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Pravda  zvítězí,  ale  dá  to  fušku.       
                                     Karel Čapek. 
Možná si mnozí myslíme, že Vánoce 

jsou svátky, které se pravidelně opakují. 
To je sice pravda, ale přece jen jsou každé 
něčím specifické. Podle současného 
politického vývoje lze usuzovat, že letos 
nebude finišovat jen Ježíšek s přípravou 
vánočních dárků, ale také politici chtějí 
mít pod stromečkem jeden dárek, který se 
jmenuje „vláda“. 

Předčasné volby rozdaly pomyslné 
politické karty, avšak vyjednávání neměla 
zrovna rychlý start. Úspěch nových, 
nezakotvených politických hnutí a stále 
rostoucí procentuální zisk komunistické 
strany také vypovídá o náladě, ale i paměti 
národa. Některá předvolební prohlášení 
jdou až na hranu demokracie a právního 
státu. V listopadu 1989 jsem byl 
studentem 5. ročníku VUT v Brně. Když 
vzpomínám na události 17. listopadu,      
a dnes je to již 24 let, musím přiznat, že 
jsme si to mnozí malovali v lepších 
barvách. Jsem překvapen skutečností, že 
ve volbách klidně kandidují lidé s po-
šramocenou politickou minulostí, či 
dokonce příslušník pohotovostního pluku 
SNB, který zasahoval proti demon-
strantům na Václavském náměstí v rámci 
tzv. Palachova týdne a 17. listopadu tvořil 
zálohy SNB v Bartolomějské ulici.  
Možná to někomu již nevadí, ale já se        
s tím nemohu smířit. 

 
nádech senátních voleb. Tlumačov je totiž 
součástí senátního okrsku č. 80, kde díky 
zvolení senátora T. Okamury poslancem 
vyhlásil prezident republiky na 10. a 11. 
ledna 2014 doplňující volby. Lze 
očekávat i druhé kolo, které bude 17. a 18. 
ledna 2014.

I když máme po předčasných volbách, 
ale obecně před dalšími, dovolím si 
odcitovat krátkou úvahu profesora Petra 
Piťhy k volbám a výběru vhodného 
kandidáta:

„Jak kandidáty posuzujeme? Nejdříve 
si při setkání s člověkem uděláme první 
dojem. Ten nás dost ovlivní, ale nesmíme 
na něm skončit. To, že se mi líbila kravata 
pana A, šaty pana B, či kostýmek paní C, 
není rozhodující, protože nejde o módní 
přehlídku. Stejně nepodstatné je, že paní 
D či pan E mají krásnou postavu. 
Nevybíráme královnu krásy ani soubor 
manekýnů. Nikdo z nich na práci v parla-
mentu nebo ve vládě nebude mít, pokud 
nebude mít v pořádku mozek. Ten je 
uzavřen v hlavě a není vidět.

Můžeme se opřít a zajímat o to, co kdo        
z kandidátů umí. Oblíbení, široce známí 
zpěváci nemusí být vhodní, protože volíme 
parlament a ne pěvecký sbor. Herci 
mohou mít výhodu v tom, že by státníky 
mohli alespoň hrát, ale oni jimi mají být.

Kandidáti z řad populárních sportovců 
bývají lidé vytrvalí a pohotoví, ale ani to 

Letošní Vánoce budou mít u nás také 

samo o sobě nestačí. Nevybíráme 
reprezentaci pro olympiádu ani pro 
mistrovství světa. K těmto omylům při 
nedomyšlené volbě patří i hlas pro 
politika, který nás umí pobavit a rozesmát. 
Nevolíme ani krále komiků ani národní 
cirkus.

Blízko těmto případům může být 
neblahá volba založená na tom, že už se 
prostě nechci dívat na ustaranou tvář 
politika A, kterou vidím už léta každý 
večer v televizi. Chci něco nového,           
a proto zvolím kandidáta B. Tímto 
rozhodnutím mohu vyloučit ze hry velmi 
schopného a zkušeného člověka v pod-
statě z rozmarnosti. Volby nejsou výběrem 
módního kloboučku. Volíme představitele 
státu.

Při rozumném posuzování potřebujeme 
posoudit dosavadní práci představeného 
kandidáta. Přitom si musíme být vědomi, 
že každý člověk se v životě dopustil 
nejedné chyby a neodmítnout člověka, 
který vykonal spoustu dobré práce a jednu 
malou zpackal. Měli bychom posoudit, 
zda v jeho projevech nejsou logické chyby, 
zda říká vždy totéž (tj. nekličkuje a nelže). 
Hlavně si však udělat jasno o rozdílech    
a shodách jeho a mých názorů.“

Také se zamýšlím, co mají Vánoce       
a volby společného. Napadají mne dvě 
slova „překvapení“ a „darování“. Pod 
vánočním stromečkem na nás čeká milé 
překvapení, dárek, na který se každý 
těšíme. Volme tak, abychom byli jen mile 
překvapeni. Svým způsobem ve volbách 
„darujeme“ správu věcí veřejných na 
volební období.

Vánoce mezi volbamiVánoce mezi volbami

Tlumačovský betlém se dětem líbí.                                                                             Foto KIS Tlumačov
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Přes všechny hektické dny, 
které nás čekají v adventu, 

jenž má být dobou přípravy, 
usebráním se a zklidněním 

vám všem i vašim 
rodinám a blízkým 

přeji radostné Vánoce
a spokojený nový rok 2014.

Ing. Antonín Jonášek, starosta
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Přestože do konce letošního roku zbývají 
ještě dva měsíce, probíhá již nyní příprava 
rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je vždy do 
jisté míry milník, neboť nás nutí k ohlédnutí 
za  končícím rokem a provedení  
rekapitulace, co se podařilo zrealizovat,       
a tím pádem i zafinancovat. Letošní 
investice si dovolím charakterizovat rčením 
„krůček po krůčku“. Jsou realizovány dvě 
velké investiční akce celkem hodně menších 
investičních akcí, které v celkovém součtu 
představují z  rozpočtu pro rok 2013 částku 
5 187 000 Kč. 

Rok jsme odstartovali pořízením nové 
dieselové sekačky se zvýšeným výkonem  
a kvalitnější hydraulikou s celkovými ná-
klady cca 302 tis. Kč. Následovaly akce      
v bytovém domě na ul. Jana Žižky č. p. 
630, který je v majetku obce. Během 
letních měsíců byla kompletně vyměněna 
elektroinstalace v rozsahu 338 tis. Kč, 
rovněž proběhla výměna topných těles      
v celém domě v rozsahu 139 tis. Kč.

Od června 2013 je v běhu akce s názvem 
„Úspora energie budovy DPS Tlumačov“, 
což představuje celkové zateplení 
„pečováku“ a ukončení stavebních prací 
je plánováno do 29. listopadu 2013. 
Celkové náklady jsou 3 783 tis. Kč z toho 
kofinancování obce 1 807 tis. Kč. Tento 
projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí v rámci 
Operačního programu životního 
prostředí. 

Druhý velký projekt, který má stejný 
druh financování, je „Zavedení separace    
a svozu bioodpadů v obci Tlumačov“.        
V současné době je v běhu dodání 
nákladního automobilu s kontejnery. 
Předpokládané náklady jsou 2 234 tis. Kč, 
z toho náklady obce 229 tis. Kč. 

  V červnu byla dokončena celková 
digitalizace místního rozhlasu v částce   
553 121 Kč. Přímá dotace Zlínského kraje 
činila 280 000 Kč. Během letních měsíců 
byla ve staré budově Základní školy 
Tlumačov instalována regulace topení      
v rozsahu 234 tis. Kč, která umožňuje 
vytápění jednotlivých učeben školy           
a DDM podle daného rozvrhu, a není nutné 
tedy vytápět celou budovu v době, kdy 
nejsou jednotlivé učebny obsazeny. Letos 
proběhla také rekonstrukce budovy OÚ. 
Nejprve v srpnu došlo k osamostatnění 
vytápění ve dvou bytových jednotkách, 
které jsou v budově za 289 tis. Kč. 
Následně v září byla stará hliníková 
elektroinstalace nahrazena novými 
měděnými vodiči a celkově byla 
zmodernizována elektroinstalace včetně 
slaboproudých rozvodů. Proběhlo vyma-
lování a pokládka nových podlahovin. 
Celkově tyto náklady dosáhly částky cca 
612 tis Kč. Nyní proběhlo také výběrové 
řízení na dodávku nového serveru a do-
plňujících prvků v ceně cca 100.000 Kč.     
V průběhu měsíce září proběhlo přepojení 
splaškové kanalizace v objektech DPS       
a OÚ v celkových nákladech 115 tis. Kč. 
Tímto krokem byly přepojeny objekty       
v majetku obce na jednotnou kanalizaci 
ukončenou na ČOV Otrokovice.
   Koncem loňského roku rozhodlo ZO       
o odstranění stavby dočasného ubytování 
č. p. 209 na ul. Sportovní. Jelikož o tuto 
budovu neměl nikdo zájem, bylo 
rozhodnuto, že konstrukční prvky 
(buňky) budou využity odd. zeleně            
a údržby obce.  V rámci rekonstrukce 
dílen byla vypracována projektová 
dokumentace změny stavby před 
dokončením na realizaci přístřešků           
v technickém areálu obce na ul. Zábraní. 
Nyní je již budova „209“ rozebrána, 
instalována na nové místo a po zastřešení 
poslouží pro uložení mechanizace, či jako 
přístřešky pro palivové dříví. 

   Koncem června byla dokončena oprava 
odvodnění místní komunikace Skály pod 
mostem tratě ČD v nákladu cca 60 tis. Kč. 
Začátkem října proběhla oprava povrchu 
místní komunikace na ul. Krátká v cel-
kových nákladech cca 312 tis. Kč.
Přitom všem probíhala také projektová 
příprava na akce: Úspora energie budovy 
zdravotního střediska Tlumačov, 
Regionální biokoridor v k.ú. Tlumačov       
a Rozšíření sběrného dvora obce 
Tlumačov z OPŽP. První dvě žádosti jsou 
již podány, třetí finalizuje. Projekčně jsme 
již připraveni a proběhlo i výběrové řízení 
na zhotovitele zpevněných ploch v ul. 

2Metlov v rozsahu asi 150 m .
    V běhu je rozsáhlá příprava na celkovou 
opravu střechy základní školy. Při této 
akci dojde ke statickému posílení střešní 
konstrukce a nevyhovující bonský šindel, 
který je zdrojem častého zatékání do 
půdního prostoru školy, bude nahrazen 
klasickou střešní taškou. Projekční 
přípravy probíhají také na opravu 
chodníku podél silnice I/55. Jedná se         
o úseky v ul. Masarykova a ul. Dolní. 
Pokud bude náš projekt akceptován 
Státním fondem dopravní infrastruktury, 
lze očekávat na tuto akci rovněž finanční 
dotaci a realizaci  v příštím roce.

   Snahou obecního úřadu bylo efektivně 
využívat prostředky obce a na akce, kde je 
možné získat dotaci,  uskutečnit  
maximální možnou přípravu. Jak budeme 
úspěšní, ukáže čas, přesto si dovolím 
tvrdit, že se letos udělalo kus užitečné 
práce.

23. října 2013 
Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Stavební práce na DPS.         Foto OÚ Tlumačov

Konstrukční prvky (buňky) budou využity odd. 
zeleně a údržby obce. Foto OÚ Tlumačov

Rekonstrukce na OÚ.              Foto OÚ Tlumačov
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I v letošním roce poskytl Zlínský kraj 
účelovou neinvestiční dotaci z roz-
počtu Zlínského kraje na výdaje 
spojené s činností Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Tlumačov.
Zastupitelstvo ZK na svých jednáních 
schválilo v letošním roce dvě dotace. 
První neinvestiční účelovou dotaci ve 
výši 10 000,- Kč využila Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Tlumačov 
na zakoupení kulového rozdělovače,   
2 ks trhacích háků a výměnu vysoko-
tlaké proudnice. Druhou dotaci ve 
výši 25 000,- Kč, kterou Zlínský kraj 
poskytl v závěru roku, pak hasiči 
použili na pořízení nového pístového 
kompresoru s příslušenstvím. Nové 
vybavení zvýší technickou úroveň      
a připravenost tlumačovských hasičů 
na požární zásahy a krizové události. 
                   
                   Dík patří Zlínskému kraji!
                     Ing. Jan Rýdel, místostarosta

Místní akční skupina (MAS) Jižní Haná  
o. p. s. je nově vzniklou společností, která 
se připravuje na rozvoj svého území 
prostřednictvím využití  principu 
LEADER v novém programovacím 
období let 2014 – 2020.
Ustavující schůze zakládajících členů 
místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s. 
proběhla dne 3. 9. 2012, kde byla schvá-
lená a podepsaná zakládací smlouva, byli 
jmenováni členové správní a dozorčí rady, 
kteří ze svého středu zvolili předsedu       
a místopředsedu správní rady a předsedu 
dozorčí rady. Právní forma místní akční 
skupiny byla zvolena jako obecně 
prospěšná společnost, proto byla MAS 
Jižní Haná o. p. s. založena na základě 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně pro-
spěšných společnostech v platném znění   
a zapsána do rejstříku obecně prospěš-
ných společností vedeného Krajským 
soudem v Brně, oddíl O, vložka 520, dne 
13. října 2012. Bylo přiděleno iden-
tifikační číslo společnosti 293 72 232.
Při svém založení měla MAS Jižní Haná 
o.p.s. 18 zakládajících členů složených     
z představitelů veřejného, neziskového    
a soukromého sektoru. Dne 8. 1. 2013 na 
druhé Společné schůzi zakladatelů bylo 
přijato šest členů a rozšířena územní 
působnost o obec Břest. Na třetí Společné 
schůzi zakladatelů konané 7. 2. 2013 bylo 
přijato dalších 9 členů a rozšířena územní 
působnost o obce Sulimov, Karolín a Bě-
lov. Tím se místní akční skupina Jižní 
Haná rozrostla na současných 33 
zakladatelů a členů. Procentní podíl 

Redakční rada 
Tlumačovských novinek 

přeje všem občanům 
Tlumačova a čtenářům 

krásné a ničím nerušené 
Vánoce, hodně zdraví, štěstí 
a rodinné pohody do nového 

roku 2014.

Dotace Zlínského kraje 
pro tlumačovské hasiče

zastoupení jednotlivých sektorů tvoří 
33,3 %. MAS působí na území 9. obcí: 
Chropyně, Skaštice, Břest, Hulín, 
Tlumačov, Kvasice, Karolín, Sulimov     
a Bělov. Území MAS Jižní Haná tvoří 
správní území 9 obcí (2 se statutem města 
a ostatní se statutem obce) a 12 kata-
strálních území. Celé území MAS se 
nachází ve Zlínském kraji, v rámci něhož 
zasahuje do dvou okresů (okresu 
Kroměříž a okresu Zlín). Obce Tlumačov, 
Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, 
Karolín a Bělov mají jednu část obce, 
město Chropyně dvě (Chropyně a Ple-
šovec) a v rámci města Hulína jsou tři 
části (Hulín, Záhlinice a Chrášťany). 

Rozloha MAS Jižní Haná o.p.s.: 
2103,06 km

 Počet obyvatel v území: 19 015

MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlásila koncem 
října tohoto roku tréninkovou výzvu         
k předkládání žádostí o dotaci v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR, opatření 
III. 4. 1. Získávání dovedností, animace    
a provádění, název projektu: Kolem Jižní 
Hané. Obec Tlumačov (KIS Tlumačov) 
obdržela na projekt: II. ročník Turnaje ve 
stolním tenise 6.300 Kč. Dalších 7.650 Kč 
získala ZO ČZS Tlumačov na projekt: 
Tlumačovský košt pálenek 2014. 
                                               Děkujeme. 

 

MAS Jižní Haná o.p.s.

www.masjiznihana.cz

Volební účast v naší obci dosáhla 57,93%. 

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Výsledky předčasných voleb 

 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Tlumačově
 259 hl

239 hl

184 hl

141 hl

100 hl

70 hl

 51 hl

30 hl

 21 hl

19 hl

9 hl

Česká str.sociálně demokrat.

ANO 2011                                    

Komunistická str.Čech a Moravy 

Úsvit přímé demokr. T. Okamury 

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.      

TOP 09                                          

Občanská demokratická strana     

Strana svobodných občanů           

Strana zelených                             

Česká pirátská strana                    

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI   
Pořadí 1 - 10. dle hlasů.

Pohodové prožití Vánoc a hodně zdraví, štěstí, 
dobrých zpráv a snů proměněných ve skutečnost 

v novém roce 2014 
přeje všem občanům Tlumačova 

Ing. Jan Rýdel, místostarosta obce

Vánoční svátky 
a příchod nového roku

Ing. Jan Rýdel, Mgr. Jiřina Vrtalová 
a Renáta Nelešovská

25. - 26. 10. 2013
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  schválila zhotovitele akce „Zpevněná 
plocha Metlov“ společnost Porr a.s. z dů-
vodu splnění podmínek zadávacího řízení 
a podání nejvýhodnější nabídky na výše 
uvedenou akci za celkovou cenu 
303.688,- Kč včetně DPH a pověřila 
starostu k podpisu smlouvy
  schválila nabídku společnosti MCI 
SERVIS s. r. o, na výkon zadavatelských 
činností podle zákona č. 137/2006 Sb.,     
o veřejných zakázkách na akci „Regio-
nální biokoridor“
   schválila mandátní smlouvu na výkon 
zadavatelských činností podle zákona      
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
na akci „Regionální biokoridor“ mezi 
Obcí Tlumačov a společností MCI 
SERVIS a pověřila starostu podpisem 
smlouvy

   schválila panu Josefu Vejmělkovi uza-
vření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku a pověřila starostu podpisem 
smlouvy 
   schválila ukončení nájemní smlouvy     
s paní MDDr.  Alžbětou Staškovou na 
zubní ordinaci v objektu zdravotního 
střediska dohodou ke dni    31. 10. 2013 za 
stanovených podmínek
   neschválila dofinancování provozních 
nákladů formou příspěvku na provozní 
náklady v zařízení SENIOR Otrokovice  
p. o.
  schválila  ukončení  členství v Honeb-

 ním společenstvu Tlumačov a uložila OÚ 
Tlumačov provést kroky k ukončení 
členství v tomto honebním společenstvu  
   schválila ukončení dohody o občasném 
odstavování vozidla s panem Pavlem 
Tobolíkem a pověřila OÚ Tlumačov 
výkonem tohoto usnesení 
  schválila odstoupení od smlouvy číslo 
2054/2012 uzavřené mezi obcí Tlumačov 
a společností ZEMET spol. s r. o. z důvodu 
porušení podmínek smluvního vztahu
   schválila smlouvu o nájmu a servisu na 
pronájem multifunkčního digitálního 

  schválila dodávku mapového portálu 
společnosti Geosense s. r. o. a pověřila 
starostu obce podpisem závazné 
objednávky
  schválila Pořadník č. 13/2013 na ob-
sazení obecních bytů
  schválila Plán inventur pro rok 2013      
a příkaz k provedení inventarizace 
majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Tlumačov
   schválila záměr pronajmout zubní or-
dinaci v objektu zdravotního střediska ul. 
Dolní 95 v Tlumačově za stanovených 
podmínek
  schválila dofinancování provozních 
nákladů formou příspěvku do výše 
2.000,-- Kč na provozní náklady v za-
řízení SENIOR Otrokovice p. o.
    schválila pořadník v DPS v Tlumačově
  schválila bezplatný pronájem Klubu 
obce Zábraní dne 16. prosince 2013 pro 
Klub seniorů Tlumačov
    schválila záměr pronájmu movité věcí 
– klavíru – za stanovených podmínek
    schválila Přílohu č. 2/3 Smlouvy o od-
běru obalových a dalších druhů odpadů    

č. 525 a pověřila starostu obce podpisem 
přílohy
   schválila nařízení obce číslo 1/2013      
o zimní údržbě komunikací a zabezpečení 
schůdnosti a sjízdnosti chodníků, 
místních komunikací obce Tlumačov       
a o vymezení úseků místních komunikací, 
účelových komunikací a chodníků, na 
kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí 
    schválila přijetí peněžního daru pro MŠ 
Tlumačov a jeho užití dle zvážení 
ředitelky školy
  schválila přijetí daru pro Mateřskou 
školu Tlumačov – sestavy závěsných 
houpaček pro děti na školní zahradu
   schválila Smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje jejímž předmětem je 
účelová dotace pro Obec Tlumačov ve 
výši 10.000,- Kč na výdaje spojené s čin-
ností jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce Tlumačov a pověřila starostu obce 
podpisem smlouvy
  doporučila zastupitelstvu obce ke 
schválení návrh usnesení s tím, že 
obsahem změny ÚP Tlumačov bude 
stanovení funkčního využití pozemku p.č. 
2082/16 v k.ú. Tlumačov na Moravě v ná-
vaznosti na stávající využití pozemku, na 
využití sousedních pozemků, aktuální 
stavy limitů území a novely stavebního 
zákona
   vzala na vědomí návrh Územního plá-
nu Kvasice s tím, že uplatňuje uvedenou 
připomínku
   vzala na vědomí nabídku pana Libora 
Stodoly, na odprodej objektu bývalé 
trafostanice a pozemku p. č. st. 1186 a do-
poručila ZO odkoupení objektu bývalé 
trafostanice a pozemku
  schválila Smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP prostředí 
na akci “Úspora energie budovy DPS  
Tlumačov“ se Státním fondem životního 
prostředí ČR a pověřila starostu obce        
k podpisu smlouvy
  vzala na vědomí podané cenové na-
bídky jednotlivých uchazečů na akci 
malého rozsahu „Server v objektu OÚ      
č. p. 440, ul. Nádražní, Tlumačov“           
a schválila jako zhotovitele společnost TC 
servis, s.r.o. z důvodu splnění podmínek 
zadávacího řízení a podání nejvýhodnější 
nabídky v celkové ceně 100.216,- Kč vč. 
DPH a pověřila starostu obce k podpisu 
smlouvy

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném jednání dne 4. 9. 
2013 přijala tato usnesení:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 25. 9. 2013 
přijala tato usnesení:

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 16. 10. 2013 
přijala tato usnesení:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
stroje se společností Embex s.r.o. a po-
věřila starostu k podpisu smlouvy
  schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Zlínského kraje v roce 
2014 na osobní automobil pro přepravu 
osob pro JSDH Tlumačov a pověřila 
starostu obce podáním žádosti nejpozději 
do 30. 11. 2013
  schválila Smlouvu o poskytnutí pod-   
pory ze SFŽP ČR v rámci OPŽ  na akci 
“Zavedení separace a svozu bioodpadů     
v obci Tlumačov“, mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky a obcí 
Tlumačov a pověřila starostu obce k pod-
pisu smlouvy
  vzala na vědomí podané cenové na-
bídky jednotlivých uchazečů na akci 
malého rozsahu „Rekonstrukce střechy ZŠ 
Tlumačov – DSP a DPS“ a schválila jako 
zpracovatele uvedené akce společnost 
WaVe Structural design s. r. o. z důvodu 
splnění podmínek zadávacího řízení a po-
dání nejvýhodnější nabídky v celkové 
ceně 263.000,-  Kč vč. DPH a pověřila 
starostu obce k podpisu smlouvy
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  schválilo bezúplatný převod kopíro-
vacího stroje z majetku obce Tlumačov do 
majetku MŠ Tlumačov
   schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene         
a souhlasu se zřízením stavby na zřízení    
a provozování plynárenského zařízení 
stavby „Prodloužení NTL plynovodu pro 
novostavbu“ se společností JMP Net, s. r. 
o. a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
   schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene         
a souhlasu se zřízením stavby na zřízení    
a provozování plynárenského zařízení 
stavby „STL plynovod a přípojky pro 
rodinné domy na pozemcích…“ se 
společností JMP Net, s. r. o., a pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy
   schválilo smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na 

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 6. 11. 
2013 přijalo tato usnesení:

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy stavby „Tlumačov, Vavruša, 
úprava vedení NN“, se společností E.ON 
Distribuce a pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy
  schválilo smlouvu o zřízení věcného 
břemene na zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy stavby 
„Tlumačov, Kühr,  kabel NN se 
společností E.ON Distribuce a pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy
    schválilo záměr odprodat pozemky p. 
č. 1540 (PK), 1712 (PK) a 1857/2 (KN) za 
stanovených podmínek
  schválilo odkoupení objektu bývalé 
trafostanice a pozemku p. č. st. 1186 na 
Moravě od pana Libora Stodoly za 
celkovou cenu 5.000,- Kč s tím, že obec 
Tlumačov dále uhradí náklady spojené      
s převodem předmětných nemovitostí
    schválilo změnu Územního plánu Tlu-
mačov, jejímž obsahem bude stanovení 
funkčního využití pozemku p. č. 2082/16 
v k. ú. Tlumačov na Moravě v návaznosti 
na stávající využití pozemku, na využití 
sousedních pozemků, aktuální stavy 

limitů území a novely stavebního zákona
    schválilo do školské rady ZŠ Tlumačov 
jako zástupce zřizovatele Mgr. Aleše 
Kouřila a Ing. Štefana Hrtúse
    jmenovalo pracovní skupinu ve složení 
pp. Mgr. Aleš Kouřil, Mgr. Michal Kuňák 
Ph.D. a Pavel Baďura a ukládá této 
skupině zpracování návrhu možností 
řešení umísťování dětí předškolního věku 
do mateřské školy či základní školy
  pověřilo starostu obce Ing. Antonína 
Jonáška, místostarostu obce Ing. Jana 
Rýdla a člena RO Mgr. Rajmunda Huráně 
jednáním se zástupci TJ Sokol Tlumačov 
ve věci možností využití sokolovny pro 
kulturně společenské akce obce a do-
jednání podmínek pro provedení rekon-
strukce objektu
  uložilo pověřeným zástupcům obce 
povinnost předložit na zasedání ZO dne 
11. 12. 2013 návrh řešení – smlouvy         
s vlastníkem nemovitosti TJ Sokol
  neschválilo záměr odprodeje části 
pozemku p. č. 2540
-   schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2013 
rozpočtu obce pro rok 2013
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Karolína Kašíková, Alžběta Kouřilová, Tomáš 
Kotásek, Markéta Burešová, Marek Janál, 
Tereza Perútková

     Viktor Hlavica, Olga Stašková, Milada 
Páralová, František Němeček, 
Marie Bravencová
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Z e ž i v o t a o b c e

     Milan Stoklásek, Terézia Zborovančíková, 
Jiřina Kopečková, Adolf Haitz, Ludmila 
Gazdíková, Vlasta Faltýnková, Viktor Polák, 
Jarmila Straková, Libuše Dlapová, Marie 
Šumberová, Jiřina Ohnišťová, Karel Skopal, 
Helena Samohýlová, Anna Zavadilová, 
Karel Strýc

                                                             

Štědrý den 24. 12.  –  v 20.00 „půlnoční“ mše svatá

Boží hod vánoční 25. 12.  –  v 9.00 mše sv.

Svátek sv. Štěpána 26. 12.  –  v 9.00 mše sv.

Svátek Svaté rodiny 29. 12.  –  v 9.00 mše sv. 

s obnovou manželských slibů

Konec kalendářního roku 2013 

- v 15.30 mše sv. s adorací na 

poděkování za milosti končícího 

kalendářního roku, Te Deum

Slavnost Panny Marie, 

Matky Boží 

1. 1. -  v 9.00 mše sv. na Nový rok

rád se na Vás obracím v tomto ještě adventním čase s přáním všeho dobrého. Slovo „advent“, 
jak víme, znamená „příchod“. Přeji Vám požehnané zbylé adventní dny a pokojné přípravy na 
příchod toho, který se o svaté noci v Betlémě narodil. Vánoce (z něm. Weihnachten = svatá noc) 
ať se otisknou do našich myslí a srdcí a zanechají v nich trvalé poselství. 

V sobotu 9. listopadu 2013 
se roznesla smutná zpráva, 
že ve věku nedožitých 53 
let zemřel pan Stanislav 
Hradil z Napajedel, který 
byl dlouholetým  grafikem 
Tlumačovských novinek.

Pan Hradil nejprve 
zpracovával grafickou část 
pod hlavičkou společnosti 
Hart Press, od roku 2008 
pak samostatně a tehdy 
také vznikla současná 

grafická podoba 
Tlumačovských novinek. 

O chvílích, které prožíval 
na sklonku života vypovídá 

verš jeho smutečního 
oznámení:

Smrti se nebojím, 
smrt není zlá,

smrt je jen součástí 
tohoto života těžkého ...

Ing. Antonín Jonášek, 
starosta

Vzpomínka na pana 
Stanislava Hradila

Z Tlumačovské 
matriky

P. Michal Šálek , duchovní správce farnosti Tlumačov 

Naši jubilanti říjen - prosinec

Narozené děti

Úmrtí

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

Ladislava Vránová, matrikářka

Všem blahopřejeme.

S tímto přáním bych Vás také rád pozval na sváteční bohoslužby v naší farnosti: 

Milí přátelé z Tlumačova,
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Čtvrtý ročník Her seniorů Mikroregionu 
Jižní Haná byl zahájen v pátek 13. září 
2013 v 10 hodin. Vzhledem k nepří-
znivému počasí hry probíhaly v tělo-
cvičně základní školy. Seniorům z Hulína, 
Chropyně, Tlumačova a Kvasic to ale 
vůbec nevadilo a soutěžili se 100 % nasa-
zením. 
Tlumačovští senioři reprezentovali naši 
obec na výbornou. Druhé tlumačovské 
družstvo obsadilo 5. místo a první 
družstvo se umístilo, se ztrátou jednoho 
bodu za Kvasicemi II, na místě druhém. 
Takže jsme celkem za 4 roky nasbírali 1 x 
zlatou, 3x stříbrnou a 1x bronzovou 
medaili. Myslím si, že žádná obec nemá 
tak výbornou bilanci.

Tlumačov hostil seniory 
z Mikroregionu Jižní Haná

Hry zahájil, tak jako v minulých letech, 
slavnostní průvod. Seniorům, kteří 
pochodovali tělocvičnou, hrála do 
pochodu Dechová hudba Hulíňané. 
Po zdravicích čelních představitelů člen-
ských měst a obcí Mikroregionu Jižní 
Haná a po vystoupení mažoretek 
„Kontrasty“ z Hulína, se soutěžící 
odebrali k 8 soutěžním disciplínám.        
V každém družstvu bylo pět seniorů, ale 
soutěžili vždy jen čtyři z nich. Za 
Tlumačov soutěžili: Tlumačov I. (stejná 
sestava jako loni): Jaroslav Němec, 
Helena Němcová, Jiřina Vrtalová, 
Miroslav Šoltys, Ladislava Šoltysová. 
Tlumačov II.: Zdenka Kryštofová, Josef 
Sehnal, Marie Nováková, Vladimír Vrtal 
a Hana Brázdilová. Letošní disciplíny 
byly všechny nové, např. slabiková 
skládačka, přenos luštěnin přes pře-
kážkovou dráhu, skládání komínů            
z kostek, atd. Obci Tlumačov – 
Kulturnímu a informačnímu středisku 
záleželo hlavně na tom, aby se všichni 
dobře bavili.
Naši senioři, aniž by nějak zvlášť 
trénovali, podali mnohdy velkolepé 
výkony. Družstvu Tlumačov I. se nejlépe 
dařilo u poznávání koření a nejvíce 
naházeli hracími kostkami. Naopak se jim 
vůbec nezdařila střelba na florbalovou 
branku. To družstvo Tlumačov II. si dobře 
vedlo také v hodu hracími kostkami          
a v hodu medicinbalem. Bohužel se ani 

Po obědě, cca v 15 hodin jsme se se 
slovenskými přáteli, s českým „na 
shledanou“ a slovenským „dovidenia“, 
rozloučili. 

V první polovině září proběhl zájezd do 
termálních lázní, tentokrát jsme si vybrali 
Velký Meder. Autobus byl zcela zaplněn   
a s dobrou náladou za pěkného počasí a se 
spolehlivým řidičem panem Vejmělkem 
jsme se dostali do cíle naší cesty. Koupání 
bylo velmi příjemné a celý den rychle 
uběhl. Na zpáteční cestě jsme si i za-
zpívali a také naplánovali další zájezd do 
termálů, chceme vyzkoušet i Maďarsko. 
Ve stejném týdnu proběhly i Hry seniorů 
MJH v Tlumačově. Počasí sice tentokrát 
nepřálo, ale i v tělocvičně ZŠ nám bylo 
dobře. Soutěžila dvě družstva v osmi 
disciplínách. Něco se dařilo lépe, něco 
méně a nakonec jsme skončili na druhém 
a pátém místě. Líbil se nám i doprovodný 
program, který s námi sledovali i hosté      
z Ďanové. Představitelé Mikroregionu 
Jižní Haná slíbili, že seniorské hry budou 
pokračovat i v příštím roce. Všichni se 
těšíme ať už jako soutěžící nebo fandící 
účastníci.
Společně jsme si udělali výlet do 
Kroměříže na výstavu Floria. V pěkném 
prostředí nás zaujala výstava bonsají, 
regionální výstava ovoce a zeleniny, ale 
také nabídka a prodej nejrůznějšího zboží 
od semínek přes květinovou výzdobu, 
výrobky z proutí až po zdravou výživu. Ve 
stejném prostředí proběhne i výstava 
betlémů, plánujeme společnou účast. 
Zajímavá byla přednáška s panem 
Trefným o bylinkách, zhotovili jsme si 
předvánoční výzdoby a výborně se bavili 
na společném vánočním posezení.
                                                                                                  

Klub seniorů
Družstvo Tlumačov I.             Foto KIS Tlumačov

Hod medicinbalem.                Foto KIS Tlumačov

jednou netrefili balónem do basket-
balového koše.
V 12:30 hod. začal všechny výsledky 
zpracovávat hlavní rozhodčí. Aby nebyla 
soutěžícím a divákům dlouhá chvíle, 
přichystaly si pro ně jednotlivé obce          
a města kulturní vystoupení. Za Tlumačov 
zacvičily svoji skladbu děti z aerobiku při 
DDM Sluníčko Tlumačov. Skladba pod 
názvem „Cínoví vojáčci“ měla velký 
úspěch. Kladný ohlas mělo i další 
tlumačovské vystoupení, tentokráte 
zazpívaly hezké písničky zpěvačky ze 
skupiny „Návraty“. Diváci i soutěžící 
měli možnost si zasoutěžit i v luštění 
rébusů. Ze správných odevzdaných 
odpovědí bylo vylosováno 10 šťastlivců, 
kteří si domů odnesli drobné dárky.
Krátce po 14 hodině se všichni soutěžící 
dozvěděli své umístění. Radost našich 
seniorů byla velká, když přebírali od 
svého starosty Ing. Antonína Jonáška       
a předsedkyně mikroregionu Ing. Věry 
Sigmundové, medaile a ceny. Sice naši 
místní borci neobhájili loňské první místo 
z Kvasic, ale na celkové dobré náladě to 
nikomu neubralo. Chci poděkovat za nás 
všechny tlumačovským sportovcům za 
výbornou reprezentaci obce. Jako vždy 
jsme hrdi na vaše výsledky. 
V průběhu Her seniorů dorazila návštěva 
z družební obce Ďanová ze Slovenska. 
Naši slovenští přátelé přivezli krásný dort, 
který se hned na místě rozkrájel a snědl. 
Aktivně se zapojili do volné zábavy, která 
následovala po vyhlášení výsledků. 
Navštívili také naši pálenici. Družební 
návštěva pokračovala i v sobotu. 
Dopoledne jsme si všichni prohlédli 
hasičskou zbrojnici a šli i krátce 
nakouknout na soutěž ve voltiži. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

1.
2. 
3.
4.
5.

6-7.
8.

 Výsledky Počet 
bodů

 48

47

44

40

37

32

 27

Kvasice II. 

Tlumačov I. 

Chropyně I. 

Hulín II. 

Tlumačov II. 

Hulín I. a Chropyně II. 

Kvasice I. 

 Ladislava Šoltysová
Společné česko-slovenské krájení dortu.              

Foto KIS Tlumačov
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 V pondělí 23. listopadu 2013 se v KIS 
uskutečnila cestovatelská přednáška 
Jiřího Máry na téma Austrálie. Jiří Mára 
chce naplnit cestovatelské sny syna Jirky 
Máry a co nejvíce mu zpříjemnit jeho 
nelehkou cestu životem. 
  Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, 
který procestoval nejvzdálenější zemi na 
světě - Nový Zéland. O rok později 
studoval španělštinu v Ekvádoru a vy-
zkoušel, jak se žije v Amazonské džungli 
a na tajuplných Galapágách. Na třetí 
expedici procestoval Japonsko.
 Následovala cesta na Island a do 
Grónska, které geograficky patří do 
Severní Ameriky. A když jsme se konečně 
dostali do vytoužené Afriky, stal se Jirka 
prvním českým vozíčkářem, který 
navštívil všechny obydlené světadíly. 
Dokonce byl zapsán do České knihy 
rekordů. Necestuje však kvůli slávě, ale 
vlastním příkladem chce dokázat, že 
zdravotním handicapem život nekončí    
a také motivovat ostatní vozíčkáře v boji 
za naplnění vlastních snů. Pevně věříme, 
že dokázat se dá úplně všechno.
Australská projekce rodiny Márových 
vás často donutí vydechnout: „To snad 
není možný.“ Objeli celý kontinent 
kolem dokola a vydali se i do horoucího 
středu k posvátnému rudému monolitu 
Uluru. Cestou nakrmili skákající 
krokodýly, šnorchlovali ve Velkém 
bariérovém útesu, házeli bumerangem 
nebo naslouchali hraní Aboridžinců na 
didžeridu. Žasli v poušti mezi tisícovkou 
skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili 
klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem 
stromu do výšky 70 metrů. Prožili jsme 
společně s nimi příběh plný dobro-
družství, napětí a radosti. Jiří Mára je 
autorem sedmi cestopisných knih a do-
kumentárních filmů z různých koutů 
světa.
 Na konci přednášky jsme si mohli 
zakoupit nejen knihy Jiřího Máry, ale        
i DVD a kalendář.

1. Tlumačovské hudební odpoledne 
a vyhodnocení čtenářské ankety 

 „Osobnost Tlumačova za rok 2012“
První listopadovou neděli 3. listopadu 
2013 jsme přivítali v Kulturním a in-
formačním středisku Tlumačov 15 
odvážných účinkujících z řad tluma-
čovských občanů, kteří potěšili svým 
hudebním vystoupením bezmála plný sál 
posluchačů.
Od měsíce června jsme informovali 
občany o této akci, do které se mohl 
přihlásit každý, kdo umí zpívat nebo hrát 
na nějaký hudební nástroj. V žádném 
případě se nejednalo o hudební soutěž. 
Řečeno ve zkratce, kulturní zážitek 
připravili tlumačovští občané svým 
spoluobčanům, přátelům a hostům.
Jako první účinkující zazpívala Kristýnka 
Odložilová 3 písně: „Ta naše písnička 
česká“ od Karla Hašlera, „Sluneční 
ostrov“ od Jarmily Veselé a lidovou z jižní 
Moravy „Slavíček je pěkný ptáček“. Na 
kytaru a foukací harmoniku ji doprovodil 
pan Antonín Procházka.

Na pomyslném jevišti jsme poté přivítali 
rodinu Fajkusovu, jmenovitě Martina, 
Michaelu, Nikoletku, Petříka, Haničku     
a Ondřeje. Hned na úvod nám všichni 
společně za doprovodu kytary zazpívali 
písničku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře „Když radosti není dosti“. Dále 
následovala „Romance“ od Josefa 
Heydna a malá etuda od Čajkovského 
„Snění“ v podání Martina Fajkuse na 
klavír a na flétnu Michaely Fajkusové. 
Poslední z rodiny zahrála na flétnu 
Nikoletka skladbu „Sonatina“ od W. A. 
Mozarta. 
Součástí hudebního programu bylo také 
vyhodnocení čtenářské ankety „Osobnost 
Tlumačova za rok 2012“. Cílem projektu 
bylo 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 
netouží. Čtenáři Tlumačovských novinek 
nominovali tyto osobnosti: Bc. Hana 
Hlobilová, p. Mgr. Ladislava Šoltysová, 
p. Irena Janišová,  p.  Zdenka Gazdová      
a p. Miroslav Jonášek. 
Všech 5 nominovaných přijalo naše 
pozvání na hudební odpoledne.        

Pan M. Jonášek se bohužel nemohl 
zúčastnit osobně, byl v rekonvalescenci 
po operaci. Popřáli jsme mu brzké 
uzdravení. Zastoupila jej vnučka Nela 
Skopal-Procházková. 
A jak vůbec čtenářská anketa dopadla? 
Čtenáři Tlumačovských novinek roz-
hodli, pomocí hlasovacích lístků, že 
osobností Tlumačova za rok 2012 se stala 
paní Bc. Hana Hlobilová.
Nejen Haně Hlobilové, ale všem 
nominovaným patří naše velké uznání a 
obdiv. Starosta obce Ing. Antonín Jonášek 
a místostarosta Ing. Jan Rýdel předali 
všem malou pozornost od obce Tlumačov 
a květinu. Po krátké přestávce po-
kračovalo 1. Tlumačovské hudební 
odpoledne. Paní Marie Pečeňová a Irena 
Janišová nám, za doprovodu Zdenky 
Gazdové na klávesy, zazpívaly 3 písně: 
„Hej lásko, nečekej“ od Věry Špinarové, 
řeckou píseň „To byl ráj“ a jako třetí 
zazněla „Kulatý svět“ od Ivety Simonové. 
Stylově, zpěvem v hanáčtině, uzavřely 
celý program paní Jitka Fialová, Marie 
Machálková, Ludmila Machálková a Jana 
Václavíková. Zazpívaly nám všem 
písničky „Za horama svitá, Červené 
šátečko, Po hanácky sobě dopnem a Jož 
jsme se dost nazpívali“. 
Děkujeme všem účinkujícím, hostům       
a obecenstvu, za krásnou atmosféru        
1. Tlumačovského hudebního odpoledne. 
Za rok se budeme společně s vámi těšit na 
druhý ročník.

Rodina Fajkusova.            Foto Kateřina Gazdová

Nominované ženy.             Foto Kateřina Gazdová

Tlumačovské hanačky.       Foto Kateřina Gazdová

Vítězka ankety Bc. Hana Hlobilová..          

Foto KIS Tlumačov

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov
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   Tento rok jsme v naší obci oslavili 
Martinské hody v neděli 10. listopadu 
2013 na náměstíčku a 16. listopadu 2013  
v Klubu obce Zábraní.
     V neděli dopoledne proběhla v kostele 
sv. Martina Sváteční mše svatá, kterou 
celebroval P. Stanislav Jonášek. Po mši se 
občané Tlumačova sešli na náměstíčku, 
kde na ně čekal krátký kulturní program. 
Nejdříve všechny pozdravil starosta obce 
Ing. Antonín Jonášek a pak se už středem 
obce nesl zpěv mužského pěveckého 
sboru Hlahol z Mysločovic. Nechybělo 
ani malé občerstvení v podobě koláčků, 
cukroví, svařeného vína a čaje. Slavnostní 
atmosféru Martinských hodů, tak jako 
každý rok, umocnili i občané v hanáckých 
krojích.

Ilustrátor dětských knih a časopisů Adolf 
Dudek navštívil ve čtvrtek 19. září 2013 
naši knihovnu a připravil pro děti z ma-
teřské školy opravdu skvělou zábavu. Při 
každém svém vystoupení přináší radost    
a úsměvy nejen dětem, ale i dospělým. 
Na úvod se ilustrátor s dětmi seznámil      
a krátce popovídal o svých knihách. Letos 
k nám pan Dudek přijel s novým pohád-
kovým vystoupením, kterým vtáhl děti do 
děje několika známých pohádek.              
U každé pohádky si pozval malého diváka 
k tabuli, a ten mu pomáhal s jeho ilustrací 
(zájemců bylo tolik, že nemohl všechny 
uspokojit).

Pohádkové 

kreslení

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

     Za týden, v sobotu 16. listopadu 2013, 
proběhla v Klubu obce Zábraní degustace 
mladých Svatomartinských vín. K tanci    
a poslechu hrála, všem již dobře známá, 
cimbálová muzika Dubina. Ta využila 
naše hody k tomu, aby u nás v Tlumačově, 
pokřtila své nové, v pořadí druhé, hudební 
CD. Něco málo o letošním vínu, přesněji   
o vinařstvích, kde se vinná réva pěstuje, 
nám přednesl pan Pavel Ocknecht            

Nedělní setkání na náměstíčku.

Degustace svatomartinských vín.

Tlumačovští krojovaní hodovníci.

Pohádkové kreslení s A. Dufkem.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

z Chropyně. Od jeho firmy byla i pečená 
husa, zelí a knedlíky. Opět byla vyni-
kající. Na hostech, kteří na Martinské 
hody do klubu přišli, bylo vidět, že se jim 
u nás líbí, a že se výtečně baví. Program 
tentokrát doplnila venkovní ohnivá show 
a losování vstupenek o ceny v podobě 
lahví vína. 

Foto KIS Tlumačov

Foto KIS Tlumačov

Foto KIS Tlumačov

Foto KIS Tlumačov

Jménem pracovnic Kulturního            
a informačního střediska Tlumačov 

děkuji všem, kteří nám pomohli          
s organizací tak velké akce jakou 
bezesporu Martinské hody jsou.         

A děkujeme Vám všem za to, že jste 
přišli, ať už chutnat mladá vína nebo 

na nedělní setkání s přáteli na 
náměstíčku. Hody 2013 skončily, už se 
těšíme na Martinské hody roku 2014. 

Jako první představil pohádku O veliké 
řepě. Děti pomáhaly ilustrátorovi přivolat 
všechny postavičky, které v pohádce 
účinkovaly. Nakonec se s pomocí autora 
naučily namalovat myšku. Ve druhé 
pohádce o Šípkové Růžence, pomohly 
děti vybrat mezi věcmi ty, které by měly    
k princezně patřit. Zahrály si i na prince, 
který Růženku nakonec vysvobodil. Jako 
další následovala pohádka o Perníkové 
chaloupce. Děti malovaly perníčky na 
chaloupce a zahrály si na Mařenku           
a Jeníčka. Ježibaba je nesnědla a všechno 
dobře dopadlo. V pohádce o Koblížkovi si 
děti společně zazpívaly písničku, která     
k ní patří. Nakonec se doslechly, jak 
skončil nenasytný kohoutek, který se 
nerozdělil se slepičkou o zrníčko, a to mu 
uvízlo krku.
Každá pohádka má svůj konec a děti se jen 
nerady smiřovaly s tím, že už vystoupení 
končí. Na konci pořadu si každý odnášel 
na památku podpis, který mu autor 
věnoval na ruku či čelo.
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Kalendářní rok je za námi a opět je čas 
bilancovat a hodnotit další rok naší 
činnosti. V letošním roce jsme 
absolvovali 63 vystoupení v okolních 
obcích, domovech a klubech seniorů. 
Vystupujeme zcela zdarma, naší 
odměnou jsou slova díků a srdečná 
pozvání na další návštěvu, která nám 
dávají jistotu, že čas strávený nácvikem 
písniček a sestavováním průvodního 
slova k nim, se nám vrací v podobě 
ohlasů nadšených a spokojených 
posluchačů. V domovech seniorů 
dostáváme po skončení vystoupení 
drobné dárečky, které klienti sami 
vyrábí, takže v naší sbírce najdete různé 
předměty od jehelníčků až po keramické 
výrobky a básničky, které nám naši 
příznivci sami skládají. Jsou v nich milé 
veršíky a poděkování věnované od 
srdíčka, a proto nás tolik těší. Za zmínku 
stojí také jeden netradiční dárek, který 
jsme dostali v květnu letošního roku při 
vystoupení v nedaleké obci Oldři-
chovice.  

Tradiční „Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu“ proběhlo v naší obci 
i letos. Tentokráte v pátek 29. listopadu 
2013 u KIS Tlumačov. Přiblížili jsme se 
tak s občany obce k pravé vánoční 
atmosféře.

Od 16:45 hod. jsme se zaposlouchali do 
vánoční hudby v podání žesťového tria     
z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin 
přivítala všechny přítomné vedoucí KIS 
Renáta Nelešovská. Poté pronesl vánoční 

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

proslov starosta obce Ing. Antonín 
Jonášek a přání k blížícím se svátkům 
vánočním přidal P. Michal Šálek.
Krátký kulturní program si pro nás 
připravily děti z Mateřské školy 
Tlumačov. Po jejich milém vystoupení 
byla oceněna vítězka soutěže „O nejlepší 
linecké cukroví“ paní Marie Kopřivová. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Svým cukrářským uměním se sice po-
chlubily jen 3 ženy z Tlumačova, které 
odevzdaly do soutěže celkem 7 vzorků 
cukroví, nicméně vybrat opravdu to nej 
bylo pro degustátory těžké. Za paní 
Kopřivovou, která se vyhlášení výsledků 
nemohla osobně zúčastnit, převzal cenu 
pan Popovský.

K sváteční náladě přispěl i zpěv v po-
dání mužského pěveckého sboru 
Chlapčiska ze Spytinova. 

No a pak jsme už jen všichni čekali, až 
se za tónů fanfár slavnostně rozsvítí 
vánoční strom. Stromek krásně svítí 
společně s naším tlumačovském betlé-
mem. Kulturní program byl zakončen vel-
kolepým ohňostrojem. 

Paní starostka Marie Bartková a pan 
Vincenc Strojil, který akci ve spolupráci      
s obcí zorganizoval, nás překvapili dortem 
ve tvaru kláves s nápisem naší skupiny. Byl 
tak nazdobený, že nám bylo líto vzít nůž       
a rozdělit ho mezi všechny členky našeho 
hudebního seskupení. Zkazit jsme ho ale 
nenechali. Jak krásně vypadal, tak i výborně 
chutnal. Pro vaši ilustraci dokládám 
fotografii, abyste se mohli potěšit pohledem 
na toto originální dílo.

V našem repertoáru je v současné 
době 11 hudebních bloků s tematickými 
názvy a písničkami zaměřenými na 50. – 
80. léta, které naši posluchači vítají s ra-
dostí, vděčností a slzou v oku, protože 
jim připomínají návrat do jejich mladých 
let. V letošním roce vznikly dva nové 
programy s názvy „Písničkáři toulaví“      
a „Hvězdy, které nehasnou“, složené         
z populárních melodií Yvetty Simonové     
a Milana Chladila. Jako bonus pro naše 
příznivce jsme připravili také nový 
vánoční program s názvem „Vánoce, 
vánoce přicházejí…..“, který se usku-
tečnil v Tlumačově v prostorách KIS       
v pátek 13. prosince. Děkujeme vám za 
to, že navštěvujete naše vystoupení a za-
chovejte nám přízeň i do dalšího roku, 
kdy zahájíme osmý rok našeho působení. 
A aby to byl rok šťastný, spokojený, plný 
pohody a dnů bez stresů, shonů a starostí 
Vám všem přeje skupina „NÁVRATY“ 
ve složení Zdenka Gazdová, Irena 
Janišová, Mgr. Marie Pečeňová a Hana 
Janoštíková.

Ve staré budově KIS si mohli velcí         
i malí prohlédnout mnohaletou usilovnou 
práci vlakových modelářů při DDM 
Sluníčko.  Děti dostaly, tak jako každý 
rok, drobné sladkosti od Mikuláše            
s čertem a andělem.

Od 16 hod. byla zpřístupněna výstava 
dřevěných plastik pana Otakara Jakub-
číka. Autor byl také osobně u výstavy 
přítomen. 

Velké poděkování patří pracovníkům 
údržby Obecního úřadu a všem dobro-
volníkům, kteří nám každoročně při 
přípravě a realizaci akce pomáhají. 
Pracovnice Kulturního a informačního 
střediska vám přejí krásné a šťastné 
Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen 
sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny 
dny nového roku 2014.

Vystoupení dětí z MŠ.
Foto KIS Tlumačov

Dort pro členky skupiny Návraty. Foto H. Janoštíková

Vítězné linecké pečivo.
Foto KIS Tlumačov

Vlakoví modeláři.
Foto KIS Tlumačov

Chlapčiska ze Spytinova.
Foto KIS Tlumačov

Jak šel čas se skupinou „NÁVRATY“

 Za skupinu „NÁVRATY“
 Hana Janoštíková

Z e ž i v o t a o b c e
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V sobotu 23. 11. 2013 pořádal Dům dětí    
a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov 
za finanční podpory Obce Tlumačov 
„Šmoulí den otevřených dveří“. V každé 
místnosti DDM Sluníčko bylo pro 
návštěvy připraveno několik aktivit, do 
kterých se mohli zapojit a vše si vyzkou-
šet. Probíhalo zde papírové a keramické 
tvoření, pečení šmoulích srdíček, ukázka 
deskových a Magic her. V zrcadlové 
místnosti byla nejprve pro nejmenší 
návštěvníky promítána „Šmoulí straši-
delná pohádka“. Pak se zde promítaly dle 

Děti a paní učitelky z Mateřské                                    
školy v Tlumačově dostaly pozvání od 
místního svazu zahrádkářů na výstavu 
ovoce a zeleniny, která se konala 30. září 
2013 na místní sokolovně. Zrovna v tuto 
dobu jsme společně s dětmi probírali téma 
ovoce a zeleniny v naší školce, a proto 
jsme se na výstavu moc těšili. Hned po 
příchodu na sokolovnu se nás ujala paní 
Jiřina Vrtalová, která nezapře svou 
bývalou učitelskou profesi. Okamžitě       
a bez zaváhání se s přehledem ujala našich 
dětí a zajímavě jim přiblížila vystavované 
ovoce i zeleninu. Děti si s údivem 
prohlížely nepřeberné druhy a odrůdy 
jablíček a ostatních plodů z našich 

,,Čtvero ročních období“
DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, vyhlásil na podzim výtvarnou soutěž 

pro děti. Účastníci měli ztvárnit nebo vytvořit svou oblíbenou technikou některé nebo 
všechna roční období. Do soutěže se zapojilo 186 účastníků se 181 pracemi na dané téma. 

Byli to děti a žáci z Tlumačova, Kvasic, Otrokovic a dalších okolních měst a vesnic. 

Výstava všech prací, na kterou Vás srdečně zveme, proběhne 

17. 12. 2013 - 20. 1. 2014 v prostorách KIS v Tlumačově. 
Jak soutěž dopadla, si můžete přečíst na webových stránkách Tlumačova 

www.tlumacov.cz. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem za účast v soutěži. Odměny 
pro vítěze a sladký dáreček pro každého účastníka soutěže byly předány 9. 12. 2013           

na Vánočních dílnách. Proběhlo také společné fotografování vítězů. 

Bc. Hana Hlobilová
vedoucí odloučeného pracoviště 

Tlumačov DDM Sluníčko

Šmoulí Den otevřených dveří

Zážitky z výstavy

Šmoulí Den otevřených dveří.
Foto DDM Sluníčko Tlumačov

Děti z MŠ na zahrádkářské výstavě.
Foto MŠ Tlumačov

zahrádek, ukázku jejich zpracování – 
různých druhů zavařenin, na kterých si 
pochutnáme, až přijde zima a nám bude 
nejlépe za kamny. Naše děti se s pýchou 
hlásily ke svým výkresům a výrobkům, 
které jsme zapůjčili na zahrádkářskou 
výstavu a s přehledem je poznaly mezi 
ostatními výtvory z jiných škol. Na závěr 
a po prohlídce vystavovaných exponátů 
byl pro děti přichystaný zajímavý 
vědomostní kvíz, který potvrdil, že si naše 
děti z výkladu paní Vrtalové a získaných 
vědomostí z mateřské školy opravdu 
mnohé zapamatovaly a dovedly pohotově 
odpovídat na záludné otázky. Jako 
odměnu dostaly drobné sladkosti a před-
měty, které jim předala paní Marie 
Nováková – členka svazu zahrádkářů, 
kterým patří za naše pozvání, organizaci 

časového harmonogramu prezentace 
kroužků aerobiku, vlakoví modeláři         
a prezentace letního tábora Trnawood.    
V prostorách chodby si připravili 
výstavku „Šmoulí městečko“ děti            
z kroužku keramiky a kroužek aerobiku 
zde vystavil spoustu pohárů a medailí, 
které získali děvčata a chlapci v  soutěžní 
sezóně 2012/2013. V prostorách 
tělocvičny byly k vidění ukázky kroužků 
Sportovní hry, Kondiční gymnastika         
a Judo. V „čajovně“ si děti mohly nechat 
namalovat vybraný obrázek na obličej, 

zahrát deskové hry, stolní fotbálek nebo 
kulečník. V prostorách staré budovy KIS 
si zase mohli přítomní prohlédnout 
vlakový model vytvořený v kroužku 
vlakoví modeláři.  Od 16 hodin probíhala 
velká Šmoulí kinder diskotéka pod 
vedením DJ Apolla z Kroměříže. Akce 
byla velmi příjemná, zúčastnilo se jí přes 
200 návštěvníků. Děti si odnášely nejen 
spoustu zážitků, ale i spoustu sladkostí      
a šmoulích obrázků. 

Bc. Ludmila Daňková, pedagog volného času DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov

výstavy a v neposlední řadě za sladké 
odměny a hru, se kterou si děti rády hrají, 
velký dík.

                                                                                              Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Výtvarná soutěž 
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V sobotu 16. 11. 2013 pořádal Dům 
dětí a mládeže Sluníčko, středisko 
Tlumačov za finanční podpory Obce 
Tlumačov 1. ročník Soutěže v aerobiku 
jednotlivců. Již od brzkých ranních hodin 
se tlumačovskou tělocvičnou ozývaly 
známé hudební hity, které zde zněly po 
celý den až do pozdních večerních hodin. 
Na soutěž se sjelo cca 320 soutěžících. 
Soutěžilo zde 29 klubů z celé Moravy. 
Přijeli děvčata a chlapci např. z Ostravy, 
Valašského Meziříčí, Frýdku-Místku, 
Prostějova, Ostrovačic, Blanska, Veselí 
nad Moravou, Zlína, Uherského Ostrohu   
a ze spousty dalších klubů z velkých             
i malých měst. Samotná soutěž byla 
zahájena v 10 hodin p. starostou Tluma-
čova a p. ředitelkou DDM Sluníčko, kteří 
popřáli všem soutěžícím hodně štěstí. 
Soutěžícím předcvičovala na připraveném

Soutěž v aerobiku jednotlivců TLUMAČOV

Týden zdraví za námi

pódiu vždy lektorka aerobiku sestavu 
určenou pro danou věkovou kategorii. 
Cílem soutěžících bylo předvedenou 
sestavu co nejlépe zacvičit. Na vše 
dohlížela 5 členná porota, která se 
skládala z profesionálních cvičitelek 
aerobiku.  Jako první soutěžily děti ve 
věkové kategorii do 6 let. Bylo zde 34 
soutěžících. I Tlumačov zde měl 2 
zástupkyně a to Michalku Kelovou a Ju-
stýnku Kutňákovou. Děvčata začala 
chodit do aerobiku teprve od října, takže 
to byly pro ně první zkušenosti. Zvládla to 
na jedničku s hvězdičkou. Michalce se 
podařilo postoupit do finále, kde skončila 
na krásném 9. místě. V kategorii 7 – 8 let 
bylo 67 soutěžících. V této kategorii Tlu-
mačov neměl žádného zástupce. V kate-
gorii 9 – 10 soutěžilo 76 soutěžících. Zde 
jsme měly největší zastoupení děvčat. 
Kristýnka Mišáková, Danča Hoch-
manová, Míša Zuzaníková, Danča 
Kalandrová, Jolanka Kozumplíková, 
Zuzka Dzurusová, Míša Hajná, Anetka 
Teplá, Barča Buršíková a Verča Kelová. 
Děvčata byla velmi šikovná. Do 
semifinále se probojovala Zuzka D., která 
skončila na 26. místě a Kristýnka M. která 
skončila na 20. místě. V kategorii 11 – 13 
let soutěžilo 63 děvčat. V této kategorii 
Tlumačov reprezentovaly Míša Mar-
číková, Marťa Malenovská, Terezka 
Ševčíková a Leňa Zakopalová. Sestava     
v této kategorii byla už velmi náročná. 

Škola zdravého životního stylu má 
úspěšně za sebou projekt Týden zdraví!
Startovací aktivitou zdravého týdne na naší 
škole od 11. do 15. listopadu 2013 byla 
soutěž žáků a jejich rodičů v pečení 
moučníku, či koláče, který by splňoval 
kritérium zdravé stravy. Byli jsme mile 
překvapeni účastí 51 soutěžících. V pro-
storách školní jídelny se sešly rozmanité 
výtvory: přes mrkvové a cuketové buchty, 
jablečné řezy, sušenky a koláčky  z ovesných 
vloček až po zeleninový koláč či domácí 
chleba a zelný salát. 

Devítičlenná porota složená vždy ze 
zástupce z každé třídy měla nelehký úkol. 
Spořádat v celkem krátkém čase 51 vzorků 
byť lákavých pochutin, se brzy ukázalo být 
náročným úkolem. Ještě horší bylo 
rozhodnout, které jsou ty nejlepší. 

Po vyhodnocení se ukázalo, že pro dětské 
porotce kritérium zdravého složení nebylo 
tak podstatné. Důležitější pro ně byla chuť – 
čím sladší, tím lepší. 

A jak to dopadlo si můžete přečíst na webu 
školy www.zs.tlumacov.cz.
Ani ostatní žáci školy však nepřišli zkrátka. 
Vzorků bylo tolik, že se degustace nakonec 
zúčastnili všichni zbývající žáci školy. Jejich 
spokojené výrazy dokazovaly, že soutěž 
měla smysl. 

Protože mottem soutěže byl „zdravý 
výrobek“ nemohli jsme nechat bez 
povšimnutí snahu těch, kteří chtěli a dodrželi 
zadání. Proto byla sestavena druhá odborná 
porota, tentokrát ze všech pedagogických 
pracovníků, kteří se degustace vzorků 
zúčastnili rovněž. 

Ti ocenili originalitu receptu, výtečnou chuť, 
ale hlavně složení. Jejich hodnocení je opět na 
webu školy www.zs.tlumacov.cz.

Ať už hodnocení dopadlo jakkoli, rádi 
bychom poděkovali všem maminkám a ba-
bičkám, které našim soutěžícím pomohly        
s přípravou nějaké té dobrůtky. Byla to určitě 
moc dobrá akce.                                                         

Týden zdraví pokračoval úterními a stře-
dečními přednáškami a také praktickým 
školením Českého červeného kříže z oblasti 
poskytování první pomoci. Instruktorky s žáky 
prošly nejběžnější úrazy a stavy ohrožující 
zdraví, důležitá telefonní čísla a ošetřující 
materiál v lékárničce automobilu. Někteří žáci 
si dokonce na vlastní kůži vyzkoušeli, jak 
vypadá popálenina, střep v dlani, vymknutý 
kotník, otevřená zlomenina předloktí, 
rozřezaný prst. Mnohdy to nebyl příjemný 
pohled, o to příjemnější bylo ale vidět, že 
někteří žáci umí dané zranění pohotově ošetřit 
(zvláště úspěšní byli žáci již dříve soutěžící      
v cyklistických soutěžích a chválu si zasloužili 
i osmáci za aktivní přístup). 

Bc. Hana Hlobilová
vedoucí odloučeného pracoviště

 Tlumačov DDM Sluníčko

Druhá hodina školení byla věnována 
resuscitaci, masáž srdce si vyzkoušel na 
figuríně opravdu každý    a zjistil, že to není 
vůbec jednoduchá akt ivi ta .  Velké 
poděkování patří třem instruktorkám 
Českého červeného kříže, které naše žáky 
perfektně připravily na nenadálé zdraví a ži-
vot ohrožující situace, ve kterých snad 
všichni zareagují tak, aby co nejvíce řešení 
napomohli. 

Čtvrteční třetí hodinu přerušilo vyhlášení 
cvičného poplachu, po kterém následovala 
kompletní evakuace školy. A když už jsme 
byli ze školy takto „vyhnáni“, pokračovali 
jsme venku zdravotními vycházkami. První 
stupeň se vydal na okruh Tlumačovem, šestá 
a sedmá třída kratší trasu okolo Kurovického 
lomu. Nejstarší třídy lom obešli také, ovšem 
v delším okruhu. 

Všechny třídy v pátek absolvovaly také 
přednášku Zdravé zuby. Jelikož už většina 
žáků má svůj poslední chrup na dlouhý život, 
je třeba se umět o něj poctivě starat, aby co 
nejdéle vydržel v perfektním stavu. Týden 
zdraví jsme zakončili vynikajícím rautem, 
který byl složen z bohaté nabídky potravin,    
z kterých lze připravit zdravou snídani či 
svačinu nejen do školy. Žáci ochutnali bílý 
jogurt s cornflaky, müsli či s ovocem, více 
zrnné pečivo s celerovou nebo sýrovou 
pomazánkou, ovocné a zeleninové špízy. Za 
přípravu vynikající tečky celého týdne patří 
poděkování vyučujícím praktických činností   
a děvčatům z VIII. a IX. třídy. 

Soutěž v aerobiku jednotlivců.

Soutěž v aerobiku jednotlivců.

Foto DDM Sluníčko Tlumačov

Foto DDM Sluníčko Tlumačov

Naše děvčata nepostoupila do 
semifinále, ale i tak jim patří velká 
pochvala. V kategorii 14 a více let 
soutěžilo 46 soutěžících. Zde nás 
reprezentovala Nika Filáková, Terča 
Křikavová, Haňa Hlobilová a Verča 
Mišurcová. Všechna děvčata se probo-
jovala do finálové dvacítky. Největší 
úspěch měla pak Verča  M., která skončila 
na 8. místě.  Všichni soutěžící si odváželi 
krásné dárečky a vítězové hodnotné ceny, 
které do soutěže věnovali sponzoři. 
Atmosféra v tělocvičně byla skvělá          
a určitě se sejdeme při dalším ročníku této 
soutěže. Již nyní bychom Vás chtěli 
pozvat na 10. ročník soutěže v aerobiku 
skupinových choreografií „O pohár sta-
rosty Obce Tlumačov“, která se bude 
konat v sobotu 5. 4. 2014 ve Sportovní 
hale Otrokovice Štěrkoviště. 
Těšíme se na Vás. 

Mgr. L. Jirušková a M. Železná. 

Za pedagogický sbor, který se podílel 
na přípravě a organizaci Týdne zdraví 

Dětem chutnalo
Foto ZŠ Tlumačov
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Každoročně vyjíždějí profesionální i do-
brovolní hasiči na řadu požárů typických pro 
období Vánoc a konce roku. Mezi tyto požáry 
řadíme události vzniklé od zapálených svíček 
nebo od zábavní pyrotechniky. Výjimkou 
nejsou ani požáry vzniklé od velmi 
populárních aromalamp.

Svíčky se používají nejen samostatně, ale 
často jako součást dekorace adventních věnců 
a vánočních stromků. Blízkost dalších 
hořlavých materiálů zvyšuje riziko rozšíření 
požáru a další možné nebezpečí.

Hasiči se snaží poukázat na častý problém       
a tím je nedbalost lidí při manipulaci                
s otevřeným ohněm, neopatrnost při 
zapalování svíček a lamp, jejich nesprávné 
umístění, stejně jako nesprávné používání 
pyrotechniky.

V rámci podzimní atletické přípravy        
a regionálních soutěží AŠSK uspořádala 
naše škola další ročník "Přeboru školy      
v přespolním běhu".
Soutěž o přeborníky  školy v přespolním 
běhu v kategoriích 4. – 9. r. proběhla za 
ideálního počasí ve čtvrtek 3. října 2013    
v prostoru za Tlumačovem směrem          
k dálnici. Pedagogičtí pracovníci, kteří se 
na přípravě podíleli, se dohodli na 
rozdělení žáků do šesti kategorií podle 
věku a samozřejmě odděleně dívky          
a chlapci. Trať nebyla délkově náročná, 
ale kombinovala několik povrchů            
a výškových profilů. Závodníci vybíhali 
do mírných stoupání po polní cestě, 

Přebor školy v přespolním běhu 2013 Požáry ve vánočním období 
každoročně trápí nejen hasiče

Přespolní běh.

Foto ZŠ Tlumačov

NEZOODPOVĚDNÝ  PŘÍSTUP 
JE NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU 

VZNIKU TĚCHTO POŽÁRŮ

Roman Šnajdar

Při používání vonných aromalamp       
a ostatních druhů vonných i nevonných 
svíček se tyto nesmí při hoření ponechat 
bez dozoru. Je nutné jejich bedlivé pozo-
rování a sledování. Některé druhy svíček 
nesmí být položeny na hořlavých 
podložkách, což je vždy na konkrétním

výrobku uvedeno. Lidé 
vůbec nečtou příbalové 
letáky ke kupovanému 
zboží, kde bývá uvedeno, 
jak s výrobkem bezpečně 
zacházet a jak ho správně 
používat. To přináší        
v praxi celou řadu chyb  
a možnosti vzniku po-
žáru.  Řada požárů 
vzniká i při hře dětí,      
a proto je nutné děti 
poučit o možném ne-
bezpečí. V případě 
vzniku požáru je nutné 
zachovat „chladnou 
hlavu“ a co nej-
rychleji jednat. Nejen 
přivolat na pomoc 
hasiče (150,112), ale 
pokusit  se požár 
uhasit. Požáry v by-
t e c h  s e  v l i v e m  
blízkosti hořlavých 
materiálů rychle šíří 
a mohou způsobit 
velké materiální
škody.

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy 

probíhali ovocným sadem a také 
překonávali pole po sklizené řepce. 
Ukázalo se, že správnou motivací jsme 
schopni u našich žáků vzbudit opravdo-
vou chuť si zazávodit a samozřejmě          
i pocit, že každá soutěž má svá pravidla, 
která je nutné dodržovat. 

Všichni žáci bojovali o „každý metr          
a každou příčku“, která je posouvala 
konečným pořadím, které stanovilo 
přeborníka školy a další nejlépe umístěné. 
Výsledky si můžete přečíst na webových 
stránkách školy www.zs.tlumacov.cz. 
Gratulujeme vítězům a těšíme se na další 
sportovní akci!

Mgr. Robert Podlas, ředitel školy
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Tak takto by se dala do jedné strohé věty 
shrnout letošní sezóna Dušana Kouřila 
juniora (11 let). Ve skutečnosti to na 
začátku letošního roku tak jednoduše 
nevypadalo. To, že Dušan bude bojovat    
o přední pozice, už dokazovaly jarní testy 
v maďarském Kecskemétu, kde náš tým 
byl nucen odjet díky nepřízni počasí         
v Česku. Jako hlavní cíl pro tohoto 
mladého jezdce z Tlumačova byla sta-
novena účast v mistrovství republiky a to 
v nejobsazenější pohárové třídě Easy 60. 
V rámci tréninkové přípravy se náš tým 
ještě rozhodl účastnit seriálu Karting Cup, 
který se ve většině případů konal na stejné 
trati týden před MČR. Již na prvním 
závodě v západočeském Chebu se sešla 
obrovská konkurence 25 jezdců, mezi 
nimiž Dušan vybojoval druhou příčku. 

Pálenice v plném provozu ke spokojenosti zájemců

Tlumačovská pálenice.

Dušan na dráze.

Závodník Dušan Kouřil.

Foto zahrádkáři

Foto Kouřilovi

Foto Kouřilovi

Pojedete-li z Tlumačova směrem na Ku-
rovice, na konci obce v křižovatce na 
Dura-Line, stojí nenápadné stavení, ve 
kterém se ukrývá poklad, o který se starají 
místní zahradkáři.  Ten poklad je zařízení, 
které dokáže z ovocných kvasů vyrobit 
lahodnou pálenku, která se při používání  

v rozumných dávkách stává léčivem na 
všechny neduhy těla i mysli. Ovšem za 
přispění odborníků na pěstitelské pálení. 
Pamětníci si jistě dobře vzpomenou na 
doby, kdy tu „šéfoval“ pan Ředina, 
kterému je už více jak 95 let, páleničáři  
Miloš Stoklásek (více jak 80 let), Jara 
Zapletal (není už mezi námi) a do 
nedávné doby i Tonda Kunčar. Za tu dobu 
došlo k mnoha změnám ku prospěchu 
pálení v Tlumačově. Budova byla vždy 
zahradkářů, zařízení bylo majetkem 
Letasol Kunovice, pod velkým kotlem se 
topilo uhlím, dřevo na přepalování si 
zákazník musel dovést sám, voda se 
používala ze studánky ze Žeranovic. 
Dnes by to pamětníci v tlumačovské 
pálenici nepoznali. Celá budova, včetně 
moštárny, zasedací místnosti byla 
plynofikována, zařízení odkoupeno          
a také zplynofikováno, kotle byly 
kompletně přestavěny, bylo instalováno 
sací zařízení na dovezený kvas, zařízení 
na úpravu vody pro ředění pálenky, 
vyměněna podlaha v moštárně a v před-
sálí, instalován krb, opravena střecha. Byl 
zakoupen počítač a s jeho používáním pro 
administrativní práce v pálenici počítáme 
v příštím roce. Zájem veřejnosti je 
doposud jakoby testovací, ověřovací, je 
odvislý od letošní úrody ovoce, ale lze již 

nyní kostatovat, že je asi o třetinu vyšší 
oproti loňskému roku. S pálením jsme 
začali v polovině srpna, zejména 
mirabelky, v září byl největší zájem o pá-
lení meruněk, v říjnu se přidal jablečný 
kvas. V současné době jsou zpracovávané 
kvasy převážně trnkové. Pálíme každý 
den více jak 1 000 litrů kvasu. O dobrý 
průběh pálení a spokojenost zákazníků se 
starají dva noví páleničáři. Jsou to naši 
spoluobčané z Tlumačova - Vratislav 
Kotlaba a Svatopluk Laciga, kteří se snaží 
navázat na tradici a dobrou pověst 
tlumačovské pálenice, kterou v minulosti 
měla. Za to patří poděkování i Tondovi 
Kunčarovi, který se rozhodl dál 
nepokračovat v této náročné činnosti. A že 
pálenice jede a jede v dobrém tempu je 
zásluhou skupiny kolem Jirky Špačka      
a v neposlední řadě i Ireny Masařové, 
která se stará o účetnictví nejen 
zahradkářů, ale i pálenice. Pálenice je      
v dobré kondici a tak očekáváme              
v budoucnu zvětšený zájem veřejnosti      
a proto se na něj musíme připravit. 
Hledáme zájemce o profesi páleničáře, 
které zaškolíme (tel: 739 566 518)            
a zájemce o aktivní členství u zahrád-
kářů. Takže na viděnou.  

Miroslav Šoltys, předseda zahrádkářů

Dvě mistrovství – dvě pódia

Dušan Kouřil st.

Celá první třetina roku probíhala v tomto 
duchu a tak náš jezdec se pohyboval v po-
předí obou rozjetých šampionátů. Pak 
však přišlo zaváhání na tratích  v Sosnové 
a Písku, které bylo způsobené jak 
technikou, tak i jezdeckými chybami       
a následkem byla ledová sprcha ve formě 
propadu bodovou tabulkou směrem dolů. 
Našemu jezdci a týmu nezbylo nic jiného 
než zapracovat na motokáře a jezdecké 
technice tak, abychom se vrátili zpět na 
pódiové umístění. O tom, jak velký 
jezdecký pokrok Dušan udělal, svědčí to, 
že z posledních čtyř závodů dva vyhrál, 
jedenkrát byl druhý a jedenkrát třetí. 
Tento doslova sprinterský závěr přinesl 
kýžené ovoce v podobě 3. místa v MČR   
a 2. v Karting cupu a to v konkurenci tří 
desítek mladých jezdců. Cennost tohoto 
umístění vyzdvihuje ještě fakt, že se jedná 
o pohárovou třídu a tudíž všichni jezdci 
jeli na identickém stroji, pneumatikách     
a museli používat stejné palivo. Jelikož se 
nyní Dušan dostal do přestupového věku, 
je tedy otázkou, zda zůstane ještě v roce 
2014 ve třídě Easy 60 nebo přestoupí do 
nějaké vyšší kategorie. 

A ještě zhodnocení letošní sezóny od 
jezdce:
„Letošní sezóna se nám podařila na 
výbornou a chtěl bych poděkovat 
mechanikovi tátovi a našemu poradci 

Martinovi Kouřilovi. Třetí místo je pro 
nás super. Nejlepší letošní závod pro mě 
byl na začátku října v německém 
Wackersdorfu,  kde jsem jel úplně poprvé 
a jezdí se zde i mistrovství Evropy. Proto 
jsem moc rád, že se mi zde podařilo 
vyhrát. Jestli pojedeme příští sezónu ještě 
ve třídě Easy 60, chtěl bych se ji pokusit 
vyhrát a přemluvit tátu, abychom na konci 
roku startovali na světovém finále ve třídě 
Easy 60 v Itálii.“

„2 šampionáty, 12 závodních víkendů, 6 tratí, 30 jezdců a 7 krát stupně vítězů“
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Ranč Tlumačov v Maďarsku úspěšný, český tým přivezl zlato!

Zdenka Juráňová
Foto Ranč Tlumačov

Foto voltiž

Tlumačovská voltiž

www.montanatrail.cz

Úspěšní účastníci mezinárodních 
závodů CVI Frenštát. 

V letošním roce je na ranči manželů 
Juráňových hned několik důvodů k osla-
vám.  Klisna vlastního chovu Red Dressed 
Sonya plemene American Quarter horse se 
umístila v každém závodě, ve kterém 
startovala a tím navázala na úspěšnou 
kariéru její matky. Přivezla 14 trofejí, a to 
nejen z kvalifikačních závodů Western 
Riding clubu, Paint Show, ale i Mistrovství 
České Republiky WRC, odkud přivezla 
krásné druhé místo v disciplíně Trail Junior, 
určené pro mladé koně do 5 let.

Reprezentace ČR na Středoevropském 
poháru v Maďarsku v sedle se Zdenkou 
Juráňovou byla velkou výzvou. V jezdec-
kém areálu Kunos Lovarda nedaleko 
Balatonu se sešlo přes 148 jezdeckých 
dvojic 4 států – ČR, Slovenska, Polska         
a Maďarska, kteří soutěžili v 19 disci-
plinách. Českých reprezentantů bylo 33, 
startů celkem 298. V první disciplíně 
Western horsemanship dospělí Sonya 
zvítězila v konkurenci 19 koní a tím při-
spěla i k celkovému vítězství českého týmu. 
Teprve až nám při vyhlášení výsledků hráli 
českou hymnu, nám došlo, jak velký je to 
úspěch.

Druhý den nás čekal trail, překážky byly 
proklatě blízko u sebe a nebylo možné si je 
vyzkoušet s koněm předem. Sonya šla čistě 
a přesně, následovala rozjížďka o druhé       
a třetí místo kvůli shodě bodů. 

Nakonec soupeř ze Slovenska udělal chybu 
a my si vybojovaly krásné druhé místo z 16 
startujících.

Western pleasure je přehlídkou chodu 
koní, sedu jezdce a celkové souhry a vizáže. 
Zasloužily jsme si 5. místo z 16 startujících. 
Poslední den jsme jely dobytkářskou soutěž 
Team penning v trojici s jezdkyněmi z Raj-
nochovic. Telata byla rychlá a zarputile se 
držela stáda. Nakonec se nám do ohrady 
podařilo zahnat jedno tele, pro nás cenná 
zkušenost a 8. místo z 11 startujících týmů. 

Celou dobu závodů nás provázela 
výborná týmová atmosféra, jásot za každý 
utržený bod a hrdost a dojetí při tónech naší 
hymny. Děkuji za pomoc rodině, a hlavně 
nejstaršímu wranglerovi – své mamince 
MVDr. Zdeně Seidemannové za péči na 
závodech nejen o koně.

Jedna zvláštnost na závěr: naše koně 
nejsou jen závodní speciály, stejně jistě        
a bezpečně vás a vaše děti svezou i na 
vyjížďce. Prvním krokem může být vánoční 
dárkový poukaz…

Zdenka Juráňová, Ranč Tlumačov

V říjnu skončila další náročná sezóna 
českého voltižního sportu. Rok 2013 by se 
dal nazvat vyčkávacím – chyběl nějaký 
mimořádný úspěch, ale výsledky jsou 
příslibem pro budoucnost.

Nejvýraznější postavou uplynulého roku 
byl jednoznačně Marek Hablovič. Junior, 
který dosáhl několika slibných výsledků na 
mezinárodních závodech kategorie CVI      
a na mistrovství Evropy v rakouském 
Ebreichsdorfu mu jen těsně po jednom 
zaváhání uteklo umístění mezi nejlepšími 
deseti. I tak je konečná 12. příčka cenným 
úspěchem. 

Již před evropským šampionátem při 
nominačních závodech vybojoval Marek 
vždy medailové umístění. Na CVI Stadl-
Paura (také Rakousko) dosáhl na 3. místo, 
které zopakoval i v Budapešti. Po delší době 
se konaly závody CVI opět v České 
republice ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde 
M. Hablovič získal stříbrnou medaili, což 
bylo jeho dosavadní životní maximum.

Méně se mu už dařilo na Mistrovství ČR 
v Chomutově, kde obhajoval první místo. 
Již předem měl pozici mimořádně ztíženou 
tím, že byla sloučena juniorská kategorie 
mužů se seniory. Tím bylo o titulu prakticky 
rozhodnuto, protože Lukáš Klouda z Drá-
sova patří v současnosti do užší světové 
špičky a vítězství si nenechal ujít. Marek 
nakonec po několika chybách skončil „až“ 
třetí.

Další tlumačovská juniorka, Michaela 
Hanová, měla letos o něco slabší sezónu. 
Zatímco povinné sestavy se jí docela dařily, 
na horší příčky výsledkových listin ji srážela 
většinou volná sestava, kde často 
chybovala. Přišla tak těsně o účast na 
mistrovství Evropy. V závěrečném závodě 

při mistrovství ČR však zaváhala hned         
v úvodní povinné sestavě, a přestože ten-
tokrát zajela volné sestavy velmi dobře, 
stačilo to jen na nepopulární 4. místo. 

Několika výborných výsledků na 
mezinárodní scéně dosáhl Jan Hablovič. Na 
domácích závodech startuje již mezi 
juniory, kde zatím po těch nejlepších jen 
pokukuje, na závodech CVI však soutěží 
stále v kategorii dětí a v Budapešti i ve 
Frenštátě zvítězil. Pokud vydrží tvrdě 
trénovat, může v budoucnu uspět i mezi 
staršími muži.

V seniorské kategorii za Tlumačov 
závodila jen Margita Urbanová mezi 
ženami. Na začátku roku ji brzdilo vážné 
zranění ruky, které ji omezovalo v průběhu 
téměř celé sezóny. Po delší době se jí 
nepodařilo nominovat na mistrovství 
Evropy, ale na českém šampionátu získala 
počtvrté v řadě svou snad už „před-
placenou“ bronzovou medaili. 

Další členové TJ voltiž Tlumačov patří 
mezi ty méně zkušené a na svou příležitost 
zatím čekají. Startují většinou v juniorské 
skupině, a protože si netroufají cválat volné 
sestavy, nemohou pomýšlet na vyšší příčky. 

Rok 2014 je rokem Světových jezdec-
kých her. Pro jezdecký sport je to po 
olympiádě nejvýznamnější událost a pro 
neolympijské disciplíny absolutní vrchol. Je 
však určen jen pro seniorské kategorie, a tak 
hlavně Marek Hablovič a Michaela Hanová 
zvažují, zda nepřestoupí mezi dospělé a ne-
pokusí se nominovat. Problém je v tom, že si 
musí vybrat, zda budou bojovat o start na 
mistrovství Evropy juniorů, kde mají větší 
šance, nebo risknou velmi nejistý zápas        
o cestu do Francie na Světové jezdecké hry. 
Přejme jim v každém případě hodně 
úspěchů.

Oddíl se dále pokouší po delší době 
sestavit seniorskou skupinu. Po odchodu 
bělouše Farmona do koňského důchodu 
chyběl vhodný kůň, nyní se situace okolo 
koní stabilizovala, takže za pokus to 
rozhodně stojí.

Závěrem je potřeba vyzdvihnout právě 
ty, kteří koně připravují.  Pavlína 
Schillerová, která se z osobních důvodů již 
nemůže tréninku věnovat naplno, předává 
postupně výcvik Libuši Hablovičové. 
Pomáhat se snaží i odchovankyně oddílu 
Kateřina Králová a postupně i Margita 
Urbanová. Oddíl má k dispozici dva vlastní 
koně (Paegas, Lord) a dva zapůjčuje 
Zemský hřebčinec Tlumačov (Kuzma, 
Condor). 

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, 
díky nimž oddíl může fungovat po 
finanční stránce. Mezi ty nejvýznamnější 
přispěvatele patří již tradičně Zlínský 
kraj, Obec Tlumačov, Zlínská oblast ČJF, 
KlimaCar, Korbel – ložiska, Everel           
a mnozí další. Všem příznivcům koní 
přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 
2014!

Oldřich Zdařil



ZO ČZS TLUMAČOV

SOBOTA 1. ÚNORA 2014 V DOBĚ OD 14 - 17 HOD. KLUB OBCE ZÁBRANÍ.

VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V 18 HODIN.

VÁS ZVE NA 12. ROČNÍK

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2014
A KOŠT JABLEČNÝCH ŠTRŮDLŮ

SBĚR VZORKŮ (½ LITRU PÁLENKY) PROBĚHNE V PÁTEK 31. LEDNA 2014 OD 16 - 18 HOD.

SBĚR VZORKŮ ŠTRŮDLŮ (10 KS) BUDE V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

OD 13 - 14 HOD. V KLUBU OBCE ZÁBRANÍ.

Partner akce je MAS Jižní Haná o.p.s.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV

Partner akce je MAS Jižní Haná o.p.s.

zve všechny hráče i fanoušky na

„II. ročník turnaje ve stolním tenise”

OBEC TLUMAČOV

neregistrovaných hráčů.

Akce se uskuteční 
Kategorie muži a kategorie ženy

4. ledna 2014 od 13 hod.

13 - 13:30 hod.

v tělocvičně ZŠ Tlumačov. 

Prezentace:

S sebou si vezměte pálku na stolní tenis, bojovnost, sportovního ducha, dobrou náladu
a chuť si přijít zasportovat. Občerstvení je zajištěno. 
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Periodický tisk územního samosprávného celku.

„ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“

KIS TLUMAČOV
PŘÍSTUPNO V PRACOVNÍ DNY

8:00 – 16:00 hod.

17.12.2013 – 20.1.2014

VÝSTAVA PRACÍ 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE          

Příjemné prožití
svátků vánočních

a šťastný nový rok 2014

Vám přejí

Milena a Pavel BAĎUROVI

Krbové Obestavby, Kachlová Kamna

  

Vám přeje příjemné 
prožití Vánočních svátků
a do Nového roku 2014
hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti

SDH Tlumačov SDH Tlumačov 

Zároveň děkujeme všem 
zákazníkům za přízeň 
a přejeme radostné Vánoce, bohatého Ježíška 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody. 

TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ
TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ

vánoční stromky, živé 
ryby, cibuli, jablka, 
brambory, sudová 
vína a kysané zelí.

nabízí 
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