpadů 	235	000,00 Kč	
sekačka 	350	000,00 Kč	

VÝDAJE CELKEM  32 710 600,00 KČ 
Třída 8 financování -1 086 000,00 Kč 

stav	na	účtu	k	31.	12.	2012 	284	000,00 Kč	
splátky	úvěrů -1	370	000,00 Kč	

Sestavila: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

výběr	zhotovitele.	Předmětem	díla	je	celko-
vé	zateplení	a	výměna	oken	a	dveří.	Finanč-
ně	představuje	tato	akce	částku	asi	3	mil.	Kč	
bez	DPH	a	 je	 tvořena	dotací	 z	 operačního	
programu	životního	prostředí	ve	výši	85 %,	
dotací	ze	státního	fondu	životního	prostře-
dí	ve	výši	5 %	a	vlastní	zdroje	představují	
10 %.	 Realizace	 bude	 dle	 předpokladů	
od	července	do	listopadu	letošního	roku.	

Ing. Antonín Jonášek, starosta

Povodně 2013
Povodně,	 které	 začátkem	 června	

letošního	 roku	 zasáhly	 polovinu	 naší	
vlasti,	 přinesly	 spousty	 starostí,	 ale	
také	 vlnu	 solidarity.	 Humanitární	 or-
ganizace,	které	pomáhají	při	mimořád-
ných	událostech,	již	naplno	pracují,	aby	
zmírnily	 následky	 letošních	 povodní.	
Vzhledem	k	současné	situaci	také	Rada	
obce	Tlumačov	schválila	poskytnutí	fi-
nančního	daru	ve	výši	20.000 Kč,	který	
bude	 poukázán	 na	 účet	 humanitární	
organizace	ADRA	jako	pomoc	postiže-
ným	 občanům	 na	 zmírnění	 následků	
ničivých	povodní	z	června	2013.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Dokončení 
rekonstrukce místního 
rozhlasu v obci

V	 roce	 2010	 byla	 v	 Tlumačově	 prove-
dena	částečná	 rekonstrukce	místního	 roz-
hlasu	 na	 bezdrátový	 rozhlas	 s	 digitálním	
kódováním	na	zadávací	pracoviště	integro-
vaného	záchranného	systému.	Rekonstruk-
ce	 rozhlasu	 (tzv.	 I.	 etapa)	 na	 bezdrátový	
rozhlas	 byla	 tehdy	 zrealizována	 zejména	
v	 místech,	 která	 se	 nacházejí	 v	 povodňo-
vém	území.	Byl	také	zrealizován	bezdráto-
vý	rozhlas	v	místní	části	Skály.	Ve	zbývající	
větší	části	obce	zůstal	místní	rozhlas	rozve-
den	pomocí	drátů.

V	současné	době	(květen,	červen)	probí-
há	II.	etapa	rekonstrukce	místního	rozhla-
su,	která	 je	předmětem	plnění	veřejné	za-
kázky,	a	jejímž	výsledkem	bude	kompletní	
digitalizace	a	bezdrátové	provedení	místní-
ho	rozhlasu	v	celé	obci.	

Na	realizaci	tzv.	II.	etapy	byla	obcí	Tluma-
čov	(usnesením	Rady	obce	R13/20/09/12,	
dne	26.	9.	2012)	podána	žádost	o	poskyt-
nutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 Zlínského	 kraje	
na	 rok	 2013,	 která	 byla	 Zlínským	 krajem	
akceptována.	 Celkové	 investiční	 náklady	
spojené	 s	 touto	 realizací	 II.	 etapy	 bezdrá-
tového	 rozhlasu	 jsou	 ve	 výši	 553	 121 Kč,	
z	 čehož	 Zlínský	 kraj	 poskytl	 na	 tuto	 akci	
účelovou	dotaci	ze	svého	rozpočtu	ve	výši	
280	000 Kč.

Bezdrátové	provedení	místního	 rozhla-
su	 v	 naší	 obci	 odpovídá	 jednotnému	 sys-
tému	varování	 a	 vyrozumění	 obyvatelstva	
podle	zákona	č.	239/2000	a	240/2000	Sb.	
o	IZS	a	umožňuje	informování	obyvatelstva	
24	 hodin	 denně	 i	 v	 nepřítomnosti	 odpo-
vědných	 osob	 ze	 zadávacího	 pracoviště,	
vyrozumění	 obyvatelstva	 prostřednictvím	
telefonní	 linky	 nebo	 mobilního	 telefonu	
přímo	 z	 místa	 havárie,	 zálohování	 v	 pří-
padě	výpadku	elektrické	 energie	 a	 časově	
naprogramované	spuštění	nahraných	mlu-
vených zpráv.

Ing. Jan Rýdel, místostarosta

Úspora energie budovy DPS Tlumačov

Jak se třídí v naší obci komunální odpad?
nyní	Technického	areálu	obce	Tlumačov.

Doufám,	 že	 se	 zlepší	 přístup	 obča-
nů	 ke	 třídění	 odpadů,	 aby	 nedocházelo	
ke	zvyšování	hmotnosti	vývozů	a	v	roce	
2014	 obec	 nebyla	 nucena	 upravovat	
cenu	poplatku	za	likvidaci.	

Upozorňuji na vznikající skládky – 
kopky bio odpadu před domy ze svých 
zahrad. Tento materiál lze odložit 
ve sběrném dvoru, nebo si objednat 
odvoz za úhradu.

Milan Žák, vedoucí ŽP, údržby a služeb

Konec platnosti řidičských průkazů se blíží!
Je	 ještě	mnoho	řidičů	si	dosud	nepožá-

dalo	 o	 výměnu	 svého	 řidičského	 průka-
zu.	 Řidičské	 průkazy	 vydávané	 v	 rozmezí	
od	1.	1.	2001	do	30.	4.	2004	jsou	jejich	drži-
telé	povinni	vyměnit	nejpozději do 31. 12. 
2013.	Uplynutím	stanovené	doby	pro	jejich	
výměnu,	 řidičské	 průkazy	 pozbývají	 plat-
nosti.	Výměny	ŘP	provádí	obecní	úřad	obce	
s	 rozšířenou	 působností	 (dále	 jen	 „ORP“)	
příslušný	 podle	 místa	 trvalého	 pobytu	
držitele	ŘP	na	území	České	republiky.	Pro	
výměnu	je	nutné	předložit	jednu	barevnou	
nebo	 černobílou	 fotografii	 průkazového	
formátu	 o	 rozměrech	 3,5x4,5 cm,	 stávají-
cí	 ŘP,	 doklad	 totožnosti.	 Žádost	 o	 vydání	

Program rozvoje obce
V	 současné	době	 se	blíží	 k	 závěru	prá-

ce	na	strategickém	programu	rozvoje	obce	
s	 výhledem	 do	 roku	 2020.	 Na	 zpracování	
tohoto	závažného	a	stěžejního	dokumentu	
se	podíleli	 jak	pracovníci	obecního	úřadu,	
tak	 zastupitelé	 obce.	 Vedení	 úřadu	 kladlo	
na	zpracování	značný	důraz.	Jedná	se	o	zá-
kladní	 rozvojový	 střednědobý	 dokument,	
který	 má	 na	 základě	 provedených	 analýz	
odrážet	priority	pro	rozvoje	obce.	Analýza	
přinesla	podrobný	přehled	o	 stavu,	 vývoji	
a	potenciálu	obce	v	řadě	oblastí.	Při	zpra-
covávání	analytické	části	se	zpracovatelský	
tým	 zabýval	 všemi	 podstatnými	 oblastmi	
ovlivňující	 kvalitu	 života	 obce,	 od	 životní-
ho	prostředí	po	průmysl,	trh	práce,	úrovní	
a	dostupností	zdravotních	a	sociálních	slu-
žeb,	dopravou	až	po	bytovou	problematiku.	
Na	 tomto	 reálném	 základě	 byly	 navrženy	
strategické	vize	obce	a	 formulovány	opat-
ření,	které	popisují	nezbytné	kroky	pro	její	
naplnění.	Na	zpracování	programu,	přede-
vším	 v	 její	 analytické	 části,	 měli	 možnost	
podílet	 se	 občané,	 jednak	 svými	 odpo-
věďmi	v	dotazníku,	který	byl	distribuován	
do	 každé	domácnosti,	 a	 také	na	 veřejném	
projednání,	 kde	 byl	 zpracovateli	 předsta-
ven	celý	zpracovaný	rozvojový	dokument.	

Zpracovaný	a	schválený	rozvojový	doku-
ment	je	také	oporou	pro	získávání	čerpání	

http://www.vymentesiridicak.cz/index.php?id=4
http://www.vymentesiridicak.cz/index.php?id=4
http://www.vymentesiridicak.cz/index.php?id=14
http://www.vymentesiridicak.cz/index.php?id=14
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Z radniceZ radnice

Usnesení jsou redakčně krácena, plné 
znění naleznete na www.tlumacov.cz

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 13. 3. 2013 přijala 
tato usnesení:

 respektovala	 právní	 názor	 týka-
jící	 se	 promlčecí	 doby	 na	 pohledávku	
obce	z	titulu	stočného	vůči	fyzické	oso-
bě	a	vzala	na	vědomí	písemnou	námitku	
paní	Ludmily	Hrdinové
 vzala na vědomí	 předloženou	 In-

ventarizační	zprávu	za	rok	2012	a	před-
ložený	soupis	vyřazeného	majetku	za	rok	
2012
 schválila	uzavření	dopojištění	rizi-

ka	odpovědnosti	 za	 finanční	 škody	a	po-
věřila	 starostu	 obce	 podpisem	 Dodatku	
ke	smlouvě
 schválila	 spolkům	 a	 organizacím,	

které	dlouhodobě	pracují	 s	mládeží	do	18	
let	 v	 obci	 Tlumačov,	 na	 základě	 jejich	 žá-
dostí	veřejnou	finanční	podporu	z	rozpočtu	
obce	na	rok	2013	(viz.	Tabulka	1).

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
 schválila	 předloženou	 žádost	 o	 po-

skytnutí	dotace	na	rok	2013	žadatele	Soci-
ální	služby	města	Kroměříže	
 vzala na vědomí	 výroční	 zprávu	

Obecního	úřadu	Tlumačov	za	rok	2012
 souhlasila	 s	navýšením	počtu	členů	

JSDH	o	2	členy	na	pozici	zdravotník,	jmeno-
vitě	Klára	Janská	a	Zuzana	Vírová.	Početní	
stav	 JSDH	 Tlumačov	 bude	 upraven	 na	 15	
osob
 schválila	zpracování	a	podání	žádosti	

o	dotaci	a	souvisejících	podkladů	pro	reali-
zaci	ošetření	5	stromů	rostoucích	na	pozem-
cích	obce	z	Programu	péče	o	krajinu	MŽP	ČR
 schválila	 bezplatné	 poskytnutí	 me-

chanizace	v	majetku	obce	(traktor	+	vlek)	
Sboru	 dobrovolných	 hasičů	 Tlumačov	 pro	
zabezpečení	 veřejné	 akce	 sběru	 kovového	
odpadu	na	území	obce

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 10. 4. 2013 přijala 
tato usnesení:

 schválila Dohodu	o	finančním	vypo-
řádání	mezi	Obcí	Tlumačov	a	manžely	Hu-
ráňovými	v	předloženém	znění	a	pověřuje	
starostu	podpisem	této	dohody
 schválila	 ukončení	 nájemní	 smlouvy	

dohodou	ke	dni	31.	3.	2013	na	dočasné	uží-
vání	pozemku	za	účelem	parkování	osobního	
vozidla	 s	 paní	 Petrou	Degraeve	 a	 ukončení	
nájemní	 smlouvy	dohodou	na	dočasné	uží-
vání	garáže	za	účelem	odstavování	vozidla
 schválila	 záměr	 pronajmout	 garáž	

o	výměře	22	m2	na	pozemku	p.	č.	st.	1238	
v	k.	ú.	Tlumačov	za	stanovených	podmínek
 schválila	 záměr	 pronajmout	 parko-

vací	 místo	 pro	 odstavování	 osobního	 au-
tomobilu	na	části	pozemku	p.	č.	2690	o	vý-
měře	12,80	m2	v	k.	ú.	Tlumačov	na	Moravě	
za	stanovených	podmínek
 schválila	Pořadník	č.	12/2013	na	ob-

sazení	obecních	bytů
 schválila	 Smlouvu	 o	 programovém	

zajištění	 kulturní	 akce	 s	 Agenturou	 Devět	
měsíců	s.r.o.	a	pověřila	starostu	k	podpisu	
smlouvy
 schválila účetní	závěrku	příspěvkové	

organizace	Mateřská	škola	Tlumačov
 schválila	účetní	závěrku	příspěvkové	

organizace	Základní	škola	Tlumačov
 doporučila ZO	 Tlumačov	 schválit	

Smlouvu	o	poskytnutí	účelové	dotace	z	roz-
počtu	Zlínského	kraje,	jejímž	předmětem	je	
dotace	ve	výši	280.000 Kč	na	podporu	va-
rovných	systémů
 byla seznámena	 s	 doručenými	 na-

bídkami	 uchazečů	 na	 dodavatele	 zakázky	
„Rekonstrukce	 části	 stávajícího	 místního	
rozhlasu	 na	 bezdrátový	 rozhlas	 -	 vyrozu-

mívací	 a	 varovný	 systém	 (IZS)	v	obci	Tlu-
mačov“
 schválila	 vyřazení	 uchazeče	 TBO	

s. r. o.,	 z	 veřejné	 zakázky	 malého	 rozsahu	
z	důvodu	nesplnění	soutěžních	podmínek	
 schválila	pořadí	nejvýhodnějších	na-

bídek	zakázky	„Rekonstrukce	části	stávají-
cího	místního	rozhlasu	na	bezdrátový	roz-
hlas	-	vyrozumívací	a	varovný	systém	(IZS)	
v	obci	Tlumačov“	a pověřila	starostu	obce	
Tlumačov	podpisem	smlouvy	o	dílo	se	spo-
lečností	EMPEMONT	s. r. o.,	která	předložila	
nejvýhodnější	nabídku
 neschválila umístění	 stavby	 „Zpev-

něná	 parkovací	 plocha	 před	 domem	
č. p.	337	v	obci	Tlumačov“
 neschválila	 žádost	 pana	 Aleše	 Ote-

vřela	o	povolení	 k	 opravě	užívané	 travna-
té	 plochy	 k	 občasnému	 odstavení	 vozidla	
na	části	pozemku	p.	č.	2487	v	k.	ú.
 schválila	 prodej	 vytěžené	 dřevní	

hmoty	jako	palivové	dřevo	dle	předložené-
ho	ceníku	
 schválila zadání	 zpracování	 projek-

tové	 dokumentace	 na	 akci	 „Rekonstrukce	
hřbitova	v	obci	Tlumačov“
 schválila	Darovací	smlouvu	se	společ-

ností	Continental	Barum	s.	r.	o.	na	6 ks	pneu-
matik	pro	zásahové	vozidlo	JSDH	Tlumačov	
a	pověřila	starostu	obce	podpisem	smlouvy
 schválila	 cenovou	 nabídku	 společ-

nosti	 GARANT,	 na	 zpracování	 realizační	
projektové	dokumentace	„Oprava	střech	ZŠ	
Tlumačov“
 doporučila ZO	 Tlumačov	 alokovat	

pro	roky	2014	a	2015	v	rozpočtu	obce	od-
povídající	částku	na	opravu	střech	nad	no-
vou	částí	ZŠ	Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání 24. 4. 2013 
přijalo tato usnesení:

 schválilo	 předloženou	účetní	 závěr-
ku	sestavenou	k	31.	12.	2012
 schválilo	 rozpočtovou	 změnu	 č.	

1/2013	 rozpočtu	 obce	 pro	 rok	 2013	
v	předloženém	rozsahu,	 tj.	 zvýšení	příjmů	
o	423.000 Kč	a	zvýšení	výdajů	o	423.000 Kč	
s	tím,	že	celkové	příjmy	obce	pro	rok	2013	
po	 změně	 činí	 33,133.600 Kč	 a	 výdaje	
po	změně	33,133.600 Kč	a	uložilo	OÚ	roz-
pracovat	změnu	do	příslušných	položek
 schválilo	smlouvu	o	uzavření	budoucí	

smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	na	zří-
zení	a	provozování	zařízení	distribuční	sou-
stavy	stavby	„Tlumačov,	T-Mobile,	kabelová	
smyčka	NN	se	společností	E.ON	Distribuce,	
a.	s.,	a	pověřilo	starostu	k	podpisu	smlouvy
 schválilo	smlouvu	o	zřízení	věcného	

břemene	 na	 zřízení	 a	 provozování	 zaříze-

ní	 distribuční	 soustavy	 stavby	 „Tlumačov,	
Chujacová,	kabelová	smyčka“	se	společnos-
tí	 E.ON	Distribuce,	 a.s	 a	 pověřilo	 starostu	
k	podpisu	smlouvy
 schválilo uzavření	 smlouvy	 o	 zříze-

ní	věcného	břemene	na	stavbu	plynovodní	
přípojky	pod	názvem	„STL	plynovodní	pří-
pojka	pro	objekt	klubovny	v	Tlumačově,	ul.	
Zábraní,	 č.	 p.	 863	 se	 společností	 JMP	Net,	
s.r.o.	a	pověřilo	starostu	k	podpisu	smlouvy	
 schválilo	 záměr	 na	 odprodej	 STL	

plynovodní	přípojky	pro	objekt	Klubu	obce	
Tlumačov	 o	 délce	 2,5 m	 za	 stanovených	
podmínek
 schválilo	smlouvu	o	zřízení	věcného	

břemene	 na	 zřízení	 a	 provozování	 kanali-
začního	potrubí	stavby	„Oprava	dešťového	
čerpadla	 –	 přepadové	 potrubí“	 se	 společ-
ností	Moravská	vodárenská,	a.s.	a	pověřilo	
starostu	k	podpisu	smlouvy
 schválilo	 navrženou	 úpravu	 člán-

ku	 „1.	 Účel	 fondu“	 dle	 předloženého	 zně-
ní	 a	 uložilo	 obecnímu	 úřadu	 zapracování	
schválené	změny	do	Statutu	sociálního	fon-
du	obce	Tlumačov
 schválilo	Smlouvu	o	poskytnutí	účelo-

vé	dotace	z	rozpočtu	Zlínského	kraje,	jejímž	
předmětem	 je	 dotace	 ve	 výši	 280.000 Kč	
na	podporu	varovných	systémů	–	dokonče-
ní	 bezdrátového	 rozhlasu	 v	 obci	Tlumačov	
a	pověřilo	starostu	obce	jejím	podpisem
 schválilo	poskytnutí	příspěvku	stát-

nímu	 podniku	 Povodí	 Moravy	 na	 zpraco-
vání	 dokumentace	 pro	 vydání	 stavebního	
povolení	 (DSP)	 na	 akci:	 Stavba	 „370	 341	
Morava,	Tlumačov	–	ochranná	hráz“	ve	výši	
cca	270.000 Kč
 uložilo	 OÚ	 Tlumačov	 rezervovat	

částku	 cca	 270.000 Kč	 v	 rozpočtu	 obce	
na	rok	2014
 schválilo převedení	 finančních	 pro-

středků	 ve	 výši	 cca	 270.000 Kč	 na	 státní	
podnik	Povodí	Moravy	na	dokumentaci	pro	
vydání	stavebního	povolení	(DSP)	na	akci:	
Stavba	 „370	 341	 Morava,	 Tlumačov	 –	
ochranná	hráz“	v	roce	2014
 ZO	Tlumačov	konstatovalo,	 že	obec	

Tlumačov	 dlouhodobě	 usiluje	 o	 realizaci	
akce:	 Stavba	 „370	 341	 Morava,	 Tluma-
čov	–	ochranná	hráz“,	avšak	kofinancování	
ve	výši	15 %,	tj.	cca	16,5	mil.	Kč	představu-
je	neúměrnou	 finanční	zátěž	pro	rozpočet	
obce	do	budoucích	let	vzhledem	k	součas-
nému	plnění	 rozpočtu	obce	a	dlouhodobé	
prognóze
 schválilo	zpracování	podkladů	a	po-

dání	žádosti	o	dotaci	z	dotačního	programu	
Ministerstva	 životního	 prostředí,	 v	 rámci	
Operačního	 programu	 Životní	 prostředí,	
na	realizaci	výsadeb	regionálního	biokori-
doru	včetně	vloženého	lokálního	biocentra	
v	celém	rozsahu	vymezení	prvku.



Tabulka 1
Organizace Částka Účel použití
MŠ	Tlumačov 1	000,- Rozloučení	s	předškoláky,	dárkové	balíčky.

DDM	Sluníčko

10	000,- Soutěž	„O	pohár	starosty“	-	poháry,	medaile.
4	000,- Výtvarná	soutěž	–	odměny	pro	vítěze	a	účastníky.
15	000,- Soutěž	aerobik,	finále	Praha	–	doprava	(autobus).
5	000,- Den	pro	celou	rodinu	–	odměny	pro	účastníky,	nákup	materiálu	pro	výtvarné	činnosti.
6	000,- Soutěž	v	aerobiku	jednotlivců	–	ozvučení,	zapůjčení	pódia,	náklady	na	porotu,	odměny	pro	soutěžící,	lektorky.
5	000,- Kroužek	žel.	modelářů	–	digit.	souprava	s	ozvučením.
4	000,- Den	otevřených	dveří	–	nákup	materiálu	na	akci,	odměny	pro	účastníky.	

Celkem 49	000,-

S.K.	Tlumačov

35	000,- Starší	žáci:	doprava	k	zápasům	(cestovní	příkazy),	materiál	na	zabezpečení	družstva,	energie,	občerstvení	hráčů,	
balóny,	dresy,	pomůcky	na	trénink.

25	000,- Mladší	žáci:	viz.	starší	žáci.
34	000,- Přípravky:	viz.	starší	žáci.
2	000,- Mikulášský	turnaj	žáků	a	přípravky	–	občerstvení,	mikulášské	balíčky.

Celkem 96	000,-

ZŠ	Tlumačov 8	760,- Den	dětí	–	výukový	program	pro	I.	a	II.	stupeň	stanice.
Ikaros	–	náklady	na	vstupné.

Celkem 8	760,-

TJ	Voltiž	Tlumačov
5	000,- Voltižní	závody	–	náklady	na	ceny,	rozhodčí,	stravování,	ozvučení,	zdravotní	zabezpečení,	pronájem	areálu.
5	000,- Činnost	oddílu	–	příspěvek	na	ustájení	a	krmení	koní,	

materiální	zabezpečení	oddílu.
Celkem 10	000,-

SDH	Tlumačov
2	000,- Pohárová	soutěž	–	odměny	pro	soutěžící,	občerstvení,	věcné	dary.
7	500,- Nákup	sacího	koše	typ	Sport.	
2	500,- Činnost	oddílu	mládeže	–	nákup	pomůcek,	občerstvení,	pitný	režim.

Celkem 12	000,-
ZO	Českého	zahrád-
kářského	svazu

2	000,- 	Výtvarná	soutěž	dětí	a	mládeže	při	výstavě	ovoce	a	
zeleniny	–	odměny	a	ceny,	materiál	na	soutěž.

Celkem 2	000,-

Tabulka 2
Organizace Částka Účel použití
ČMS	chovatelů	poštovních	
holubů,	ZO	Tlumačov

1	500,- Náklady	na	celkovou	desinfekci	a	desinfekci	boxů.

TJ	Sokol	Tlumačov,
oddíl	kopané

30	000,- Usnesení	Rady	obce	Tlumačov	R16/37/03/10	ze	dne	
17.3.2010.

SDH	Tlumačov
500,- Preventivní	činnost	-	pitný	režim,	občerstvení.

4	000,- Den	otevřených	dveří	–	občerstvení,	věcné	dárky.
700,- Odpoledne	pro	rodinu	–	nákup	věcných	dárků	a	odměn.

Celkem 5	200,-

Klub	seniorů	Tlumačov

5	000,- Autobusový	zájezd	do	termálních	lázní	–	náklady	na	
dopravu.

3	000,- Poznávací	zájezd	po	regionu	–	náklady	na	autobusovou	
dopravu.

Celkem 8	000,-

Skupina	Návraty
7	000,-  Nákup	 notových	 osnov,	 tiskový	 materiál,	 mikrofon,	

stojan,	 propagace,	 doprava	 na	 vystoupení,	 kopírovací	
služby.

DDM	Sluníčko 15	000,- Částečná	mzda	externího	pracovníka	v	čajovně.
ZO	Českého	zahrádkářské-
ho	svazu

8.000,- Vymalování	a	vybavení	místnosti	pracovně	manipulač-
ním	nábytkem.

MRS	o.	s.	MO	Kvasice 5.000,- Ceny,	odměny	a	občerstvení	-	dětské	rybářské	závody.

 schválila	 poskytnutí	 příspěvku	 –	
neinvestičního	 transferu	 z	 rozpočtu	 obce	

na	rok	2013	těmto	organizacím	a	spolkům	
a	na	níže	uvedený	účel	(viz.	Tabulka	2).
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Z TLUMAČOVSKÉ 
MATRIKY
 Naši jubilanti duben – červen: 

Drahomíra	Bartošová,	Jan	Pechal,	Štefa-
nia	Badinová,	Antonín	Molák,	Karel	Horka,	
Marie	 Bartková,	 Božena	 Kopáčková,	 Voj-
těch	Drbal,	Marie	Oslzlová,	Květa	Durdová,	
Vlasta	 Batoušková,	 Jarmila	 Vlčková,	 Karel	
Janoštík,	 Vojtěch	Mika,	Miloslav	Batoušek,	
Ladislav	Popela

Všem blahopřejeme.

 Narozené děti: 

Anna	Vaníčková,	Markéta	Velebová,	Ta-
tiana	Holubová,	 Jan	Pešek,	Alice	Němcová,	
Amálie	 Daniela	 Kovalčíková,	 Simona	 Be-
ňačková,

 Úmrtí: 

Marie	 Šopfová,	 Štefan	 Kravec,	 Zdenka	
Skopalová,	 Danuška	Holá,	 Bohuslav	Doro-
tík,	 Josef	 Hapala,	 Antonín	 Němec,	 Miluše	
Vybíralová,	Antonín	Doležel.

Ladislava Vránová, matrikářka

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

Vítání občánků 30. 3. 2013 a 11. 5. 2013 
vyfotografovala paní L. Odložilíková.

Přátelské setkání 
dárců krve 
s představiteli obce

Ve	čtvrtek	odpoledne	18.	4.	2013	se	sešli,	
v	sále	Kulturního	a	 informačního	střediska	
Tlumačov,	na	přátelském	setkání	tlumačov-
ští	bezplatní	dárci	krve	a	představitelé	obce.	

Krev	 je	 nejcennější	 tekutinou	 na	 světě,	
kterou	přes	veškerý	vědecký	pokrok	nelze	
jakkoliv	nahradit.	Darování	krve	je	jedineč-
ným	 darem	 člověka	 člověku,	 dárce	 „vstu-
puje“	do	léčby	nemocného	a	umožňuje	tak	
zachránit	ohrožený	život.

Zastupitelstvo	obce,	v	čele	se	starostou	
Ing.	 Antonínem	 Jonáškem,	 si	 velmi	 váží	
těch,	 kteří	 jsou	 ochotni	 darovat	 nejceněj-
ší	 tekutinu,	 jakou	 lidská	 krev	 je,	 z	 dobré	
vůle.	 Proto	 pozvalo	 13	 občanů,	 kteří	 byli	
v	rozmezí	 let	2010–2012	oceněni	Českým	
červeným	křížem	Zlín	plaketami	profesora	
doktora	Jana	Jánského.

Pozváni	byli:	paní	Bronislava	Pavlovská	
a	 pánové	 Petr	 Šeďa,	 Lukáš	 Vlček,	 Zdeněk	
Budinka,	 Milan	 Ščepka,	 Jaroslav	 Kutra,	
Vlastimil	Kytlica	ml.,	Vítězslav	Zuzaník,	Da-
vid	Hronek,	Stanislav	Hapal,	Viktor	Hlavica,	
Zdeněk	Hejda	a	Karel	Strýc.	

Osobní	 poděkování	 od	 starosty	 obce	
společně	s	malým	dárkem	převzali	pan	Mi-
lan	Ščepka,	paní	Bronislava	Pavlovská,	pan	
Vítězslav	Zuzaník,	pan	Viktor	Hlavica	a	pan	
Karel	 Strýc.	 Ostatní	 pozvaní	 se,	 zejména	
z	pracovních	důvodů,	omluvili.

Mezi	 hosty	 byly	 dvě	 zastupitelky	 obce	
paní	Alena	Hozová	a	Blanka	Konečná.	Obě	
mají	k	dárcovství	krve	blízký	vztah,	neboť	
pracují	v	zdravotnictví.	Za	Oblastní	spolek	
Českého	červeného	kříže	Zlín	přišla	všech-
ny	pozdravit	paní	Anna	Vařáková.

K	příjemné	atmosféře	přispěli	svým	kul-
turním	vystoupením	žáci	ze	Základní	umě-
lecké	školy	Otrokovice,	pobočka	Tlumačov:	
Michaela	Horková,	Alena	Konečná,	Simona	
Konečná	a	Petr	Blahuš.	

Na	 závěr	 zbyl	 i	 čas	 na	malé	 pohoštění	
a	neformální	diskuzi.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

obce	 Zábraní.	 Vyzdobená	 místnost,	 spo-
lečné	 dárečky,	 svíčková	 i	 koláčky,	 har-
monika	 pana	 Musila	 a	 náš	 zpěv,	 to	 vše	
přispělo	 k	 pěkně	 strávenému	 odpoledni.	
Chtěli	 bychom	 v	 této	 tradici	 pokračovat.	
Byli	 jsme	 společně	 v	 divadle	 ve	 Zlíně	
na	 veřejných	 generálkách	 her	 Řek	 Zor-
ba,	 Palubní	 deník	 Hanzelky	 a	 Zikmunda,	
O	myších	 a	 lidech.	Vlakem	 jsme	podnikli	
i	výlet	do	Záhlinic	na	výstavu	v	Muzeu	Fr.	
Skopalíka,	nebo	do	Kroměříže	na	výstavu	
Lidový	 rok	 aneb	 Od	 půstu	 k	masopustu.	
V	Napajedlích	probíhala	výstava	kostýmů	
a	kulis	ze	známých	pohádek	a	to	byl	také	
cíl	společného	výletu.	Většina	si	prohlédla	
i prostory	zámku	a	ochutnali	jsme	vodu	ze	
zdejšího	minerálního	pramene.

Naší	 poslední	 velkou	 akcí	 byl	 společ-
ný	 autobusový	 zájezd.	 Začali	 jsme	 v	 Ry-
micích	 prohlídkou	 skanzenu,	 pokračovali	
na	Sv.	Kopeček	u	Olomouce	a	pak	do	Loštic	
do	 Muzea	 Olomouckých	 tvarůžků.	 Zájezd	
jsme	ukončili	posezením	v	restauraci	sou-
kromého	pivovaru	Parník	v	Přerově.	

Naše	 schůzky	 mají	 různý	 program	 –	
např.	ukázka	svatebních	fotografií,	různých	
ručních	prací,	zkoušíme	si	občas	testy,	něco	
si	společně	přečteme,	povídáme	a	často	si	
i	zazpíváme.	V	našich	hlavách	se	zrodil	i	ná-
pad	 uspořádat	 výstavu	 starých	 předmětů.	
Nazvali	 jsme	 ji	 „Z	babiččina	šuplíku“.	Slav-
nostní	 zahájení	 proběhlo	 za	 účasti	 pana	
starosty	20.	5.	2013.	

Ladislava Šoltysová

Tlumačovské	novinky	 vyhlašují	 čtenář-
skou	 anketu	 „Osobnost	 Tlumačova	 za	 rok	
2012“.	

Cílem	 je	 přiblížit	 občanům	 osobnosti,	
které	 dávají	 svůj	 um,	 síly	 a	 zkušenosti	
ve	 prospěch	 obce	 Tlumačov.	 Přestože	 žijí	
v	 našem	 blízkém	 okolí,	 veřejnost	 o	 nich	
často	ani	neví.	Je	to	proto,	že	jsou	většinou	
velmi	skromní	a	po	obdivu	a	uznání	netou-
ží.	Proto	jsme	se	rozhodli	jejich	práci	čtená-
řům	přiblížit.

 Pravidla nominace
-	Návrhy	na	„Osobnost	Tlumačova	za	rok	

2012“	 mohou	 podávat	 občané,	 právnické	
osoby	se	sídlem	v	Tlumačově.

-	 Navržené	 osoby	 musí	 být	 některým	
z	 níže	 uvedených	 způsobů	 spjaty	 s	 Tlu-
mačovem:	 na	 území	 obce	 se	 narodily,	 žijí,	
s	 Tlumačovem	 je	 spjato	 jejich	 působení,	
jejich	život,	dílo,	činnost,	nebo	jejich	jedná-
ní	 reprezentuje	 v	 určité	 oblasti	 Tlumačov	
a	k	jeho	věhlasu	a	dobrému	jménu.

-	 „Osobnost	 Tlumačova	 za	 rok	 2012“	
může	 být	 pouze	 žijící	 fyzická	 osoba	 (bez	
omezení	 věku).	 Ocenění	 in	 memoriam	

                MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ

zve	všechny	seniory	a	jejich	příznivce
v pátek 13. září 2013  

od 10–18 hod. na náměstí  
Komenského	170	v	Tlumačově	na

(při	nepříznivém	počasí	do	tělocvičny	ZŠ)	
 

HRY SENIORŮ  
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ

OBČERSTVENÍ	ZAJIŠTĚNO	
Přijďte	sportovat,	povzbuzovat	a	dobře	

se	bavit,	těšíme	se	na	Vás.

Klub seniorů má nabitý program

Na	konci	září	minulého	roku	jsme	uspo-
řádali	 další	 společný	 zájezd.	 Tentokrát	
jsme	navštívili	termální	lázně	Podhajská.	
Vrátili	jsme	se	spokojeni	a	už	máme	naplá-
novaný	 další	 podobný	 zájezd.	 Uskuteční	
se	10.	září	2013	do	Velkého	Mederu.	Spo-
lečně	jsme	navštívili	Den	otevřených	dve-
ří	 v	 senioru	 v	 Otrokovicích.	 Kromě	 kul-
turního	 programu	 nás	 zaujala	 prohlídka	
celého	zařízení.	Vlakem	 jsme	uskutečnili	
výlet	do	Přerova.	Navštívili	jsme	Muzeum	
Komenského,	 prohlédli	 jsme	 si	 archeolo-
gické	vykopávky,	ukázky	obydlí,	oblečení,	
ale	 také	 školní	 třídy,	 kabinety	 a	 výstavu	
minerálů.	 Také	 jsme	 měli	 objednanou	
exkurzi	 do	 pivovaru	 Zubr.	 S	 průvodcem	
jsme	si	prošli	 výrobu	piva	od	začátku	až 
do	konce	i	s	ochutnávkou.

Předvánoční	 čas	 jsme	 si	 zpříjemnili	
společným	 posezením	 v	 prostoru	 Klubu	

Senioři při otevření výstavy. Foto KIS Tlumačov.

může	být	uděleno,	pouze	v	případě,	dojde-
-li	u	fyzické	osoby	k	náhlému	úmrtí	v	době	
od	schválení	do	slavnostního	předání.

 Formulář k nominaci
Formulář,	 který	 si	 můžete	 vyzvednou 

v	KIS	Tlumačov	nebo	stáhnout	z	webu	obce	
(www.tlumacov.cz),	 je	 k	 nominaci	 nutné	
vyplnit	a	podepsat.	Odevzdat	 formulář	 lze	
dvojím	způsobem:
a)	 zaslat	 na	 adresu	 Kulturní	 a	 informač-

ní	 středisko,	 nám.	 Komenského	 170,	
763	62	Tlumačov	

b)	osobně	doručit	formulář	na	tutéž	adresu	
a	odevzdat	ho	pracovnicím	střediska.
Nominace	lze	zasílat	do 31. 8. 2013.

 Proces výběru oceněných osobností
Z	 doručených	 nominací	 bude	 vytvořen	

finální	 seznam.	 O	 vítězi	 čtenářské	 ankety	
„Osobnost	 Tlumačova	 za	 rok	 2012“	 roz-
hodnout	čtenáři	pomocí	hlasovacího	lístku,	
který	 bude	 vytištěn	 v	 zářijových	 Tluma-
čovských	 novinkách.	 Vyhlášení	 výsledků	
proběhne	 během	 slavnostního	 odpoledne 
v	říjnu	2013.

Anketa „Osobnost Tlumačova za rok 2012“

http://www.tlumacov.cz
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Krásné počasí přilákalo do parku 
mnoho dětí i dospěláků

Projížďka na koni. 

Děti měly radost. Spokojený malý soutěžící. 

Slanostní přivítání.  Kabát Secondhand. 

U hasičů.  

Klaun Šikula.  

Soutěže. 

Aerobik: Oliver Twist. 

Čekání na vystoupení.  Atrakce.   Hudební skupina Clera. 

Aerobik Dr. Jekyll a Mr. Hyde.  

Opět	 po	 roce,	 v	 sobotu	 8.	 června	
2013,	 jsme	 se	 sešli	 v	 parku	 v	 Sokolské	
ulici	 na	 společenské	 akci	 nazvané	 „Od-
poledne	pro	celou	rodinu“.	

Patnáct	 minut	 po	 14	 hodině	 přivítal	
všechny	přítomné	starosta	obce	Ing.	An-
tonín	Jonášek.	Pár	informací	o	programu	
za	 pořadatele	 přidaly	 Renáta	 Nelešov-
ská,	 vedoucí	 Kulturního	 a	 informačního	
střediska	a	Hana	Hlobilová	za	Dům	dětí	
a	mládeže	Sluníčko,	pracoviště	Tlumačov.

Program	začal	vystoupení	klauna	Ši-
kuly	z	Balónkova.	Všechny	děti	si	s	ním	
užily	spoustu	zábavy.	Šikula	jim	předve-
dl	kouzla,	připravil	soutěže	a	hlavně	jim	
udělal	radost	spoustou	výtvorů	z	tvaro-
vacích	balónků.	

Po	 jeho	 vystoupení	 patřilo	 podium	
Domu	dětí	a	mládeže	Sluníčko,	přesněji	
tlumačovskému	aerobiku,	který	již	mno-
ho	 let	 úspěšně	 vede	 Hana	 Hlobilová.	
Jejich	 cvičení	bylo	prokládáno	 různými	
soutěžemi.	 Děti	 také	 soutěžily	 na	 růz-
ných	stanovištích	po	celém	parku.	Moh-
ly	si	i	vylosovat	nějakou	tu	cenu.	Čekaly	
na	ně	i	projížďky	na	voze	taženém	koň-

mi	z	místního	hřebčince	a	v	hasičském	
autě.

Program	pro	mladší	 a	 střední	 gene-
raci	tentokráte	zaplnila	rocková	skupina	
Kabát	Secondhand	a	na	večer	a	noc	byla	
přichystána	taneční	zábava	se	skupinou	
Clera.	

Občerstvení	 zajišťovali	místní	 hasiči	
a	Hostinec	u	Hřebčince.	Jistě	všem	přišlo	
k	duhu	vychlazené	pivo	a	něco	„dobrého	
na	zub.“

Pořadatelé,	 KIS	 Tlumačov	 a	 DDM	
Sluníčko	 Tlumačov,	 děkují	 spolupořa-
datelům	této	akce	Zemskému	hřebčinci	
Tlumačov	a	SDH	Tlumačov,	všem	spon-
zorům,	 dobrovolníkům	 z	 řad	 SRPDŠ	
a	pracovníkům	obce,	za	pomoc	při	orga-
nizování.	 Jsme	moc	rádi,	že	 i	 letos	nám	
vyšlo	počasí.	Tak	jako	loni	pršelo	téměř	
14	 dní	 před	 akcí.	 Teprve	 ve	 čtvrtek	 se	
počasí	 umoudřilo	 a	 v	 sobotu	 svítilo	
a	 hřálo	 sluníčko.	 Dokonce	 i	 opalovalo.	
A	to	je	už	co	říct,	v	tomto	opravdu	chlad-
ném	a	deštivém	měsíci	červnu.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
Foto: Marian Vaňáč, www.fotomarian.czOD

PO
LE

DN
E 

PR
O 

CE
LO

U 
RO

DI
NU



10 11

w w w . t l u m a c o v . c zČ e r v e n  2 0 1 3

DDM SluníčkoZe života obce

V podvečer Dne učitelů, 28. března 2013, 
byla Městem Otrokovice, oceněna za vý-
znamný přínos pro výchovu a vzdělání mla-
dé generace ve volnočasových aktivitách 
paní Bc. Ludmila Daňková (40). Ludmila 
působí už 10 let jako pedagog volného času 
v odloučeném pracovišti Domu dětí a mláde-
že Sluníčko v Tlumačově. 

Následující řádky nám o Ludmile, její 
práci, koníčcích, atd. prozradí víc. 

 Úplně na začátku našeho rozhovo-
ru ti chci blahopřát. Jaké byly tvé pocity, 
když ses dozvěděla, že bude oceněna tvo-
je práce? Co pro tebe ocenění znamená?

Byla	 jsem	 překvapená	 a	 zároveň	 moc	
šťastná.	Ocenění	pro	mě	znamená	hodně	–	
je	to	ohodnocení	mé	práce	a	snahy.	Návrh	
Městu	Otrokovice	podala	p.	ředitelka	Jiřina	
Kovářová	a	kolektiv	kolegů	z	DDM	Sluníč-
ko	návrh	podpořil,	 což	mne	moc	potěšilo.	
Mimoškolní	činnost	je	náročná	práce,	která	
vyžaduje	 nejen	 odbornou	 kvalifikaci,	 ale	
hlavně	 je	 potřeba	 tuto	 práci	 dělat	 srdcem	
a	o	to	se	po	celou	dobu	snažím.	

 Od roku 2002 pracuješ v DDM Slu-
níčko Otrokovice, které má odloučené 
pracoviště v naší obci. Co tě přivedlo 
k práci s dětmi? Jaká je tvoje profesní 
cesta? 

Práce	 s	 dětmi	 mne	 bavila	 už	 od	 mlá-
dí,	 kdy	 jsem	 jezdila	 na	 letní	 tábory	 jako	
instruktorka	 i	 vedoucí	 oddílů.	 Ale	 ke	 své	
práci	 jsem	 se	 dostala	 tak	 trochu	 oklikou.	
Po	nepřijetí	 na	 ekonomickou	 školu	po	 zá-
kladní	 škole,	 jsem	se	vyučila	prodavačkou	
v	Bystřici	 pod	Hostýnem.	Tuto	práci	 jsem	
však	nedělala	dlouho	–	 vlastně	 jen	od	vy-
učení	 po	 mateřskou	 dovolenou	 asi	 jeden	
rok.	Po	MD	jsem	nastoupila	do	MŠ	ve	Stří-
žovicích,	kde	 jsem	pracovala	 jako	školnice	
a	 později	 i	 jako	 osobní	 asistentka	 tělesně	
postiženého	chlapečka.	V	této	době	jsem	si	
doplnila	 středoškolské	 vzdělání	 zakonče-

né	maturitou.	Tehdy	jsem	už	vážně	uvažo-
vala	 o	 změně	 zaměstnání,	 chtěla	 jsem	být	
více	s	dětmi.	V	roce	2002	mi	má	současná	
kolegyně	 Hanka	 Hlobilová	 nabídla	 místo	
v	Domě	dětí	v	Tlumačově.	V	té	době	došlo	
ke	 sloučení	 tlumačovského	 Domu	 dětí	 se	
Sluníčkem	 v	Otrokovicích.	 Byla	 to	 pro	mě	
velká	 výzva	 a	 jsem	 ráda,	 že	 jsem	 do	 toho	
šla.	Prošla	jsem	konkurzem	u	tehdejší	p.	ře-
ditelky	 Elišky	 Pohořalé	 a	 byla	 přijata.	 Če-
kalo	mne	 ještě	dálkové	studium	v	Ostravě	
obor	Vychovatelství.	

 Jaké kroužky ve Sluníčku vedeš?
Je	 to	 Sluníčková	 školička	 –	 určená	 nej-

menším	dětem	ve	věku	od	2,5	let,	které	ješ-
tě	nenavštěvují	školku.	Kroužek	je	takovou	
přípravou	na	vstup	do	MŠ	a	začlenění	dětí	
do	kolektivu.	Dále	výtvarný	kroužek	–	Tvo-
řínek	 pro	 děti	 z	MŠ	 a	 keramické	 kroužky	
pro	děti	ZŠ	a	pro	dospělé.	

 Podle informací, které mám, publi-
kuješ i v časopise Golem. O co konkrétně 
jde?

Časopis	 Golem	 a	 také	 Creative	 Amos	
jsou	 výtvarné	 časopisy	 věnované	 výtvar-
ným	 technikám	a	 tvoření.	 Zasílám	ke	 zve-
řejnění	fotografie	výrobků	dětí	a	dospělých	
a	přispívám	pracovními	postupy	ke	tvoření	
různých	 výrobků	 především	 z	 keramické	
hlíny.

 Co tě na tvé práci baví, z čeho máš 
radost? A naopak, co ti dělá starost.

Na	mé	práci	mě	baví	hlavně	její	pestrost,	
a	to,	že	každý	den	je	jiný.	Baví	mě	vymýšlet	
nové	 nápady,	 které	 potom	 společně	 reali-
zujeme.	Jsem	ráda	za	výborný	vztah	nejen	
s	 dětmi	 v	 kroužcích,	 ale	 i	 s	 jejich	 rodiči.	
Jsme	 tu	 výborná	 parta	 lidiček,	 kteří	 mají	
zájem	 o	 různé	 aktivity,	 ale	 jsou	 taky	moc	
ochotní	nám	pomoci,	 pokud	potřebujeme.	
Za	což	všem	patří	velké	poděkování.	

Moje	 dcera	 a	 syn	 se	 dříve	 pravidelně	
účastnili	 většiny	našich	 akcí	 a	 táborů.	 Po-
stupně	 odrostli	 a	 na	 akce	 už	 nejezdí	 jako	
účastníci,	ale	jako	pomocníci	a	vedoucí.	To	
mě	moc	těší.	Dcera	je	členkou	aerobikové-
ho	 týmu	 ve	 Sluníčku	 pod	 vedením	Hanky	
Hlobilové,	moc	 se	 jim	 daří	 a	 získávají	 vý-
borná	umístění	na	všech	soutěžích,	kterých	
se	účastní.	Vede	také	ve	Sluníčku	jeden	zá-
jmový	kroužek	pro	děti.

Starost	 mi	 naopak	 dělá	 nedostatek	 fi-
nancí,	 protože	 pokud	 chceme	 zájmovou	
činnost	dělat	poctivě	a	na	stále	vyšší	úrov-
ni,	tak	to	také	mimo	jiné	záleží	na	financích.	
Velký	díky	určitě	patří	Marti	Filákové,	která	
nám	moc	pomáhá	a	snaží	se	získávat	jak	fi-
nance,	tak	dárečky	a	odměny	pro	děti.

 Pracovní dobu nemáš, jak mnozí 
lidé, každý den stejnou. Pracuješ i odpo-

ledne a o víkendech a někdy jsi ve Slu-
níčku od rána do večera. K náročnému 
pracovnímu nasazení jsi ještě v letoš-
ním roce zdárně ukončila bakalářské 
studium na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci, obor Rekreologie – Pedagog vol-
ného času. Jak to všechno zvládáš? Kdo 
je ti oporou?

Skloubit	mé	časově	i	psychicky	náročné	
zaměstnání,	 studium	 a	 ostatní	 povinnosti	
bylo	občas	docela	náročné	a	vyčerpávající.	
Oporou	mi	byla	a	stále	je	hlavně	má	nejbliž-
ší	rodina-	trpělivý	a	tolerantní	manžel,	děti,	
sestra	a	manželovi	rodiče.	Je	to	taky	kolegy-
ně	Hanka,	se	kterou	se	doplňujeme	a	pod-
porujeme	navzájem,	nejen	při	studiu,	ale	již	
přes	10	let	ve	Sluníčku.	Jsem	ráda,	že	jsem	
úspěšně	studium	dokončila,	právě	s	pomo-
cí	mých	nejbližších	a	můžu	více	energie	vě-
novat	všemu	ostatnímu.

 Podle toho jak tě znám jsi v sou-
kromí úplně „normální ženská“. Máš 
rodinu - manžela Vlastika (42), děti Lu-
káše (20) a Michaelu (19), náročnou, ale 
pro tebe určitě krásnou práci. Zbývá ti 
čas na koníčky, záliby? Co děláš, když nic 
dělat nemusíš?

Mezi	 mé	 největší	 záliby	 patří	 cestová-
ní,	 turistika	 a	 také	 fotografování.	 To	 vše	
se	 pokouším	 skloubit	 a	 na	 cestách	 hodně	
fotím	 a	 potom	 vytvářím	 cestovatelské	 de-
níky,	plné	fotek	a	informací	o	navštívených	
místech,	 aby	nám	zůstala	krásná	památka	
na	 naše	 společné	 výlety	 a	 dovolené.	 Tuto	
zálibu	 mám	 společnou	 i	 se	 svou	 sestrou	
Květou	 a	 v	 našich	 denících	 už	 máme	 za-
znamenáno	 spoustu	 tuzemských	 i	 za-
hraničních	 výprav,	 podle	 kterých	 by	 se	
daly	 připravovat	 průvodce	 pro	 turisty	J. 
Po	ukončení	studia	jsem	se	také	mohla	vrá-
tit	 ke	 své	 dlouholeté	 zálibě	 a	 tou	 je	 četba	
knih.

 A co budoucnost? Máš nějaké plány?
Mým	přáním	je	stále	dělat	svou	práci	co	

nejlépe,	aby	se	k	nám	do	domečku	děti	i	do-
spělí	těšili	a	rádi	vraceli.	Přáním	je	také	být	
pro	všechny	oporou	a	člověkem,	na	kterého	
se	můžete	vždycky	obrátit,	pokud	vás	něco	
trápí.	

 Máš nějaké životní krédo, vzor? 
Chceš něco vzkázat čtenářům novinek?

Vzor	snad	ani	ne,	ale	mým	krédem	je	pře-
dávat	své	nápady	a	zkušenosti,	aby	vzbudily	
a	prohloubily	zájem	všech	generací	o	různé	
aktivity	ať	už	tvořivé,	sportovní	nebo	spole-
čenské.	 Letošní	 školní	 rok	 se	 pomalu	 chýlí	
ke	 konci,	 naše	 činnost	 bude	 ukončena	 let-
ními	 tábory,	 ale	na	všechny	 se	moc	 těšíme	
v	příštím	školním	roce,	kdy	na	vás	opět	čeká	
pestrá	nabídka	akcí	a	kroužků.

Čtenářům	 přeji	 hlavně	 hodně	 zdraví	
a	spoustu	zajímavého	čtení	v	novinkách.	

Otázky připravila Renáta Nelešovská

druhým	nejlepším	družstvem	této	katego-
rie.	Nejstarší	skupina	„Dr.	Jekyll	a	Mr.	Hyde“	
patřila	mezi	nejlepší	družstva	všech	soutě-
ží	 a	 sklízela	pochvaly	nejen	od	poroty,	 ale	
i	diváků	a	trenérů	jiných	týmů.	Tato sestava 
získala	3x	1.	místo,	1x	2.	místo	a	ve	 finále	
Tour	1.	místo	a	stala	se	absolutním	vítězem	
své	kategorie.	

Všechny	 sestavy	 se	 zúčastnily	 také	
soutěže	 „Děti	 fitness	 aneb	 sportem	 proti	
drogám“.	Semifinále	 se	konalo	v	Otrokovi-
cích,	 odkud	nejlepší	družstva	postupovala	
na	 mezinárodní	 finále	 do	 Prahy.	 Všechna	
naše	družstva	 si	 vybojovala	 přímý	postup	
na	 finále	 a	 to	 Ovečky	 z	 5.	 místa,	 Cínoví	
vojáčci	 z	 1.	místa,	 Oliver	 Twist	 z	 5.	místa	
a	Dr.	Jekyll	z	1.	místa.	Finále	v	Praze	se	ko-
nalo	v	jiné	hale	než	v	minulých	letech	a	to	
v	 hale	 Slavie.	 Sjela	 se	 zde	 družstva,	 která	
postoupila	z	různých	základních	kol	po	celé	
ČR	 a	 také	 ze	 Slovenska,	 aby	 se	 navzájem	
utkala	v	tomto	finále.	„Ovečky“	patřily	mezi	
družstva	s	nejmenším	věkovým	průměrem	
a	 ve	 své	 kategorii	 si	 odvážely	 z	 Prahy	
4.	 místo,	 „Cínoví	 vojáčci“	 získali	 6.	 místo.	
„Oliver	 Twist“	 vybojoval	 krásné	 3.	 místo	
a	 „Dr.	 Jekyll	a	Mr.	Hyde“	místo	nejcennější 
a	to	1.	místo	ve	své	kategorii.	Opět	i	v	tomto	
roce	jsme	si	odváželi	do	Tlumačova	2	krás-
né	poháry	a	letos	poprvé,	každý	i	medaili.	

Poslední	 závody	 nás	 čekaly	 ve	 Zlíně	
a	 to	 „O	 putovní	 pohár	 primátora	 Zlín“.	
V	minulém	roce	jsme	si	tento	pohár	odvá-

želi	 za	 sestavu	 „Klavírní	 etuda“	 a	 celý	 rok	
byl	 v	 držení	 DDM	 Sluníčko	Aerobik	 Team	
Tlumačov.	Této	 soutěže	 se	 letos	nezúčast-
nila	 jen	nejmladší	skupina	„Ovečky“,	které	
ve	 stejný	 den	 čekalo	 vystoupení	 na	 Dět-
ském	 dni	 v	 Sazovicích.	 Soutěž	 probíhala	
velmi	 svižně,	 naše	 děti	 předvedly	 super	
výkony	 a	 zasloužily	 si	 oprávněně	všechny	
skupiny	ve	svých	kategoriích	1.	místa.	Za-
končení	soutěžní	sezóny	bylo	velmi	úspěš-
né,	 všichni	 si	 odváželi	 medaile	 na	 krku	
s	 prvním	 místem.	 Už	 nyní	 přemýšlíme	
nad	 sestavami	 pro	 příští	 sezónu,	 rozděle-
ním	do	družstev,	 hudbou	 a	 kostýmy.	Také	
se	v	příštím	roce	bude	konat	již	10.	ročník	
soutěže	v	aerobiku	skupin	„O	pohár	staros-
ty	obce	Tlumačov“.	Termín	této	soutěže	 je	
již	známý	a	to	sobota	5.	4.	2014	ve	Sportov-
ní	 hale	 v	 Otrokovicích.	 Určitě	 se	 budeme	
snažit	 sehnat	do	poroty	opět	nějakou	VIP	
osobnost,	která	by	byla	příjemným	zpestře-
ním	naší	soutěže,	proto	si	termín	poznačte	
do	kalendáře	a	určitě	přijďte.	Chtěla	bych	
také	 na	 konci	 aerobikové	 sezóny	 poděko-
vat	 trenérům	 sestav,	 rodičům,	 celému	 ae-
robik	fanclubu	za	fandění,	které	nás	hnalo	
k	lepším	a	lepším	výkonům	a	také	Obci	Tlu-
mačov	za	 finanční	podporu.	Máte-li	zájem	
stát	se	členem	našeho	aerobikového	týmu,	
už	 nyní	 se	můžete	 hlásit	 v	 DDM	 Sluníčko 
a	prožívat	tuto	soutěžní	atmosféru	s	námi.

Bc. Hana Hlobilová
Ved. odlouč. prac. Tlumačov DDM Sluníčko

Dominik Polášek získal 
1. místo v celostátní výtvarné 
soutěži „Příroda kolem nás“

Již	 druhým	 rokem	 se	 zapojil	
Dům	 dětí	 a	 mládeže	 Sluníčko,	 od-
loučené	pracoviště	Tlumačov	do	ce-
lostátní	výtvarné	soutěže	pořádané	
Správou	 Národního	 parku	 Podyjí	
s	názvem	Příroda	kolem	nás.	

Jedná	se	o	XIII.	ročník	dětské	vý-
tvarné	 soutěže	 Příroda	 kolem	 nás,	
která	má	dětem	nejen	připomenout	
naši	chráněnou	přírodu,	ale	i	pomo-
ci	 se	 zamyslet	 nad	 naším	 vztahem	
k	 tomu	 nejbližšímu	 koutku	 přírody	
kolem	nás.	

Vyhlásila	 jsem	 „základní kolo“	 této	
soutěže	a	oslovila	děti	k	účasti.	Koncem	
ledna	 jsem	 zaslala	 několik	 prací	 dětí,	
které	 této	 výzvy	 využily.	Mezi	 nimi	 byl	
i „Ledňáček	říční“	od	Dominika	Poláška	
z	Tlumačova.	Je	to	nadějný	talent	–	člen	
výtvarného	 kroužku	 Keramiky	 v	 DDM	
Sluníčko,	 který	 se	 rád	 takových	 soutěží	
účastní.	

 Snažím se dělat svoji práci srdcem

L. Daňková.   

Úspěchy Aerobik Teamu Tlumačov při DDM Sluníčko
„Čas	 letí	 jako	 bláznivý,	 já	 nechytím	 ho,	

ani	vy…“,	jsou	slova	známé	písničky	od	Kar-
la	 Gotta	 a	 přesně	 tato	 slova	 si	 uvědomu-
jeme	 i	my	 v	 Aerobik	 Teamu.	 Září	 -	 nábor	
do	 kroužků,	 říjen	 -	 rozdělení	 do	 skupin	
a	začátek	pilného	trénování,	prosinec	-	mě-
ření	na	kostýmy,	leden	-	šití	kostýmů,	bře-
zen	-	poslední	soustředění,	duben	–	jdeme	
na	to,	začínají	soutěže,	červen	–	konec	sou-
těžní	sezóny.	

Letos	 jsou	 ve	 Sluníčku	 4	 aerobikové	
skupiny.	V	kategorii	do	7	 let	 jsme	nacviči-
li	 sestavu	 „Ovečky	na	 cestách“,	 v	kategorii	
8–10	let	„Cínoví	vojáčci“,	v	kategorii	11–13	
let	 „Oliver	 Twist“	 a	 v	 nejstarší	 kategorii	
14	 a	 více	 let	 sestavu	 podle	 známé	 knihy	
„Dr.	Jekyll	a	Mr.	Hyde“.	Tak	jako	v	minulých	
letech,	tak	i	v	tomto	roce,	jsme	se	zúčastnili	
soutěže	Aerobic	Tour	a	Děti	fitness.	Soutěž	
Aerobic	Tour	měla	6	základních	kol.	1.	kolo	
se	konalo	v	Otrokovicích	„O	pohár	starosty	
obce	Tlumačov“,	které	organizačně	zaštítil	
DDM	Sluníčko	-	středisko	Tlumačov.	2.	kolo	
se	konalo	taktéž	v	Otrokovicích	v	rámci	sou-
těže	Děti	 fitness,	 3.	 kolo	bylo	 v	Uherském	
Hradišti,	4.	kolo	v	Bystřici	pod	Hostýnem,	
5.	 kolo	 ve	 Veselí	 nad	Moravou	 a	 poslední	
6.	kolo	v	Orlové.	Náš	tým	se	zúčastnil	všech	
těchto	 základních	kol	 se	 všemi	 skupinami	
a	 získával	 skvělá	 umístění.	 Pro	 nejmladší	
děti	to	bylo	sbírání	nových	zkušeností,	pro-
tože	 někteří	 teprve	 s	 aerobikem	 začínají.	
Proto	umístění	v	polovině	startovního	pole	
byl	pro	nás	velký	úspěch.	V	Orlové	získali	2.	
místo	 a	 ve	 finále	Aerobic	Tour	 si	 nakonec	
odváželi	taktéž	2.	místo	ve	své	skupině.	Děti	
se	 sestavou	 „Cínoví	 vojáčci“,	 jsou	ve	věko-
vém	rozmezí	8	–	12	let.	Je	to	naše	nejpočet-
nější	skupina,	ve	které	cvičí	28	dětí.	 Jejich	
kategorie	 patří	 mezi	 nejvíce	 vyrovnané	
a	nejvíce	zastoupené,	proto	každé	umístě-
ní	na	vyšších	pozicích	bylo	pro	nás	 super.	
Sestava	„Cínoví	vojáčci“	získali	na	Tour	1x	
1.	místo,	1x	2.	místo,	1x	3.	místo	a	ve	finá-
le	 Tour	 získali	 1.	 místo	 ve	 své	 kategorii.	
Sestava	 „Oliver	 Twist“	 nás	 reprezentovala	
v	 kategorii	 11–13	 let.	Děvčata	 předváděla	
po	 celou	 dobu	 soutěže	 velmi	 vyrovnané	
výkony	 a	 získala	 1x	 2.	místo,	 3x	 3.	místo. 
Ve	 finále	 Tour	 získala	 2.	 místo	 a	 stala	 se	

Ovečky na cestách. Foto DDM Sluníčko. 

1. místo v celostátní výtvarné soutěži

Jeho	dílko,	které	získalo	1.	místo	v	ka-
tegorii	děti	5.– 6.	ročníku	ZŠ	bylo	jednou	
z	 947	 prací	 dětí	 z	 celé	 ČR,	 zaslaných	
do	této	soutěže.	Oceněné	práce	si	můžete	
prohlédnout	na	www.nppodyji.cz 

Blahopřejeme	 a	 přejeme	Dominikovi	
více	takových	úspěchů.	

Bc. Ludmila Daňková, 
vedoucí odd. DDM Sluníčko, stř. Tlumačov 

Dominikův Ledňáček říční. Foto DDM Sluníčko. 

http://www.nppodyji.cz/


12 13

w w w . t l u m a c o v . c zČ e r v e n  2 0 1 3

O pohár starosty obce Tlumačov

ZŠ TlumačovDDM Sluníčko a ZŠ Tlumačov

V	 sobotu	 6.	 4.	 2013	 se	 konal	 9.	 ročník	
soutěže	v	aerobiku	skupinových	choreogra-
fií	„O	pohár	starosty	obce	Tlumačov“.	I	letos	
sportovní	 hala	 Štěrkoviště	 v	 Otrokovicích	
praskala	ve	švech.	Soutěže	se	zúčastnilo	24	
klubů	z	celé	Moravy	a	bylo	k	vidění	54	sou-
těžních	 sestav	 ve	 4	 věkových	 kategoriích.	
Všechny	soutěžící	a	jejich	soutěžní choreo-
grafie	 sledovalo	6	porotců,	 kteří	 hodnotili	
daná	 kritéria	 jako	 je	 náročnost,	 technika,	
synchron,	 originalita	 a	 choreografie.	 Jako	
hlavní	 a	 zároveň	 slovní	 porotce	 v	 tomto	
ročníku	 byla	 Hanka	 Kynychová,	 cvičitelka	
aerobiku	a	autorka	charitativního	projektu	
Hejbejte	se.	Slovně	soutěžící	hodnotil	i	Mgr.
David	Holzer,	 trojnásobný	MS	 ve	 sportov-
ním	aerobiku	trojic.	Porota	byla	velmi	pro-
fesionální	 a	 žádná	 chybička	 jim	 neunikla.	
V	přestávkách	mezi	kategoriemi	vystoupi-
la	TS	Trick	z	Hulína	a	TS	Reborn	Squad	ze	
Zlína.	Díky	sponzorům	si	všechna	děvčata	
a	 chlapci	 odváželi	 spoustu	 upomínkových	
předmětů,	 sladkostí	a	dárečků.	Pro	všech-
ny	 soutěžící	 byl	 zajištěn	 také	 pitný	 režim,	
který	 zajistila	 firma	 Ondrášovka.	 Soutěž	
probíhala	na	velmi	vysoké	úrovni,	atmosfé-
ra	v	hale	byla	 skvělá,	 soutěžící	 si	 odváželi	
nejen	spoustu	dárečků,	nových	zkušeností,	
ale	i	cenných	rad	od	poroty.	Nejlepší	druž-
stva	získala	poháry	a	medaile,	které	věno-
vala	na	tuto	soutěž	Obec	Tlumačov,	a	také	
pizzy	 nebo	 dokonce	 vítězové	 super	 maxi	 
pizze,	 které	 pro	 ně	 připravila	 pizzerie	 
Vasallo	z	Otrokovic.	

Velmi	 bych	 chtěla	 poděkovat	 všem	 po-
mocníkům	 na	 této	 akci,	 protože	 bez	 jejich	
pomoci	by	se	akce	na	takové	úrovni	nemoh-
la	vůbec	konat.	Dále	bych	chtěla	poděkovat	
p.	Martině	Filákové	za	 její	ochotu	pracovat	
na	sponzoringu	a	získávat	spoustu	krásných	
dárečků,	které	si	pak	děti	z	naší	soutěže	od-
vážejí.	Snažíme	se	všechny	děti	ocenit	za	je-
jich	píli	 a	úsilí,	 i	 když	neskončí	na	místech	
nejvyšších	a	motivovat	 je	 tak	pro	další	cvi-
čení.	V	příštím	roce	se	bude	konat	10.	ročník	

Den	 Země	 si	 naše	 škola	 aktivně	 připo-
mněla	v	úterý	23.	dubna	2013.	Při	 ranním	
nástupu	 byly	 ohodnoceny	 a	 vybrány	 nej-
nápaditější	ekovlajky	s	motivem	odevzdání	
a	 znovuvyužití	 elektrozařízení.	 Mezi	 vlaj-
kami,	 které	 nyní	 zdobí	 atrium	 školy,	 byla	
do	soutěže	Recyklohraní	 zvolena	za	1.	 stu-
peň	vlajka	4.	třídy	a	za	starší	žáky	vlajka	tří-
dy	sedmé.	

Hlavní	 náplní	 dne	 však	byl	 sběr,	 odnos	
a	 zajištění	 recyklace	 občany	 připravených	
tříděných	 odpadů.	 Žáci	 do	 školy	 přines-
li	 pytle	 s	 plasty,	 vysloužilé	 elektro,	 vybité	
baterie	apod.	Na	nádvoří	školy	 jsme	si	vy-
zkoušeli,	 jaké	 to	 je	být	 třídičem	a	drtičem	
PET	 lahví.	 Zaměstnanci	 obce	 pak	 zajistili	
odvoz	 a	 správnou	 recyklaci	 větších	 kusů	
elektra,	za	tuto	spolupráci	děkujeme.	Díky	
patří	 i	všem	obyvatelům,	kteří	 si	našli	 čas	
a	vytřídili	pro	nás	a	taky	pro	celou	planetu	
své	odpadky.	

Cyklistická soutěž 
v Otrokovicích

Ve	 středu	 23.	 dubna	 2013	 se	 zú-
častnili	zástupci	naší	školy	tradiční	do-
pravní	soutěže	mladých	cyklistů.

V	 okrskovém	 kole	 v	 Otrokovicích	
nás	reprezentovalo	čtyřčlenné	družstvo	
mladších	 žáků	 a	 stejně	 početné	 druž-
stvo	 starších.	 Soutěžilo	 se	 v	 několika	
disciplínách	–	jízda	po	dopravním	hřišti,	
znalost	pravidel	silničního	provozu,	jíz-
da	přes	překážky	a	základy	první	pomo-
ci.	Naši	žáci	se	svého	úkolu	ujali	oprav-
du	svědomitě.	Výsledkem	bylo	vítězství	
v	obou	kategoriích,	které	nás	posunulo	
do	vyššího	oblastního	kola	soutěže,	kte-
ré	se	bude	konat	v	Malenovicích.	

Všem	našim	žákům	upřímně	gratu-
lujeme	a	přejeme	úspěch	i	nadále!

Mgr. Lenka Odložilíková

V	letošním	školním	roce	bude	odcházet	
ze	základní	školy	celkem	16	žáků	(14	žáků	
z	9.	tř.	a	2	žáci	z	8.	tř.).	

Na	 gymnázia	 se	 letos	 nehlásil	 žádný	 ze	
žáků,	 výrazný	 zájem	 byl	 o	 školy	 odborné.	
Jednalo	 se	 o	 průmyslovou	 školu	 ve	 Zlíně	
a	 v	 Otrokovicích,	 kam	 nastoupí	 po	 prázd-
ninách	2	 žáci	na	obor	 stavebnictví	 a	1	 žák	
na	 obor	 aplikovaná	 chemie.	 Na	 hotelo-

Žáci 9. třídy zleva: Tomáš Štipčák, Vojtěch Ševela, Vendula Kouřilová, Daniel Machovský, Tereza Vyoralová, Nela Strungová, Michal Michalík,Jakub Vrána, Jakub 
Kadrle, Renáta Vodicová, Aneta Gorčíková, Martin Jelínek, Klára Bordovská, Natálie Mišáková.  Foto KIS Tluačov. 

Den Země v tlumačovské škole

U	hřiště	školy	na	nás	pak	čekala	výuková	
prezentace	záchranné	stanice	Seiferos,	při	
které	jsme	zjistili	spoustu	zajímavých	infor-
mací	o	sovách	a	dravcích.	Někteří	šťastlivci,	
tzv.	oběti,	si	vyzkoušeli,	jaké	to	je	trénovat	
a	pracovat	s	dravci	na	vlastní	kůži.	Celkově	
se	žákům	den	strávený	jinak	než	v	lavicích	
líbil	a	jsme	rádi,	že	většina	z	nich	se	zapojila	
velmi	aktivně.

RNDr. Martina Železná

Jak si vedli naši žáci letos u přijímaček na střední školy?
vou	 školu	do	Zlína	nebo	do	Kroměříže	na-
stoupí	 na	 obor	 hotelnictví	 3	 žáci,	 na	 školu	
veterinární	 do	 Kroměříže	 1	 žákyně,	
na	kroměřížskou	obchodní	akademii	2	žáci.	
Na	 Střední	 pedagogickou	 školu	 Kroměříž	
nastoupí	 1	 žákyně	 na	 obor	 předškolní	
pedagogika	a	na	Střední	zdravotnickou	ško-
lu	Kroměříž	 jedna	žákyně	na	obor	 sociální	
činnost.

Ostatní	žáci	se	hlásili	na	SOŠ	do	Otrokovic	
nebo	na	COPT	do	Kroměříže	na	učební	obory	
kuchař	–	číšník	(1	žákyně),	autoelektrikář	(1		
žák),	řezník	–	uzenář	(1	žák)	a	zedník	(2	žáci).

Věřím,	že	si	žáci	zvolili	ty	správné	obory,	
které	jim	do	budoucna	umožní	dobré	uplat-
nění	na	trhu	práce.	Hodně	studijních	úspě-
chů,	 dobré	 učitele	 a	 spolužáky	 na	 nových	
školách.	 Mgr. Šárka Matulíková

Tlumačovští florbalisté.  Foto ZŠ Tlumačov. 

Úspěch v Otrokovické 
lize 2012/2013

Po	 delší	 době	 jsme	 se	 2.	 místem	
v	 lize	 vrátili	 mezi	 sportovně	 úspěšné	
školy	našeho	regionu.

Ve	 školním	 roce	 2012/2013	 jsme	
navázali	na	tradici	účasti	v	Otrokovic-
ké	florbalové	lize	–	OFL	v	kategoriích	–	
elévové	(3.–5.	r.)	a	starší	žáci	(8.	a	9.	r.).	

Na	 rozdíl	 od	 svých	 starších	 spolu-
žáků	naši	nejmladší	florbalisté	zahájili	
1.	 kolo	 úspěšně.	 Porazili	 stejně	 staré	
soupeře	 ze	 ZŠ	 T.G.M.	 Otrokovice	 5:2	
a	prohráli	se	ZŠ	Mánesova	1:3.	

2.	 kolo	 bylo	 pro	 náš	 tým	 smolné.	
Kluci	 prohráli	 obě	 utkání	 sice	 těsně,	
ale	 přece.	 Tlumačov	 –	 T. G. M.Otroko-
vice	(1:2)	a	Tlumačov:	Mánesova	Otro-
kovice	(1:4).	

Pod	 vlivem	 nepříznivého	 výsledku	
jsme	začali	trénovat	2	krát	týdně	a	vý-
sledek	 se	 dostavil	 v	 podobě	 vítězství	
ve	 3.	 kole.	 ZŠ	 T. G. M.Otrokovice	 jsme	
porazili	 (4:3)	 a	 ZŠ	 Mánesovu	 Otro-
kovice	 (4:2).	 Kluci	 hráli	 zodpovědně	
s	 obrovským	nasazením	 a	 vítězství	 si	
opravdu	zasloužili.	

Celkově	 jsme	 v	 ročníku	 nasbírali	
9	 bodů	 a	 umístili	 se	 na	 2.	 místě,	 což	
je	 vynikající	 úspěch	 a	 velká	motivace	
do	budoucna.	
1.	 místo	 -	 ZŠ	 Mánesova	 Otrokovice	 -	

11	bodů	
2. místo - ZŠ Tlumačov - 9 bodů 
3.	 místo	-	ZŠ	T.G.M.	Otrokovice	-	5	bodů	

Střelci	 týmu:	 Lukáš	 Havelka	 –	
4	 branky,	 David	 Jeřábek	 a	 Jirka	 Kvas-
nička	–	3	branky,	Honza	Hrtús	a	David	
Pazdziora	 –	 2	 branky	 a	 Matěj	 Rýdel	
–	 1	 branka.	 Tým	 výrazně	 podporoval	
brankař	 Martin	 Němec	 a	 další	 hráči	 
(A.	Bilík,	Z.	Machovský,	T.	Hric	a	D.	Kou-
řil).	Kluci gratuluju!

Robert Podlas - trenér 

soutěže	a	již	nyní	začínáme	pracovat	na	pří-
pravě.	 Těšíme	 se	 na	 opět	 na	 Vaši	 podporu	
a	také	účast	na	této	soutěži.

A	jak	to	letos	všechno	dopadlo?
Kategorie do 7 let

• 1.	 místo	 Aerobic	 Kostelec	 –	 Tajemství 
orientu, 2.	 místo	 K.I.S.	 Intensive	 Hodo-
nín	–	Kluci jsou páni?	3.	místo	Akropolis	
Uherské	Hradiště	–	Eskymáčci
Kategorie 8–10 let

• 1.	místo	AS	Valašské	Meziříčí	-	Happy Gi-
rls, 2.	místo	DDM	Sluníčko	-	Quick	step	
AT	 Tlumačov	 –	 Cínoví vojáčci, 3.	 místo	
Velká	n.Veličkou	–	Roztančené plamínky
Kategorie 11–13 let

• 1.	 místo	 Aerobic	 Kostelec	 -	 Top Gun, 
2.		místo	1.	AC	Uherský	Brod	–	Tap-Dan-
ce, 3.	místo	DDM	Sluníčko	–	Quick	step	
AT	Tlumačov	–	Oliver Twist
Kategorie 14 a více let

• 1.	místo	DDM	Sluníčko	-	Quick	step	AT	Tlu-
mačov	–	Dr. Jekyll a Mr. Hyde, 2.	místo	K.I.S.	
Intensive	Hodonín	 –	The Ballet, 3.	místo	
DDM	Orlová	- Horečka sobotní noci
Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného 

pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Cínoví vojáčci. Foto: DDM Sluníčko. 
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Destilační kotel. Foto zahrádkáři. 

Ze života obceKIS Tlumačov

Vítězem	 se	 stala	 slečna	 Michaela	 Ma-
nová	z	Tlumačova	se	svou	fotkou	„Kobylka	
Jessy“.	Na	druhém	místě	se	umístil	snímek	
„Pes	na	houpačce“	od	paní	Jiřiny	Mišákové,	
také	 z	 Tlumačova.	 Třetí	 místo	 patří	 paní	
Janě	Čadové	z	Holešova	za	fotografii	„Roky“.

Soutěž	 probíhala	 od	 25.	 března	
do	30.	dubna	2013	a	zúčastnit	se	mohl	kaž-

Co nového v pálenici
Tak	 jako	každou	sezonu	probíhá	pálení	

ovocných	 pálenek,	 i	 letos	 se	 snažíme	 naši	
pálenici	 vylepšit.	 Vybudovat	 něco	 nového,	
co	by	přispělo	k	technickému	zdokonalení,	
hospodárnějšímu	 provozu,	 ochraně	 život-
ního	prostředí	nebo	třeba	„jen“	ke	zkrášle-
ní	pálenice.	Přestože	naše	finanční	situace	
není	 nijak	 růžová,	 ceny	 energií	 stoupají	
a	krize	na	nás	tlačí	ze	všech	stran,	i	letošní	
rok	jsme	připravili	novinku.

Všichni	 zákazníci	 naší	 pálenice	 jistě	 ví,	
jak	bylo	 těžké	přepravit	nádoby	 s	kvasem	
na	rampu	a	přelít	 je	do	zásobníku	nad	de-
stilačním	 kotlem.	 Znamenalo	 to	 většinou	
část	 sudu	 pracně	 „překýblovat“	 a	 zbytek	
s	velkou	námahou	přelít.	Že	to	nebylo	zrov-
na	 jednoduché,	 dokazuje	 zeď	 kolem	 ná-
levky,	která	se	kvůli	znečištění	musela	rok	
co	rok	malovat.	Často	byly	stopy	kvasu	až	
na	stropě.

Tomu	všemu	bude	v	nadcházející	sezoně	
konec.	Zakoupili	jsme	a	nechali	namontovat	
zařízení,	 které	 kvas	 ze	 sudů	 přivezených	
na	 nejrůznějších	 dopravních	 prostředcích	
dokáže	bez	námahy	přepravit	do	zásobní-
ku.	Jedná	se	o	vývěvu,	která	vytváří	podtlak.	
Ten	potrubím	a	flexibilní	hadicí	zasunutou	
do	 sudu	 dopraví	 kvas	 rychle	 a	 snadno	 až	
do	zásobníku	nad	kotlem.	Odtud	si	ho	ob-
sluha	pálenice	ve	správný	čas	vpustí	přímo	
do	kotle.

Věříme,	 že	 toto	 vylepšení	 ulehčí	 prá-
ci	 všem	 stálým	 zákazníkům	 naší	 pálenice	
a	 možná	 přiláká	 i	 zákazníky	 nové.	 Dále	
chystáme	 zvětšit	 počet	 páleničářů,	 aby-
chom	mohli	pálit	i	v	sobotu	a	v	neděli	podle	
požadavků	zákazníků.

Pro	milovníky	kvalitního	destilátu	
tlumačovští zahrádkáři

Kulturní a informační středisko Tlumačov
připravuje

1. TLUMAČOVSKÉ HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Termín	konání:	říjen 2013

Vyzýváme	hudebně	nadané	občany:	přijďte	předvést	hru	na	hudební	nástroj	nebo	za-
zpívat.	Věk	účastníků	není	nijak	omezen.	Vítány	jsou	i	rodinné	skupiny	–	rodiče	s	dětmi,	
děti	s	prarodiči	a	ostatními	příbuznými.	Takže	trénujte,	nacvičujte,	po	prázdninách,	

v	měsíci	září,	se	dozvíte	více	podrobností.	Sledujete	www.tlumacov.cz,	KIS	na	facebooku,	
nástěnky	a	rozhlas.	Nebo	zajděte	osobně	do	KIS	Tlumačov,	nám.	Komenského	170,	

tel.:	577	929	023,	724	368	378.	

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Okresní hospodářská komora Kroměříž zahájila 1. 1. 2013 dvouletý 
projekt s názvem „Šancí je změna“ reg. č. CZ.1.04/1.2.05/36.00029

Cílem projektu je pomoci zaměstnancům ve výpovědi z organizačních 
důvodů a zaměstnancům, kterým končí smlouva na dobu určitou, 
rekvalifikovat se, zahájit podnikatelskou činnost a najít novou  
pracovní příležitost – ZDARMA.

NABÍZENÉ REKVALIFIKACE:
obchodní zástupce, elektrotechnické a elektroinstalační práce, stavební 
dělníci, obsluha zemních a příbuzných strojů, ICT, obsluha/ operátor 
CNC strojů, řidičské oprávnění (B, C, D, B+E, C+E), svářečské kurzy, 
kuchař/číšník (hostinská činnost), kadeřnice, kosmetička, manikúra, 
pedikúra, operátor call centra

Kontaktujte konzultantku a přijďte se poradit!
Ing. Adriana Klučková
tel.: 573 331 650, 724 613 012
e-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Komenského nám. 435, 767 01  Kroměříž

Veškeré informace ohledně projektu naleznete na www.ohkkm.cz

Okresní hospodářská komora
Kroměříž

Běží Vám výpovědní lhůta nebo končí pracovní 
smlouva? Nevíte, co dál? Nevěšte hlavu!!!

Střední průmyslová škola Otrokovice
Tř.	T.	Bati	1266,	Otrokovice

nabízí	veřejnosti
Orientační zkoušku alkoholu na přítomnost metanolu
metodou	plynové	chromatografie.	Laboratoř	není	akreditovaná.

Kontakt:	Po–čt	8–15	hod.,	tel.	577	924	087,	kl.	256
Vzorky:	max.	0,5 dl	(půl	decilitru)	je	možno	přinést	do	laboratoře	školy,	 

Štěrkoviště,	konečná	MHD	č.	55,	Domov	mládeže	1.	Cena	zkoušky	1	vzorku	50 Kč.

Fotosoutěž na téma Domácí mazlíčci zná vítěze

Vítězná fotografie Kobylka Jessy. Foto M. Manová. 

dý,	kdo	poslal	fotografii	na	dané	téma.	Cel-
kem	 se	 do	 fotosoutěže	 přihlásilo	 29	 ama-
térských	fotografů	se	67	snímky.	

Cílem	 soutěže	 nebylo	 rozhodnout,	 kdo	
má	nejhezčí	kočku,	psa,	morče,	 či	 jiné	do-
mácí	zvířátko.	Všichni	víme,	že	ten	náš	do-
mácí	mazlíček	je	přece	nejkrásnější,	nejmi-
lejší,	a	nejhodnější.	

Tak	jako	minulý	rok,	o	třech	fotografiích,	
které	 je	nejvíce	 zaujaly,	 rozhodla	odborná	
porota,	 ve	 složení	 2	 profesionálních	 foto-
grafů	p.	Františka	Cíveli	a	jeho	dcery	Lucie	
(Fotoateliér	Lucie	Napajedla,	http://www.
fotolucie.cz/).

Oficiální	 vyhlášení	 výsledků	 proběh-
lo	 ve	 středu	29.	 května	2013	v	Kulturním	
a	informačním	středisku	za	účasti	starosty	
obce	Ing.	Antonína	Jonáška.	Starosta	podě-
koval	všem	za	účast	a	předal	ceny	v	podobě	
propagačních	 předmětů	 Obce	 Tlumačov	
a	slevových	poukazů	na	fotoslužby.

Všechny	 zaslané	 fotografie	 si	 bu-
dete	 moci	 prohlédnout	 od	 17. 6. 2013	
do	31. 7. 2013	v	sále	KIS	Tlumačov.	Srdečně	
vás	zveme.

Věříme	 všem	 amatérským	 fotografům,	
že	nám	zachovají	přízeň	a	opět	se	fotosou-
těže	zúčastní.	Ta	v	roce	2014	bude	na	téma	
„Tlumačov	 ve	 čtyřech	 ročních	 obdobích“.	
Takže	foťte,	foťte,	už	je	léto.	

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Oceněné fotografky: zleva paní J. Čadová, slečna 
M. Manová a paní J. Mišáková.  

Tradice ve stavění a kácení májky pokračuje
Od	26.	 dubna	 2013	 stála	 na	 náměstí	

Komenského	tlumačovská	májka.	
Troufám	 si	 tvrdit,	 že	 letošní	 máj-

ka	 byla	 zatím	 nejhezčí,	 jakou	 jsme	 kdy	
v	 obci	 měli.	 Jelikož	 už	 místní	 fotbalisté	
nemají	 oddíl	 dorostů,	májku	museli	 po-
stavit	 silní	muži	 z	Tlumačova.	Po	5ti	 le-
tech	praxe	se	jim	to,	s	plným	nasazením	
všech	sil,	podařilo.	

Přiletělo	i	několik	čarodějnic,	které	si	
zatančily	u	májky	a	později	upálily	svoji	
namalovanou	kolegyni.	

Na	 úvod	 kácení	 májky,	 řekl	 starosta	
obce	Ing.	Antonín	Jonášek,	 jsme	rádi,	že	
naše	 májka	 byla	 ušetřena	 předčasného	
pokácení	(v	tomto	chladném	počasí	tře-
ba	na	otop)	a	mohli	jsme	si	ji	uřezat	sami	
a	ve	 správném	čase.	V	pátek	31.	 května	
2013	 v	 podvečerních	 hodinách	 šla	 tedy	
májka	k	zemi.

O	 program	 se	 postaralo	 občanské	
sdružení	Mapaj	z	Přerova,	které	vzniklo	
na	podnět	neustále	rostoucího	problému	
kriminality	u	nezletilých.	Sdružení	se	za-

bývá	 prevencí	 kriminality,	 poradenstvím,	
pomáhá	 obětem	 násilí	 ve	 formě	 výuky	
sebeobrany.	 Viděli	 jsme	 ukázku	 zadržení	
pachatele	psem,	základní	chvaty	a	triky	při	
sebeobraně	a	 zadržení	pachatele	 se	 zbra-
ní.	Mnozí	z	řad	občanů	si	mohli	na	vlastní	
kůži	vyzkoušet,	 jaké	to	 je,	když	vás	někdo	
přepadne	na	ulici.	Ale	hlavně	se	dozvědě-
li	a	bylo	 jim	názorně	ukázáno,	 jak	se	mají	
útočníkovi	ubránit.	

Členové	o. s.	Mapaj	 za	 své	vystou-
pení	 nechtěli	 žádnou	 odměnu,	 ale	
bylo	 vybíráno	 dobrovolné	 vstupné,	
které	bylo	věnováno	zdravotně	posti-
žené	 Michalce	 Láníkové	 z	 Holešova.	
Jsme	moc	rádi,	že	rodiče	Láníkovi	při-
jali	 naše	 pozvání	 a	 na	 kácení	májky	
přijeli	 i	s	Michalkou	a	 jejím	bráškou	
Tomášem.	Mohli	 jsme	 jim	 tedy	 spo-
lečně	 s	 o.s.	 Mapaj	 předat	 vybranou	
částku	 2.584 Kč,	 která	 bude	 použi-
ta	 na	 umělou	 výživu	 pro	 Michalku	
a	 na	 příslušenství	 k	 odsávačkám	
(odsávací	cévky).

Na	závěr	programu	proběhla	tradiční	
soutěž	dětí	v	jízdě	na	odrážedlech	a	ko-
lech.	Občerstvení	bylo	vždy	dobře	zajiš-
těno.	Po	bečce	piva	zdarma,	kterou	vždy	
na	kácení	májky	věnuje	starosta,	se	opět	
„jenom	 zaprášilo“.	 Děkujeme	manželům	
Moukovým,	 chlapům	 z	 obecní	 údržby	
a	místním	hasičům	za	pomoc	a	požární	
dozor.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Setkání s rodiči Michalky Láníkové.  Foto KIS Tlumačov. 
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