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CENA 5 Kč

Vážení spoluobčané,
i my jsme v říjnu letošního roku volili
v komunálních volbách své zástupce do vedení naší obce. Nově složené Zastupitelstvo
obce Tlumačov následně, na svém ustavujícím zasedání v listopadu, zvolilo svého starostu, místostarostu a členy rady.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za projevenou důvěru a podporu kandidátům sdružení nezávislých kandidátů
„PRO Tlumačov“, zvolených do zastupitelstva obce. Zároveň poděkuji za důvěru
a naděje vložené do mé osoby jako starosty.
V dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se pozastavit.
Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si
bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout
na běžné problémy. Vůně vánočního stolu a
vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi proto se na Vánoce tak těšíme.
Vánoce však nemohou být jen o dobrém
jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi a blízkými, s kterými
se během celého roku tak často nevidíme.

Mráz kouzlí na Nivách I.

Těšme se z maličkostí a každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Po vánočních svátcích přichází doba očekávání příchodu nového roku.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale
pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových
cílů, které bychom během nastávajícího roku
chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním
životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět a
zhodnocení toho, co jsme prožili, vykonali nebo nestihli udělat. Při svém hodnocení
zjistíme, že nás postihly jak dny naplněné
trápením a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém
je potřeba dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek.
K příležitosti těchto překrásných svátků
Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát šťastné, veselé a pohodové vánoční svátky. Dětem přeji, aby pod
vánočním stromkem našly svá vytoužená
přání v podobě dárečků.

Do nového roku 2015 přeji Vám a Vašim
blízkým hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hodně rodinných, pracovních
i osobních úspěchů.
Petr Horka
starosta Obce Tlumačov
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SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA 2014 - 2018
Seznam zastupitelů

volební strana

pref. hlasy

Mgr. František Kel
Mgr. Rajmund Huráň
Mgr. Lenka Odložilíková
Ing. Jan Rýdel
Petr Horka
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal
Alena Hozová
Blanka Konečná
MUDr. František Kel
Mgr. Aleš Kouřil
Ing. Antonín Jonášek
Karel Skopal
Alois Petřík
Ing. Rostislav Talaš
Růžena Vaňharová

Pro Tlumačov
Prosperita 2014
Pro Tlumačov
Pro Tlumačov
Pro Tlumačov
Prosperita 2014
Prosperita 2014
Prosperita 2014
Pro Tlumačov
Prosperita 2014
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
Sdružení nestraníků

363
337
305
303
300
295
293
291
289
279
207
187
166
158
137

Obsazení radnice,
členové rady a výborů 2014 - 2018
Starosta: Petr Horka
Místostarosta: Mgr. Rajmund Huráň
Členové rady: Mgr. František Kel, RNDr. Ing. Vojtěch Drbal, Blanka Konečná
Finanční výbor: předseda – Růžena Vaňharová
Kontrolní výbor: předseda – Ing. Antonín Jonášek

Slovo nového místostarosty
Mgr. Rajmunda Huráně
(PROSPERITA 2014)
Vážení občané Tlumačova, v podzimních
komunálních volbách do obecního zastupitelstva v Tlumačově získalo překvapivě naše nově
vzniklé sdružení nezávislých kandidátů PROSPERITA 2014 ve výsledku 5 mandátů zastupitelů. Po dohodě na budoucí spolupráci ve volebním období 2014 - 2018 s nezávislými Pro
Tlumačov byli naši zástupci zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu obce dne 10. listopadu 2014
do obecních orgánů – do funkce místostarosty
Mgr. R. Huráň a na posty dvou radních B. Konečná a Ing. RNDr. V. Drbal. Jak již bylo uvedeno, výsledek voleb byl pro PROSPERITU 2014
nečekaným, ale příjemným překvapením. Uspět
v Tlumačově v komunálních volbách, zvláště
v tak nabité konkurenci stran a uskupení, jako
tomu bylo právě v letošním roce, nebylo nikdy
jednoduché. Proto si velmi vážíme vaší voličské podpory a důvěry, kterou jste nám svými
hlasy vyjádřili, a za tuto podporu vám děkujeme. Jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou be-
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reme na svá bedra a věříme, že ve spolupráci
s novým starostou obce panem Petrem Horkou
(Pro Tlumačov), všemi radními i se všemi zvolenými zastupiteli se podaří dále rozvíjet obec
Tlumačov podle potřeb a představ Tlumačáků.
Přáli bychom si, a je to i mé osobní přání, aby
komunikace mezi úřadem a občany byla vstřícná, konstruktivní, slušná a vyvážená. Pro zapojení většího počtu občanů do obecního dění
a možnosti prosazování jejich námětů, názorů
a podnětů, uvažujeme o návrhu znovuzavedení
odborných komisí, jako poradního orgánu rady
obce. Věřím, že se obecně zlepší mezilidské
vztahy a nálada mezi obyvateli naší obce a do
Tlumačova, nejen před Vánocemi, tak vstoupí
duch porozumění, tolerance, přátelství, snahy
vzájemné pomoci a chuti častého setkávání se
při různých příležitostech.
Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce
a pevné zdraví v novém roce 2015.

VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA
OBCE TLUMAČOV
KONANÉ
10. – 11. 10. 2014
Celkem voličů

2 033

vydané obálky

917

odevzdané obálky

916

Volební účast v %

45,11

Vážení spoluobčané,
čtenáři Tlumačovských novinek.
Dovolte mi popřát Vám všem
klidné prožití nadcházejících
vánočních svátků. Užijte si se
svými nejbližšími krásné chvíle
vánoční pohody, lásky
a porozumění. Využijte vánoční
atmosféry také k odpočinku,
načerpání nových sil
a k tradičnímu osobnímu
bilancování končícího roku.
Do nového roku 2015 Vám všem,
drazí přátelé, přeji především
pevné zdraví, štěstí a spokojenost,
a to jak v osobním,
tak i v pracovním životě.
Mgr. Rajmund Huráň,
místostarosta
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem touto cestou
popřát pohodové a klidné prožití
vánočních svátků společně
se svými nejbližšími.
Do následujícího roku 2015
hodně entuazismu, trpělivosti
a rozvahy při řešení všeho,
co rok přinese.
Ing. Jaromír Janský
tajemník OÚ Tlumačov
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Sběrný dvůr
obce Tlumačov
V nejbližších dnech otevře obec Tlumačov
brány svého nově zrekonstruovaného sběrného dvora na ulici Zábraní. Rekonstrukce sběrného dvora tak, aby vyhovoval rozlohou a vybavením současným potřebám moderního sběrného dvora, byla v letošním roce jedna z nejvýznamnějších a finančně nejnáročnějších investičních akcí obce. Celkové náklady na rekonstrukci a doplnění technologického vybavení překročily částku 8,5 mil. Kč, větší část
nákladů byla financována z dotačního programu Státního fondu životního prostředí České
republiky v rámci Operačního programu životní prostředí. I tak spolufinancování z rozpočtu
obce bylo ve výši 2,1 mil. Kč.
Nově zrekonstruovaný sběrný dvůr je určen
všem občanům s trvalým bydlištěm v obci Tlumačov. Tito zde mohou zcela bezplatně odložit prakticky všechny složky odpadu pocházející z běžného chodu domácnosti. Stavební suť,
výkopová zemina či beton však pouze v omezeném množství. Do sběrného dvora je možné odkládat i vybrané složky nebezpečných odpadů
v souladu s povolením Krajského úřadu Zlínského kraje. Nový sběrný dvůr je taktéž vybaven na zajištění zpětného odběru dosloužených
elektrospotřebičů, autobaterií, zářivek apod.
Provedená rekonstrukce a zkvalitnění podmínek celého prostoru sběrného dvora přináší
i určité novinky v organizaci odběru a provozování tohoto zařízení. Jednou z nejzásadnějších
změn, které si občané všimnou hned po příjezdu na sběrný dvůr, je povinnost zvážit dovážený odpad, který je následně roztříděn podle
pokynů obsluhy do jednotlivých sběrových nádob. Zjišťování množství přiváženého odpadu
a jeho evidenci ukládá obci ustanovení zákona
o odpadech. Další připravovanou změnou je
rozšíření provozní doby sběrného dvora i na
dopolední hodiny tak, aby bylo možno odpady odkládat v širším časovém rozsahu. Rozšířením provozní doby má za cíl umožnit občanům obce větší komfort při ukládání odpadů
na sběrný dvůr také eliminovat časovou zátěž
při pořizování evidence odpadů.
Antonín Jonášek

Sběrný dvůr Tlumačov.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Sběrný dvůr Tlumačov.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Sběrný dvůr Tlumačov.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Provozní doba
sběrného dvora
Den

Krásné prožití vánočních
svátků, svátků štěstí a rodinné
pohody a v roce 2015 pevné
zdraví, pracovní jistotu
přeje Redakční rada
Tlumačovských novinek ve složení
Mgr. Rajmund Huráň,
Mgr. Jiřina Vrtalová
a Renáta Nelešovská.

Z radnice

od 1. 4. do 31. 10. od 1. 11. do 31. 3.

Pondělí
Zavřeno
Úterý 9.00 – 12.00 hod
14.00 – 18.00 hod
Středa
Zavřeno
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hod
14.00 – 18.00 hod
Pátek
Zavřeno
Sobota
9.00 – 12.00
Neděle
Zavřeno
státní svátky Zavřeno

Zavřeno
9.00 – 12.00 hod
14.00 – 16.30 hod
Zavřeno
9.00 – 12.00 hod
14.00 – 16.30 hod
Zavřeno
9.00 – 12.00
Zavřeno
Zavřeno

www.tlumacov.cz

Z radnice
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 16. 7. 2014 přijala
tato usnesení:
 vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výroba
sójových potravin NATURAL WAY Tlumačov“ a doporučila starostovi, aby k dokumentaci vydal souhlasné stanovisko s podmínkami
 vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby „Zařízení ke
sběru, výkupu a využívání plastových odpadů
na pozemku p. č. st. 1200 Tlumačov – Skály“
a doporučila starostovi, aby dokumentaci vydal
souhlasné stanovisko s podmínkami
 byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ
Klubíčko paní Bc. Ludmily Stodůlkové a schválila provedení vnitřních úprav zázemí pro zaměstnance v objektu č. p. 336 ul. U Trojice
 schválila Smlouvu o nájmu/pachtu a provozování kanalizace v předloženém znění mezi
Obcí Tlumačov a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, na pronájem a provozování části
kanalizačních stok ve vlastnictví a správě obce
Tlumačov, souvisejících s I. a II. etapou investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov
 schválila převod finančních prostředků ve
výši 400.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ do rozpočtu zřizovatele na financování akce „Oprava
střechy ZŠ Tlumačov“
 souhlasila se zpracováním a předložením
základních údajů o projektových záměrech
rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“
 pověřila místostarostu koordinací zpracování žádosti do programu „Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol“ a pověřila místostarostu podáním žádosti
 uložila OÚ Tlumačov zpracovat a v termínu předložit na MŠMT ČR základní údaje o projektových záměrech rozvoje výukových kapacit
v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol“
 schválila pracované projektové záměry do
Integrované strategie rozvoje území působnosti Místní akční skupiny Jižní Haná pro programové období roku 2014 – 2020
 nesouhlasila se zpevněním části pozemku
parcelní číslo 2456/2 travními plastovými rošty na náklady žadatele
 neschválila záměr odprodeje části pozemku parcelní číslo 2456/2 o výměře do 12 m2
 schválila poskytnutí finančního příspěvku
Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov ve výši
15.000,- na pokrytí nákladů spojených s družení návštěvou členů SDH Tlumačov u Domažlic

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 20. 8. 2014 přijala
tato usnesení:
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 schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou na buňku č. 8 a 9 v objektu domu služeb č. p. 799
 schválila záměr pronajmout buňky č. 8 a č.
9 v objektu domu služeb v Tlumačově, nám.
Komenského č. p. 799 za daných podmínek
 schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 9, U Trojice č. p. 862 a schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9,
U Trojice č. p. 862
 schválila realizaci stavby „Úspora energie
budovy OÚ Tlumačov“ v předpokládané hodnotě 2.785.868,- Kč vč. DPH
 souhlasila s vypsáním výzvy pro zakázku
malého rozsahu dle § 12 zákona č. 137/2006
Sb. na dodavatele stavební akce „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“
 schválila příkazce společnost VIOLETTE,
s. r. o na zastupování příkazníka obec Tlumačov pro provedení a organizační zajištění zadávacího řízení podle zákona 137/2006 Sb na
akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“
 schválila aktualizaci vnitřní směrnice „Pravidla pro používání motorových vozidel a výplatu cestovních náhrad“ s platností od 1. 9. 2014
 schválila aktualizaci vnitřní směrnice „Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení – Dům s pečovatelskou službou Tlumačov“
 schválila aktualizovanou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
obec Tlumačov a uložila OÚ, organizačním
složkám a příspěvkovým organizacím obce Tlumačov postupovat dle uvedené směrnice
 schválila vyplacení peněžitého daru
 schválila záměr prodeje zásahového vozidla zn. Avia JSDH Tlumačov za minimální
cenu 5.000,- Kč
 schválila jednodenní zahraniční služební
cestu do družební obce Ďanová na Slovensku
pro starostu obce, místostarostu obce, tajemníka OÚ, vedoucí KIS Tlumačov
 schválila prolongační nabídku společnosti
RWE na dodávku zemního plynu pro rok 2015
za cenu 739,22 Kč/MWh
 schválila finanční příspěvek ve výši 4.500,Kč v roce 2014 na podporu pravidelné činnosti Jezdeckého kroužku pro děti se specifickými potřebami
 schválila finanční úhradu dopravy na krajské dožínky v Kroměříži dne 23. 8. 2014

věřilo starostu k podpisu smlouvy
 vzalo na vědomí písemnou odpověď zástupce provozovatele distribuční soustavy společnosti RWE GasNet, s. r. o. k problematice
přemístění stanice katodické ochrany plynárenského zařízení (SKAO – PZ) ul. Zábraní
a souhlasilo s ukončením jednání o přeložení
SKAO - PZ Tlumačov vzhledem ke skutečnosti,
že předmětné pozemky nejsou v majetku obce
 schválilo investiční záměr na „Rekonstrukci pomníku padlým v 1. světové válce v Tlumačově“
 schválilo zpracování podkladů a podání
žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva obrany „Zachování a obnova historických hodnot“ na zabezpečení péče o pietní místo - Pomník padlým v 1. světové válce
 schválilo přijetí daru stavby „Památníku
historickým událostem roku 1866 v Tlumačově,
včetně informační tabule“ od pana Mgr. A. Josefa Petra a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
 schválilo aktualizaci vnitřní směrnice pro
přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu obce s názvem „Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací
v oblasti mládeže a sportu“ a uložilo OÚ Tlumačov postupovat dle této směrnice
 schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
stavby – „Tlumačov VN12 Cementárna“
 schválilo způsob výplaty dosavadním členům Rady obce Tlumačov za výkon pravomocí do doby schválení nové rady: Dosavadní členové Rady obce Tlumačov budou odměňováni
za výkon pravomocí dosavadním způsobem za
skutečný počet dní výkonu pravomocí
 schválilo Protokol o bezúplatném předání a převzetí díla a Dohody o náhradě škody
způsobené provozní činností ŘSD v souvislosti s realizovanou stavbou „Rychlostní komunikace R55, stavba Skalka - Hulín“ s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 10. 9. 2014
přijalo tato usnesení:

 schválila Smlouvu o dílo mezi Ing. Markétou Hoškovou na přípravu podkladů ke smlouvě se SFŽP a další administrace žádosti k dotačnímu projektu z OPŽP, vč. jeho závěrečného vyhodnocení
 schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí mezi SFŽP ČR
a obcí Tlumačov na akci „Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov“
 schválila uzavření smlouvy na realizaci akci
„Regionální biokoridor BK 1581 k. ú. Tlumačov
na Moravě“ o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci OPŽP, mezi SFŽP a obcí Tlumačov
 schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu číslo 1040006411/001“ se společností E. ON Distribuce a.s.

 schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2014 rozpočtu obce pro rok 2014
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, T-Mobile, kabel. smyčka NN“
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování plynárenského
zařízení stavby „Prodloužení STL plynovodu
a plynovodních přípojek, k. ú. Tlumačov“ a po-

Rada obce Tlumačov na svém
mimořádném jednání dne
10. 9. 2014 přijala tato usnesení:
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 2. 10. 2014 přijala
tato usnesení:
 schválila Dodatek č. 3 k SoD „Oprava střechy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“ se společností ZLINMAT s. r. o.
 vzala na vědomí návrh Územního plánu Hulín s tím, že uplatňuje připomínky
 vzala na vědomí Sdělení č. 215/2014 o odstranění nepovolených staveb věží na pozemcích p. č. st. 432 a p. č. st. 426
 schválila uzavření příkazní smlouvy k zajištění výkonu Koordinátora BOZP na staveništi pro akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ s panem Ing. Tomášem Tůmou
 schválila příkazní smlouvu na zajištění výkonu Technického dozoru investora (TDI) pro
akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“
s panem Ing. Janem Videmanem
 schválila umístění v DPS v Tlumačově
 pověřila starostu obce podpisem nájemní smlouvy na volný byt v DPS dle uvedeného pořadníku
 schválila předložený Pořadník č. 15/2014
na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 21. 9. 2011
 uložila OÚ projednat se zájemci o byt 3+1
provozní náklady nájmu a užívání tohoto bytu
 schválila předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce
 vzala na vědomí v souladu s ust. § 102
odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. informaci
MŠ Tlumačov p. o. o stavu rezervního a investičního fondu
 schválila v souladu s ust. § 102 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. použití rezervy v rozpočtu MŠ Tlumačov ve výši 23.000,- Kč na dofinancování neplánovaných výdajů školy
 schválila převedení částky 33.000,- Kč z rezervního fondu MŠ Tlumačov do investičního
fondu MŠ za účelem pokládky nových koberců
 schválila převody mezi položkami v rozpočtu 2014 ZŠ Tlumačov a čerpání investičního fondu organizace
 schválila předloženou Smlouvu o provádění reklamy firmy SWIETELSKY stavební s. r. o.
 schválila poskytnutí finančního příspěvku
na dopravu ve výši 2.500,- Kč pro členy Klubu
seniorů Tlumačov
 schválila bezplatný pronájem Klubu obce
Tlumačov pro konání schůzek Klubu seniorů Tlumačov do konce roku 2014 (a v roce
2015), konaných s četností 1x za 14 dnů, a to
vždy v pondělí
 schválila bezplatný pronájem Klubu obce
Tlumačov pro konání schůzek Klubu seniorů
Tlumačov v roce 2015, konaných s četností 1x
za 14 dnů, a to vždy v pondělí
 schválila předloženou Smlouvu o spolupráci mezi společností Seznam.cz s tím, že veškeré služby dle této smlouvy budou obci Tlumačov poskytovány bezúplatně
 schválila finanční příspěvek ve výši

4.500,- Kč pro DDM Sluníčko p.o na úhradu
nákladů v rámci činnosti Jezdeckého kroužku
pro děti se specifickými vadami
 schválila navýšení počtu členů JSDH o 1
člena na pozici řidič-strojník-hasič. Početní stav
JSDH Tlumačov bude upraven na konečný počet 16 osob.
 schválila občasný pronájem štípače dřeva dle ceníku
 schválila prodej využitelných druhotných
surovin dle ceníku
 souhlasila s prodejem zásahového vozidla
AVIA A31DA společnosti fireTITAL spol. s r. o.
 schválila předloženou Smlouvu o nájmu
LED světelné vánoční výzdoby se společností
MK-mont illuminations s. r. o.
 vzala na vědomí podané cenové nabídky
jednotlivých uchazečů na akci malého rozsahu
„Deratizace obce Tlumačov“ a schválila jako
dodavatele velkoplošné deratizace společnost
Deratex, spol. s r. o. z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější
nabídky v ceně 87.120,- Kč vč. DPH
 schválila Servisní smlouvu o celoroční
podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s. r. o.
 vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro ohlášení stavebních úprav RD č. p. 853
a doporučila starostovi, aby k projektové dokumentaci vydal souhlasné stanovisko
 pověřila starostu, aby zplnomocnil pana
Zdeňka Mana k zastupování obce Tlumačov ve
správním řízení vedeném Městským úřadem Otrokovice v souvislosti s vydáním správních povolení k provedení stavebních úprav a dispozičních změn RD č. p. 853

Rada obce Tlumačov na svém
jednání formou „PER ROLLAM“
přijala tato usnesení:
Dne 21. 10. 2014
 pověřila starostu, aby zplnomocnil ředitele
ZŠ Tlumačov pana Mgr. Roberta Podlase k zastupování obce Tlumačov ve správním řízení vedeném Městským úřadem Otrokovice v souvislosti
s vydáním správních povolení k provedení stavby
„Zajištění bezbariérového propojení I. a II. stupně ZŠ Tlumačov“ a následně k jejímu užívání
 vzala na vědomí návrh Opatření obecné povahy - Územní plán Kurovice s připomínkou
Dne 29. 10. 2014
 schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP mezi SFŽP
a Obcí Tlumačov na akci „Rozšíření sběrného
dvora obce Tlumačov“
 schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje schválené usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17. 9. 2014

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 3. 12. 2014 přijala
tato usnesení:

 schválila předložený Jednací řád Rady
obce Tlumačov
 revokovala usnesení č. R7/41/10/14 ze dne
2. 10. 2014 a schválila příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru investora
(TDI) pro akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ s panem Ing. Janem Videmanem, Stoličkova 31, 767 01 Kroměříž v předloženém znění
 schválila zrušení havarijního pojištění vozidla Renault Master a Škoda Fabia. Schválila havarijní pojištění motorového vozidla
Volkswagen Caddy včetně připojištění čelního
skla a pověřila starostu obce podpisem smlouvy – přihlášky do Skupinové pojistné smlouvy AUTOFLOTILY č. 898227002 na uzavření havarijního pojištění motorového vozidla
Volkswagen Caddy
 schválila Plán inventur pro rok 2014 a Příkaz k provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tlumačov
 schválila prodloužení nájemních smluv nájemníkům za předpokladu uhrazení veškerých
závazků vůči obci a předložení dokladů o zaplacení na dobu určitou do 31. 12. 2015
 schválila prodloužení nájemních smluv na
buňku č. 4, 6 a 7 v Domě služeb za účelem provozování prodeje dárkových předmětů, kadeřnictví a pedikúry a manikúry do 31. 12. 2015
a schválila slevu na nájemném.
 schválila předčasné ukončení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2014 na byt č.
6, ulice U Trojice č. p. 862, Tlumačov
 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 6, U Trojice č. p. 862, Tlumačov
 schválila uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku na období od 1. 1. 2015 do 1.
1. 2018, výše ročního pojistného 60.330, Kč
 schválila umístění v DPS v Tlumačově
 stanovila dnem pro uzavírání manželství
u občanských sňatků uzavíraných před Obecním úřadem v Tlumačově každou sobotu mimo
státních svátků od 10:00 – 12:00 hodin a stanovila místo určené pro konání slavnostních obřadů obřadní síň tlumačovské radnice. Tento
určený den a místo je bez poplatku. V ostatní
dny (neděle, pracovní dny) a mimo stanovenou
dobu, případně mimo stanovené místo bude vybírán za obřad poplatek ve výši 1.000,- Kč dle
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 delegovala starostu obce Tlumačov jako zástupce obce Tlumačov do správní rady Pečovatelské služby Kroměříž o. p. s.
 schválila zřízení komise Sbor pro občanské záležitosti
 schválila místostarostu obce Mgr. Rajmunda Huráně, jako předsedu Redakční rady Tlumačovských novinek
 schválila předloženou Smlouvu č. 220/2014
o zajištění uměleckého vystoupení na reprezentačním plese obce Tlumačov se společností
CHABI production s.r.o., Uherské Hradiště
 souhlasila s uvolněním finančních prostředků ve výši 7.000,- z kauce na úhradu dlužných částek vůči obci Tlumačov
 udělila řediteli ZŠ Tlumačov a ředitelce
MŠ Tlumačov mimořádnou finanční odměnu
usnesení jsou redakčně krácena, plné znění
naleznete na www.tlumacov.cz

www.tlumacov.cz

Z radnice

Vrba
na náměstíčku
Dnes 5. 11. 2014 byla pracovníky údržby
obce odkácena vrba (Salix madsudana „Tortuosa“), která byla součástí sadových úprav veřejného prostoru u kašny. Ptáte se určitě proč,
vždyť byla pěkná a poskytovala příjemný stín
v letních měsících.
Razantní zásah do sadových úprav na náměstíčku byl vyvolán havarijním stavem stromu,
který nastal rozlomením stromu v místě založení koruny s pokračováním do kmenové části. Tento stav byl zapříčiněn silnými poryvy větru. Vzhledem k umístění stromu v místě s vysokým pohybem osob bylo nutné vzniklou situaci okamžitě řešit.
Pro zajištění komfortu dotčeného prostoru
bude v nejbližších dnech, nejpozději do konce
listopadu, vysazen na místě samém nový strom.
Ing. Jaromír Janský,
tajemník Obce Tlumačov

Z TLUMAČOVSKÉ
MATRIKY
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Ze života obce

Regionální biokoridor Tlumačov

Z činnosti Klubu seniorů Tlumačov

Biokoridor je významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje
a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. V Tlumačově byly koncem měsíce srpna oficiálně zahájeny realizační práce
na části Regionálního biokoridoru 1581 Tlumačov na Moravě.

Koncem měsíce května jsme uskutečnili zájezd do Rožnova a Frenštátu a začátkem července v našem klubu vystoupila skupina Návraty z Tlumačova s programem „Z babiččiny
krabičky“. S chutí jsme si s nimi zazpívali a po
skončení programu i poseděli nad výbornými
koláčky paní Sůkalové a dalším občerstvením.
Děkujeme a těšíme se na další, tentokrát na vánoční setkání.
V srpnu proběhlo už tradiční setkání na pálenici. Tentokrát nám počasí moc nepřálo, přesto
jsme grilovali a vrátili se do dětských let – pohráli jsme si i s přítomnými vnoučaty.
Koncem měsíce jsme společně navštívili dožínky v Kroměříži. Pozdravili jsme krojované
tlumačáky v průvodu a také hejtmana Zlínského kraje a ministra zemědělství. Ochutnali jsme
7 nejlepších výrobků z regionálních potravin.

Realizovaný tlumačovský biokoridor propojuje „Hrabůvku“ s lesíkem, který je na hranici
s katastrálním územím Machová. Součástí biokoridoru, což je v podstatě pás zelně o šířce
40 m je rozšíření lesíka „Hék“ o zhruba 2 hektary. Celková výměra tohoto spojovacího pásu výsadeb je 9,5 hektaru. Pro výsadbu jsou použity
domácí druhy listnatých dřevin. Celkové náklady
na realizaci tohoto významného krajinotvorné-

ho prvku činí 3,8 milionů korun a jsou plně hrazeny z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí. Výběrové řízení na provedení těchto výsadeb vyhrála společnost Petr Vykrut – Zahradnické služby, Ostrava – Hrabůvka. Celý biokoridor je vysazován na pozemcích v majetku
obce Tlumačov. Tyto pozemky byly do vlastnictví
obce předány v rámci pozemkových úprav prováděných v této části katastru obce v návaznosti
na realizaci stavby rychlostní komunikace R55.
V současné době je v terénu provedeno geodetické vytýčení předmětných úseků a v některých částech již byly zahájeny práce na stavbě
oplocenek. Celá výsadba by měla být ukončena do konce letošního roku.
Ing. Jaromír Janský, tajemník OÚ Tlumačov

Aktuální stav příprav stavby
protipovodňové hráze
Na začátku měsíce října proběhlo v prostorách KIS Tlumačov veřejné projednání územního řízení pro umístění stavby protipovodňové hráze Tlumačov. Vedením tohoto řízení byl
usnesením krajského úřadu pověřen Stavební
úřad Otrokovice. Veřejné projednání bylo svoláno v souladu s dikcí stavebního zákona, když
investor stavby Povodí Moravy s. p., předal
stavebnímu úřadu veškeré potřebné podklady
a stanoviska. Termín tohoto projednávání byl
poslední možností, kdy mohli účastnící řízení
podat své námitky a připomínky do vedeného
řízení. Této své zákonné možnosti využila řada
přítomných účastníků řízení. V současné době
stavební úřad Otrokovice postoupil v daném řízení do další fáze, kdy bude jednotlivým účast-

V září proběhly seniorské hry v Hulíně. Naše
skupina z Tlumačova byla nejpočetnější a nepřehlédnutelná i díky tričkům, které jsme si na
tyto příležitosti připravili. Přispěli jsme i do programu – zpěvačky hanáckými písněmi ostatní
cvičením na židlích, kterého se zúčastnila i naše
nejstarší seniorka paní Elvírka Hrdinová. I když
naše družstva nezvítězila, nic nám to neubralo na dobré náladě a těšíme se na další ročník
Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná.
V září jsme uskutečnili zájezd do Maďarského GYORU. Autobus byl plně obsazený, počasí vynikající, ale bohužel probíhala rekonstrukce jednoho z bazénů, ale užili jsme si i ostatních dokonce i jízdy na tobogánu.
V říjnu jsme se v poměrně velkém počtu zúčastnili koncertu v Kulturním a informačním
středisku Tlumačov, konaného u příležitosti

vzniku samostatného Československého státu.
Děkujeme pracovnicím KIS za možnost velmi
příjemně stráveného odpoledne. Postarali se
nám i o další akci v Klubu na Zábraní.
V listopadu se uskutečnila beseda s pracovnicí policie ČR. Byla spojena i s filmovou ukázkou, dověděli jsme se mnoho informací důležitých pro lidi vyššího věku, zapojili jsme se i do
diskuze, obdrželi různé materiály i ochranné reflexní pásky a hlavně jsme se poučili.
Poslední naší společnou akcí byla exkurze
do vodárny Skalka. Po zajímavé přednášce pod
vedením pana Kovaříka jsme si prošli celý objekt, získali hodně informací a chuť do dalších
společných akcí.
A plány už máme, chce to jen zdraví. A to
přejeme do Nového roku i všem občanům Tlumačova.
Ladislava Šoltysová

Senioři soutěžili v Hulíně

níkům řízení rozesíláno oznámení o seznámení se se shromážděnými podklady před vydáním rozhodnutí. Tímto by byla uzavřena jedna
z významných etap na cestě k zajištění ochrany obce před povodňovým nebezpečím. Investor stavby přepokládá, že se v průběhu roku
2015 podaří zpracovat projektovou dokumentaci nutnou pro zahájení řízení vedoucí k vydání stavebního povolení.
Z popsaného shrnutí vyplývá, že cesta ke
zmírnění obavy z možných povodní je během
na dlouhou trať, ale krůček po krůčku se pomalu přibližujeme k vytčenému cíli. Bez optimismu a vstřícného přístupu občanů Tlumačova to však nejde a za to jim patří náš velký dík.
Ing. Jaromír Janský, tajemník OÚ Tlumačov

V pátek 12. září 2014 v 9 hodin byl v Hulíně zahájen pátý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní
Haná. Opět po roce změřili své síly senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova a Kvasic.
Naši tlumačovští senioři ze svých řad poskládali nová, obměněná družstva. Za Tlumačov
soutěžili: Tlumačov I.: Jana Václavíková, Mirka
Vejsadová, Emilka Stratilová, Rostislav Skopalík a Marie Zaoralová. Tlumačov II.: Hana Brázdilová, Zdeněk Brázdil, Marie Ešlerová, Libuše
Škrabalová a Ludmila Řezníková. Naši borci se
neměli, při závěrečném vyhlašování výsledků, za
co stydět, i když tentokrát na medaili nedosáhli. První tlumačovské družstvo obsadilo 5. místo a druhé skončilo na 7. místě.
Hry zahájil, tak jako v minulých letech, slavnostní průvod. Seniorům, kteří pochodovali Hulínem, hrála do pochodu Dechová hudba Hulíňané.
Po zdravicích čelních představitelů členských
měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná a po vystoupení mažoretek „Kontrasty“ z Hulína, se

soutěžící odebrali k 8 soutěžním disciplínám.
Některé letošní disciplíny byly nové, např. osuš
mě (věšení a sundávání prádla na čas), shazování kuželek, skládání (večerníčkových) čepic z novin a uhodnout hlášky z filmů. Našim družstvům
se některé soutěže povedly více, některé méně.
V 12 hod. se začaly sčítat výsledky soutěží a to
byl i čas, kdy jednotlivé obce a města předvedly svá kulturní vystoupení. K dobré pohodě patří i zpěv, proto všechny přišly potěšit zpěvačky
z Tlumačova. Byly to sestry Machálkovy, paní
Fialová, Kryštofová a Václavíkova. Jejich písničky: „Ohřebíčku zahradnický, Trpasličí svatba a Ta naše písnička česká“, rozezpívaly všechny přítomné. Další vystoupení Tlumačova si připravili senioři z Klubu seniorů. Jejich tanečky
vsedě na židli, nacvičené pod vedením paní Libuše Škrabalové, měly velký úspěch.
Diváci i soutěžící měli možnost si zasoutěžit
i ve vědomostním kvízu. Ze správných odevzdaných odpovědí bylo vylosováno 10 šťastlivců, kteří si domů odnesli drobné dárky.

Krátce po 14 hodině se všichni soutěžící dozvěděli své umístění. Podle hesla „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se“ jsme brali naše umístění. Starosta obce poděkoval osobně všem tlumačovským sportovcům za výbornou reprezentaci obce.
Bylo také velmi milé vidět, jak je ta naše tlumačovská skupina seniorů nejpočetnější. Na
akci přijeli soutěžící, účinkující, no prostě tam
byli téměř všichni starší občané, kteří navštěvují Klub seniorů Tlumačov. Troufám si tvrdit, že
paní Elvíra Hrdinová, která příští rok v květnu
oslaví devadesátku, byla toho dne nejstarším
„tlumačákem“ v Hulíně. Klobouk dolů!

Výsledky:
1. Kvasice I.
47 bodů
2. Chropyně I.
46 bodů
3. Hulín I.
45 bodů
4. Hulín II.
44 bodů
5. Tlumačov I.
43 bodů
6. Chropyně II.
37 bodů
7. Tlumačov II.
34 bodů
8. Kvasice II.
26 bodů
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Naši jubilanti říjen – prosinec 2014
Josef Polášek, Radoslav Kopčil, Drahoslava
Kunčarová, Julia Kamenská, Josefa Skopalíková, František Zborovančík, Marie Talašová, Antonie Štekláčová, Zdeněk Ševela, Anna Manová, Jiří Straka, Marie Skopalová a Karel Strýc.
Všem blahopřejeme.
Sňatek uzavřeli Lubomír Vymětal a Jana Pánková, Josef Brázdil a Alena Hlaváčková, David
Hrubý a Zuzana Zbořilová.
Narozené děti
Viola Gazdová, Linda Tichá, Laura Hrubá,
Anna Pešková a Natálie Kunčarová.
Úmrtí
Květa Durdová, Jaromír Strašák a Tomáš Zaoral, Libor Stodola.
Ladislava Vránová, matrikářka
Pokud nemáte zájem o zveřejnění v této rubrice,
v dalším čísle TN, sdělte to prosím matrikářce
nebo do redakce TN.

Prosinec 2014

Monitoring Mojeny.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Soutěž v sušení prádla.

Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovští senioři.

Foto: KIS Tlumačov. 
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Ze života obce
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Úvodní slovo při slavnostním aktu Mgr. A. Josefa Petra:
Vážené dámy a pánové, vzácní hosté,
začnu slovy Jana Pavla II, kterého si nesmírně vážím stejně, jako si vážím našeho posledního českého krále, blahoslaveného Karla I.
„Byl přítelem míru. V jeho očích představovala
válka, něco strašného. Když uprostřed bouří první
světové války zahájil svou vládu, pokusil se ujmout
mírové iniciativy mého předchůdce Benedikta XV.“
„Císař Karel od začátku chápal panovnický úřad jako posvátnou službu svým národům.
Opravdově se snažil následovat povolání křesťana ke svatosti i ve svém politickém jednání. Při
tom pro něj byla důležitá myšlenka sociální lásky.“
Slova Papeže Jana Pavla II
Dovolte mi, abych Vás jménem našeho občanského sdružení Pro Patria Moravia, jménem
svým a jménem místní organizace Koruny České, přivítal na naší akci, která je svým způsobem
a svým posláním zatím jediná na Moravě. Tato
akce se koná u příležitosti 10. výročí blahořečení císaře a českého krále Karla I. Rakouského. Ještě než přistoupíme k samotnému posvěcení tohoto kříže, dovolte mi, abych řekl krátce něco k jeho osobnosti.
Ještě než se stal císařem, bydlel Karel František Josef od roku 1908 jako mladý důstojník
posádky sedmého dragounského pluku na zámku v Brandýse nad Labem, který spolu s panstvím v roce 1917 koupil a považoval ho za svůj
domov. Na rakouský trůn nastupuje v roce 1916
v době, kdy v Evropě zuří strašlivá světová válka, o které se letos tolik diskutuje a připomíná
se 100 leté výročí od jejího vypuknutí. Byl postaven do nelehké role a jako vrchní velitel rakousko – uherských ozbrojených sil musel čelit
vážným rozhodnutím. Jak uvádí současný český historik Jan Galandauer: „Z hlediska úsilí
o vytvoření samostatného Československého
státu, by mohl být Karel považován za Masarykova protihráče. Chtěl zachránit svou říši tím,
že ji vyvede z války a reformami usmíří její národy – byl tedy mužem míru a reformy. Masaryk si naopak přál pokračování ve válce až do
zničení podunajské monarchie – byl tedy mužem války a revoluce“.
Karel nedocílil toho, co si předsevzal. Nepodařilo se mu skoncovat s válkou, nepodařilo se mu zachránit a obrodit mnohonárodnost-
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ní říši v evropském středu. Habsburská monarchie se nakonec rozpadla, on ztratil trůn a navíc musel odejít do exilu. Byl vypuzený ze své
země, zbavený moci a majetku, byl mu dokonce znárodněn i jeho domov v Čechách, zámek
Brandýs nad Labem. Byla dokonce zamítnuta
i jeho žádost o azyl v nově vzniklém Československu. Karel byl velkou osobností se sociálním cítěním, plakal, když na frontě umírali rakouští vojáci, když umírali také naši předkové,
modlil se s nimi a snažil se jejich utrpení zmírnit co nejvíc, zakázal používání otravných bojových plynů a zabíjení vzdávajících se nepřátel.
Okamžitě po svém nástupu se císař Karel snažil udělat vše pro to, aby zmírnil utrpení obyvatel ve válce. Zřídil jako první na světě ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví a vydal
řadu sociálních zákonů.
V jeho manifestu mimo jiné stálo: „Chci udělat všechno, abych hrůzy a oběti války zažehnal v co nejkratší době a abych Mým národům
vrátil zpět těžce pohřešované požehnání míru.“
Dovolte mi, abych vám připomněl, že za své národy císař Karel považoval i země koruny české:
Královský české, Markrabství moravské a Vévodství slezské, měl k nim krásný vztah. Do poslední chvíle se císař Karel modlil za své národy. I na smrtelné posteli mluvil česky, a dokonce dvorní dámu a zároveň vychovatelku dětí požádal, aby děti česky učila. Nedlouho před smrtí pronesl: „Odpouštím všem svým nepřátelům,
všem, kteří mi ublížili, kteří pracují proti mně.“
Zemřel 1. dubna 1922 na Madeiře.
Historik Jan Galandauer konstatuje: „Jestliže
vezmeme na vědomí, že Karel byl poslední český král, pak se i jeho blahořečení jeví, jako výjimečná událost českých dějin. Po svatém Václavu se v panteonu českých svatých a blahoslavených objevil druhý český panovník!“

Slavnostní svěcení kříže.

KIS Tlumačov

Koncert
konzervatoře

Kříž Blahoslaveného českého krále,
císaře Karla I. z domu Rakouského
V sobotu 25. října 2014 byl slavnostně posvěcen a oficiálně zasvěcen kříž Blahoslavenému Českému králi, císaři Karlu I. z domu
Rakouského.
Kříž, který se nachází na ulici Kvasická, slavnostně vysvětil Páter Josef Rýznar z Nedakonic
a jeho kolega sloužící v Pohořelicích přinesl relikvii s vlasy Karla I.
Kříž je z druhé poloviny 19. stol. a je vyhotoven z mladějovského pískovce (lokalita mezi
Moravskou Třebovou a Mohelnicí) a byl opraven občanským sdružením „Pro Patria Moravia“ a to nákladem 150.000,- Kč (bez dotací
z vlastních prostředků).
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V den Státního svátku 28. října 2014 se, v sále
Kulturního a informačního střediska Tlumačov,
uskutečnil koncert vážné hudby Konzervatoře
Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž.
Zazněly skladby skladatelů J. S. Bacha, W.
A. Mozarta, L. Janáčka, E. H. Griega, C. SaintSaense a A. Chačaturjana. Na violoncello hrál
Kamil Žvak, na housle Václav Křivánek, na klavír Ondřej a Katarína Hubáčkovi.
Koncertu předcházelo slavnostní kladení
věnce k soše T. G. Masaryka. Starosta obce
s místostarostou za asistence místních hasičů
a společně s několika místními občany, uctili památku padlých v I. světové válce i našeho
prvního československého prezidenta.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Opravený kříž.

Setkání na náměstíčku.

Foto: L. Blahušová. 

Ukázka ze života svatého Martina.

Foto: L. Blahušová. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Svátek blahoslaveného Karla z Domu rakouského připadá na 21. října, je to den sňatku Karla
a Zity v roce 1911. Je doloženo, že v tento den
Karel své nevěstě řekl: „Nyní si musíme vzájemně pomoci na cestě do nebe!“
Naším posláním není zviditelnit sebe, ale upozornit Vás všechny na skutečnost, že mezi námi
žil člověk, který byl čestný, silně věřící, milující rodinu a bojovník za mír, ale hlavně, náš poslední král, jehož rodokmen sahá až k samotným Přemyslovcům. Tento kříž ať je ode dneška
připomínkou na jeho velkou osobnost, na jeho
velkou oběť. Přeji si, aby ve Vás probudil zájem
o tohoto jedinečného člověka, aby ve Vás probudil zájem o pravdu, která byla v naší společnosti
mnohokrát překroucena. Kolik jsme měli takových panovníků, kolik jsme měli takových králů?
Petr Klapil a Mgr. A. Josef Petr,
o.s. Pro Patria Moravia.

Foto: Mgr. A. Josef Petr. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Martinské hody
Martinské hody v naší obci letos připadly na
neděli 9. listopadu 2014. Hody začaly sváteční mší svatou v kostele sv. Martina a kulturním
programem na náměstíčku. Další dnem oslav
byla sobota 15. listopadu 2014 v Klubu obce
Zábraní při ochutnávce svatomartinských vín.
Nedělní dopoledne proběhlo na náměstíčku.
Po svaté mši všechny přítomné přivítal starosta obce. Poté nám studenti z Arcibiskupského
gymnázia Kroměříž předvedli ukázku ze života sv. Martina. Slavnostní atmosféru Martinských hodů umocnili i mnozí občané v hanáckých krojích. Hodovníci mohli ochutnat různé
druhy cukroví a ohřát se (i když nebyla vůbec
zima) výborným svařeným červeným vínem.
O týden později, 15. listopadu 2014, si milovníci cimbálové muziky Dubina zazpívali a zatančili v Klubu obce Zábraní a ochutnali vzorky
svatomartinského vína. Odbornou přednášku
o mladých vínech letos přednesl p. Pavel Ocknecht. K jídlu se, jako každý rok, podávala dozlatova upečená husa s 2 druhy zelí a knedlíky. Nálada v sále byla velmi příjemná a přátelská. Všichni se dobře bavili až do pozdních večerních hodin.
Pořadatelé, pracovnice KIS Tlumačov, děkují
všem za účast na Martinských hodech. Váš zájem, i když menší než v minulých letech, je pro
nás tou nejlepší odměnou. Za rok na shledanou.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Košt vína.

Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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10

Noční pohádkový park
V pátek 19. září 2014 v 18 hod. se park
u Sokolovny proměnil na pohádkovou říši.
Kulturní a informační středisko ve spolupráci s mateřskou školou, připravilo už šestý ročník „Nočního pohádkového parku“.
Do pohádkové říše se vydalo téměř 180
dětí a 150 dospělých. Prošli celkem osmi stanovišti, kde na ně čekaly pohádkové postavy
s připraveným úkolem, které děti musely plnit. Na startu, kde na ně čekala Bílá paní (Nikola Šimoníková) obdržely kartičku na razítka za splněné úkoly.
První cesta vedla k Lišce (Barča Janoštíková) a Budulínkovi (Inka Zálešáková), kde
přenášely misku s hráškem. Potom pokračovaly ve stopách Jeníčka a Mařenky, kde narazily na perníkovou chaloupku s ježibabou

(Lada Mouková). Ta pro ně měla otevřenou
svou chýši s pavouky a hady. Rovnou z chaloupky se vydaly ke Shrekovi (Bronislav Bittner) a Fioně (Míša Zygarová) a přiřazovaly
k sobě správně kartičky s obrázkami pohádkových postav.
U vodníka (Zdenek Smékal) a Rusalky
(Eliška Jeřábková) děti chytaly rybičky v nádobě s vodou. Dále na ně čekala Beruška (Jiřina Ševelová) s Ferdou Mravencem (Zdena
Kryštofová), u kterých vybíraly podle barvy
balónky. Vlk (Jiří Kutňák) a Karkulka s myslivcem (Adriana Jarošová a Irena Jarošová)
pro ně měli přichystaný úkol, kde vybíraly
věci, které Karkulka nesla babičce k svátku.
V dálce už viděly Fantomase (Roman Zálešák) s princeznou Xénií (Zuzana Kutňáková). Ti je pustili dál po trase pohádkového

Foto: KIS Tlumačov. 

Všechny pohádkové bytosti.

V pekle.

Foto: KIS Tlumačov. 
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U Ferdy a Berušky.

parku až po projetí slalomu na koloběžce či
odrážedle. Malí návštěvníci se nakonec vydali
do strašidelného pekla, kde na ně čekali čerti (Radek Šimoník st. a Jiří Mouka st.), trefovali se kostkami do čertovy tlamy a sám Lucifer (Staňa Jeřábek) jim dal razítko do kartičky. Za všechny splněné úkoly dostaly děti
bonbóny. Po odevzdání kartičky u cíle dostal
každý oplatek. Po náročné stezce pohádkou
byl k dispozici bufet s občerstvením.
Rádi bychom poděkovali všem účinkujícím,
kteří ochotně a dobrovolně při této akci pomáhali a věnovali tak dětem svůj volný čas. Sladkosti pro děti byly zakoupeny z peněz, které
se vybraly při Mikulášské pochůzce.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Pohádkový park.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 
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KIS Tlumačov

Slavnostní
rozsvícení
tlumačovského
vánočního
stromu
Vánoční strom byl v naší obci, opět po roce,
slavnostně rozsvícen na náměstí Komenského.
Od večerních hodin pátku 28. listopadu 2014
nám, společně s betlémem připomíná, že nastává adventní čas. A po adventu je už jen krůček ke krásným svátkům v roce – k Vánocům.
Od 16:45 hod. nám na náměstí vyhrávalo
vánoční melodie žesťového trio z kroměřížské
konzervatoře. V 17 hodin přivítala všechny přítomné vedoucí KIS Renáta Nelešovská a poté
předala slovo starostovi obce Petru Horkovi,
který pronesl vánoční proslov a přání k blížícím se svátkům vánočním.
Letos jsme začali novou tradici a to posílání
přání Ježíškovi. Každé dítě dostalo zdarma héliem nafouknutý balónek, na který za pomocí
rodičů upevnilo své vánoční přání. Před samotným rozsvícením stromku je všechny děti společně vypustily k nočnímu nebi. Některá přání
byla tak těžká, že je jeden balónek neunesl. To
potom pomohl balónek další nebo bylo přání
doručeno Ježíškovi jiným způsobem.
Krátký kulturní program si pro nás připravili žáci ze ZŠ Tlumačov pod vedením paní
učitelky Mgr. Lenky Odložilíkové a Mgr. Leony Jiruškové, zástupkyně ředitele. Po básničkách, písničkách a koledách už nic nebránilo
tomu, aby se rozzářil, troufám si tvrdit, že zatím největší, tlumačovský vánoční strom. Vedle stromu je opět instalovaný dřevěný betlém.
Program byl zakončen krásným ohňostrojem.
Ve staré budově KIS byly opět dveře dokořán u železničních modelářů při DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, pod vedením Pavla Baďury. Návštěvníci mohli posoudit,
co nového modeláři na ukázkové železnici vybudovali. V nové budově, sále kulturního střediska, si nikdo nenechal ujít výstavu DDM Sluníčko „Na hladině a pod hladinou“.
Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý Mikuláš, s andělem a čertem. Hodné děti odměnil sladkostmi, zlobivé pošimral čert metličkou na zádech.
Pro všechny přítomné bylo přichystáno bohaté občerstvení v podobě svařeného vína, čaje,
vaflí a sendvičů.
Velké poděkování za přípravu celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, hasičům za dohled při ohňostroji a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při realizaci akce. Bez
nich by to nešlo.
Pracovnice Kulturního a informačního střediska Renáta Nelešovská a Petra Šimoníková,
Vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost
a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale
také všechny dny nového roku 2015.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Mikuláš, Anděl i Čert mezi dětmi.

Foto: KIS Tlumačov. 

Vystoupení žáků ZŠ Tlumačov.

Foto: KIS Tlumačov. 

Kd>hDKssĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀĞ

ǀƐŽďŽƚƵϳ͘ƵŶŽƌĂϮϬϭϱŽĚϮϬŚŽĚŝŶŶĂ

ZWZEdE1W>^
Kd>hDKs
ǀƐĄůĞKƚƌŽŬŽǀŝĐŬĠĞƐĞĚǇ
ĞĚ
ĚǇ
<ƚĂŶĐŝĂƉŽƐůĞĐŚƵŚƌĂũĞŚƵĚĞďŶşƐŬƵƉŝŶĂDŝůĞŶŝƵŵ͘
ŵ͘
DƽǎĞƚĞƐĞƚĢƓŝƚŶĂǀǇƐƚŽƵƉĞŶşDŽƌĂǀƐŬĠŚŽůǀŝƐĞ͕
ƐŽƵƚĢǎŽĐĞŶǇĂďŽŚĂƚĠŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͘

s^dhWE^D1^dE<KhϭϱϬ<ē
ĚĂƌŵĂĂƵƚŽďƵƐŽǀĄĚŽƉƌĂǀĂdůƵŵĂēŽǀʹKƚƌŽŬŽǀŝĐĞĂǌƉĢƚ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũǀƐƚƵƉĞŶĞŬŽĚϱ͘ůĞĚŶĂϮϬϭϱ͗
</^důƵŵĂēŽǀ͕ŶĄŵ͘<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽϭϳϬ͗WŽരʹരWĄϴരʹരϭϲŚŽĚ͘

www.tlumacov.cz

MŠ Tlumačov

12

Navštěvujeme solnou jeskyni
Od 13. října 2014 jezdíme s našimi dětmi
z mateřské školy do solné jeskyně do Otrokovic. Vždy po skupinkách deseti dětí vyrazíme
utužit naši imunitu proti podzimním virózám
a zimním chřipkám, protože bacily si už na
nás brousí zoubky.
My se ale nedáme, zdravě jíme, otužujeme
se a dýcháme svěží vzduch v solné jeskyni. Mikrobus pana Vejmělka nás dopraví od školky
k jeskyni a pak také zpět. Takže si cestu užíváme, povídáme si a sledujeme, jak kolem nás
ubíhá okolí. Každé pondělí dopoledne nás na

místě vítá usměvavý pán, který děti uvede do
malé solné jeskyně, kde se nám moc líbí. Stěny
svítí přes krystaly soli, ze stropů visí krápníky
spolu s netopýry, které jsou naštěstí jen z papíru. Na bočních stěnách zurčí malé vodopády vody, které zvlhčují vzduch okolo a pomáhají nám lépe inhalovat solné výpary.
Hodina v jeskyni vždy uteče jako voda. A jak
by ne, když tady máme k dispozici nakládací
autíčka, vozíky, lopatky i kýblíky. Jemné krystalky soli se dobře nakládají a vozí na hromady, které si děti kupí do vysoké solné hory.

Komu se nechce, může se sklouznout na plastové skluzavce a ti, kterým se chce jenom odpočívat, mají k dispozici polohovací křesla, ve
kterých by se i dobře spalo. K tomu nám totiž
pomáhá relaxační hudba, která se jemně line
z bočních reproduktorů. Návštěvy solné jeskyně ukončíme až na začátku března, takže si jejího prostředí plně užijeme.
Pevně věříme, že tyto návštěvy splní svůj účel
a pomohou nám podpořit imunitu našeho organizmu.
Hana Janoštíková,
ředitelka MŠ Tlumačov

Muzikoterapie
v mateřské škole
Ve středu 12. listopadu 2014 proběhla v mateřské škole netradiční akce – muzikoterapie
pro děti předškolního věku. Pan Martin, který se touto aktivitou zabývá už řadu let, si s sebou mezi nás přivezl nesčetné množství netradičních hudebních nástrojů z celého světa, ale
i nástroje nám všem dobře známé – zvonkohry, chrastítka, píšťalky, a jiné, se kterými při
hudebních činnostech také v MŠ pracujeme.
Pan Martin navodil klidovou atmosféru líbeznými zvuky na tibetské misky, na různé strunné i dechové nástroje. Za zvuků bubnů jsme
se v mysli přenesli do světa indiánů, přesýpající se malé kuličky v kulaté nádobě s motivem
dna moře nám navodily svým „šuměním“ pocit pobytu na mořské pláži. Děti všechny zvuky vnímaly velmi intenzivně, se zavřenýma očima si vytvářely představy, fantazie a zklidňovaly nejen tělo, ale i mysl a duši. Osvojily si pocit
příjemného prostředí, bezpečí a klidu. Dnešní děti jsou dost aktivní, plné pohybu a relaxace při hudbě jim velmi prospívá a pomáhá
ke zklidnění.
Na závěr programu se naše třída změnila ve
velký hudební orchestr, protože všechny děti zaujaly pozice u jednotlivých nástrojů a vyzkoušely si, jak se na ně hraje. Naše uši trochu trpěly,
ale dalo se to vydržet. Děti měly ohromnou radost z vyluzování různých zvuků a tónů a u této
činnosti by nejraději vydržely až do oběda. Ale
všechno má svůj konec.
Muzikoterapie nás nadchla a určitě se líbila
všem našim dětem, o čemž svědčil bouřlivý potlesk na konci vystoupení.
Jindra Zálešáková, učitelka MŠ Tlumačov
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Dětská policie
opět v akci!
8. září 2014 se vypravila hlídka dětí 4. ročníku na kontrolu silničního provozu. Děti, vybaveny reflexními vestami, měly plné ruce práce.
Kontrola dokladů, zapnutých pásů, povinné výbavy vozidel či dechová zkouška – toho všeho
se děti účastnily a byl to po ně veliký zážitek.
Za vzornou spolupráci obdržely od policie
tašku plnou dárečků. Policii děkujeme za vydařenou akci a budeme se těšit zase někdy na
viděnou!
Mgr. Pavlína Kolaříková

Okresní přebor
v přespolním běhu Trnavský vrch 2014

Děti v solné jeskyni.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Dětská policie.

Ve středu 24. září 2014 jsme se po několika letech zúčastnili sportovně zajímavé soutěže – přeboru okresu Zlín v přespolním běhu
jednotlivců a dvojic v kategoriích žáků II. stupně v okolí Trnavy u Slušovic. Počasí vyšlo a poměrně bez komplikací jsme se spolu s dalšími
17 školami okresu přepravili do Trnavy, kde
v 10.00 před místní hasičskou zbrojnicí odstartoval kategorii žákyň 6. a 7. ročníku bývalý ředitel ZŠ E. Zátopka Mgr. F. Hnízdil.
Jednotlivé závody na sebe plynule navazovaly a je třeba pochválit všechny závodníky, že si
s tratí dlouhou 1200m (starší chlapci - 2400m)
poradili velmi dobře. Přestože byl terén hodně
poznamenaný posledními srážkami, všichni
bojovali i za cenu „zaťatých zubů“ a doběhli.
Po delším výpadku v soutěži, ve které se sešla silná konkurence, se za naši školu postavili
na start kondičně velmi dobře připravení běžci. Jejich výsledky mluví za vše:

Foto: MŠ Tlumačov. 

Soutěžící v přespolním běhu.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

dívky – mladší 1 200m
Aneta HORKOVÁ
5. místo 6:06
Tereza STAŠKOVÁ
25. místo 7:02
dívky - starší
Romana KUTROVÁ
Lenka ŘIČICOVÁ

19. místo 6:51
24. místo 7:03

chlapci – mladší
Adam BILÍK
Jan HRTÚS
Lukáš HAVELKA

4. místo 5:36
14. místo 6:00
29. místo 6:40

chlapci – starší 2 400m
Michal DVOŘÁK
23. místo 10:37
Martin MICHALÍK
32. místo 11:30
Jakub NĚMEC
33. místo 11:35

Muzikoterapie.

Foto: MŠ Tlumačov. 

Prosinec 2014

Muzikoterapie.

Foto: MŠ Tlumačov. 

Děkuji všem členům školního družstva za výborný výkon i velmi pěkné vystupování a těším
se s nimi na školním přeboru, kde určitě budou
moct uplatnit zkušenosti z této velké sportovní
akce, NA SHLEDANOU! Mgr. Robert Podlas,
ředitel ZŠ Tlumačov a učitel Tv

www.tlumacov.cz

DDM Sluníčko
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SOUTĚŽ V AEROBIKU JEDNOTLIVCŮ TLUMAČOV
V sobotu 1. listopadu 2014 obléhala místní
tělocvičnu spousta aut a autobusů z celé Moravy. Konal se zde druhý ročník soutěže v aerobiku jednotlivců, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov za finanční podpory obce Tlumačov. Soutěže se zúčastnilo okolo 350 soutěžících a podpořit je přišlo
na 200 diváků. Skvělá atmosféra, která v tělocvičně panovala, vyburcovala soutěžící ke skvělým výkonům. Soutěž byla rozdělena na profi
a neprofi. Přihlášené děti cvičily podle lektorky, která si připravila krátkou sestavu a cvičila
před nimi na vyvýšeném pódiu. Na vše dohlížela pětičlenná porota, která hodnotila správné předvedení této sestavy, správné technické
provedení kroků a také výraz soutěžících. I náš
aerobik team zde měl zastoupení ve všech věkových kategoriích. V 1. kategorii do 6 let nás
reprezentovala Janička K., Kristinka M., Natálka D., Hanička R. a Karolínka D. Pro děvčata
to byly úplně první závody, takže to bylo spíše získávání zkušeností. V této kategorii soutěžilo 34 dětí. Do finále mezi 20 nejlepších porota vybrala Janičku Kadlčíkovou, což je velký
úspěch. Ve 2. kategorii 7 - 8 let nás reprezentovala 4 děvčata. Nikola K., Hana J., Míša K.
a Justýna K. Z 66 soutěžících postupovalo do

finále 20 nejlepších, tam se však naše děvčata
nedostala, zde již byly těžší vazby kroků. Ve 3.
kategorii 9 – 10 let nás reprezentovalo nejvíce
děvčat Míša H., Zuzka D., Danča K., Barča B.,
Míša Z., Verča K. a Katka R. I když děvčata zís-

Soutěž v aerobiku jednotlivců. Foto: DDM Sluníčko. 

kala nějaké body od poroty, nestačilo to na postup do finále mezi 20 nejlepších. Ve 4. kategorii 11 – 13 let byl největší počet soutěžících a to
78, proto bylo rozhodnuto o konání 3 kol. Zde
nás reprezentovala Michaela M, Martina M.,
Tereza Š. a Kristýna M. Míši Marčíkové a Kristýnce Mišákové se podařilo probojovat do semifinále mezi 30 nejlepších, na postup mezi 15
nejlepších to však nestačilo. V 5. kategorii 14
a více let soutěžilo 46 děvčat. Zde za nás bojovala Nikola F., Tereza K. a Hana H. Do finále
mezi 20 nejlepších se podařilo dostat Hani Hlobilové, která skončila na pěkném 9. místě. Děkujeme všem našim soutěžícím za reprezentaci, děkujeme všem sponzorům, děkujeme všem
pomocníkům za pomoc na akci a při přípravě
akce, místním hasičům za dozor a hladký průběh soutěže, a také všem přítomným divákům
za skvělou atmosféru. Těšíme se, že se s Vámi
setkáme opět na dalších závodech v aerobiku.
Třeba v sobotu 11. 4. 2015 na soutěži skupinových choreografií „O pohár starosty obce Tlumačov“, která se bude konat ve Sportovní hale
v Otrokovicích.
Bc. Hana Hlobilová,
Vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov
DDM Sluníčko

Co se dělo ve Sluníčku
V Domě dětí a mládeže Sluníčko v Tlumačově se stále něco děje! V době podzimních
prázdnin se odvážné děti zúčastnily Strašidelného Halloweenu. Vyzkoušely si dlabání dýní,
prožily společný průvod ztemnělými ulicemi
Tlumačova ve strašidelných kostýmech i spaní mimo domov. Prostě dva dny legrace, her
a soutěží na strašidelné téma.
Pro děti ZŠ Tlumačov a MŠ Klubíčko byl
připraven výukový program keramického tvoření. Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlí-

Účastnící Halloweenu.

Prosinec 2014

nou a její zdobení. Výsledkem je krásný vánoční
dáreček pro jejich nejbližší. Tvoření s keramickou hlínou si vyzkoušely také maminky na mateřské dovolené, kdy si na památku otiskly do
destiček z keramiky ručičky a nožky svých dětí.
Tématem výtvarné soutěže bylo ztvárnit, co
se děje „Na hladině a pod hladinou“ rybníka,
řeky či potoka. Soutěže se zúčastnilo přes 140
dětí z Tlumačova i širokého okolí. Výstava výrobků, na kterou Vás srdečně zveme, probíhá
v prostoru KIS do 6. ledna 2015. Vítězům bla-

Foto: DDM Sluníčko. 

hopřejeme a děkujeme všem za krásné výrobky.
Dva velké podzimní Magic turnaje přilákaly zájemce o tuto karetní hru nejen z Tlumačova, ale i okolních měst a vesnic. Na obou turnajích panovala přátelská atmosféra, kdy vždy
dva hráči hrají proti sobě a tak se to podle rozlosování opakuje několik kol. Po sečtení bodů
pak postupují nejlepší hráči do TOP 8, kde se
rozhodne o vítězi.
Děvčata z kroužku aerobiku se účastní soutěží jednotlivců v rámci Aerobic Tour a získávají cenné zkušenosti pro další cvičení. Při absolvování tří základních kol v podzimní části,
je pak čeká v lednu finále, které bude probíhat
v Otrokovicích.
V uplynulých měsících také probíhal sběr víček z PET lahví pro otrokovického chlapce Dereka a v současné době pro Adélku z Kvasic.
Obě děti potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu finance na rehabilitaci nebo zdravotní či kompenzační pomůcky. Díky ochotným sběračům, můžeme přispět a pomoci. Tímto bych chtěla všem velmi poděkovat za trpělivé sbírání těchto malých víček.
Závěr roku patří Mikulášskému dnu otevřených dveří s ukázkami činnosti DDM a nabídkou výtvarného tvoření, malování na obličej,
deskových her a dalších aktivit. Dále Vánočním dílničkám, kde si účastníci tvoří dekorace a malé dárečky k blížícím se zimním svátkům. V lednu připravujeme kreativní tvoření,
kdy budeme nabízet pletení z papírových ruliček. Dále nabízíme Kurz předporodní výchovy pod vedením porodní asistentky, na který se
můžete informovat v DDM.
Bc. Ludmila Daňková,
pedagog volného času DDM Sluníčko
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SDH a Zahrádkáři

4. místo tlumačovských hasičů
v anketě Dobrovolní hasiči roku
Dne 1. dubna 2014 v 22:38 hod. byl jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov
(JPOV) nahlášen KOPIS požár stolárny vedle hřebčína Tlumačov – Skály. Pro vyhlášení
poplachu byla použita siréna JSVV a informativní SMS. Jednotka vyjela k požáru ve 22:43
hod. a po příjezdu na místo s technikou CAS
24/2500/400 S2Z ( 1+4 ) ve 22:49 hod. byl průzkumem potvrzen požár ve II. fázi – bylo zjištěno, že hoří přístřešek cyklonu na odsávání pilin
ze stolárny a požárem je zasažena část střechy
přilehlé stodoly a požár se rozšiřuje na střechu
stolárny. Na místě se nacházela profesionální
jednotka z Otrokovic. Velitel jednotky Tlumačov dostal od VZ rozkaz k vytvoření vysokotlakého proudu a jednoduchého vedení 1C ze severní strany na ohnisko požáru a ochranu prostor přilehlé stodoly. Hasičům se tak společně
svou akceschopností a rychlým dojezdem a lokalizaci události podařilo uchránit nejen majetek v hodnotě asi 5 000.000,- Kč, ale ochránit před požárem stolárnu – živnost kamaráda,
místního občana.

Sbor dobrovolných hasičů v Tlumačově, se
výše uvedeným zásahem, přihlásil do ankety
„Dobrovolní hasiči roku“. Postup do užšího finále byl pro nás velkým úspěchem. Na slavnostním vyhlášení v Brně, kterého jsme se zúčastnili, na nás čekalo 4. místo v kategorii JSDH
obce. Samotný postup byl pro nás oceněním
naší obětavé činnosti a jistě i motivací do další práce. Do té bych chtěl popřát všem členům
hodně chuti, elánu a hlavně vždy šťastný návrat.
Roman Šnajdar

SDH TLUMAČOV PŘEJE
VŠEM SPOLUOBČANŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI
V NOVÉM ROCE

Zahrádkáři
tlumačovským
občanům
Opět se rok s rokem sešel a jsou tu zase Vánoce, konec roku 2014 a začátek roku 2015.
Při ohlédnutí zpátky, co za ten rok za námi pozitivního zůstalo a co se nám nepovedlo, budeme si klást mnohá předsevzetí do následujícího období. U nás, tlumačovských zahrádkářů, je už několik takových období velmi hektických. Souvisí to zejména s provozem pálenice a moštárny, především s jejich přestavbou,
údržbou a personálním obsazením. Konečně
se nám podařilo zajistit plynulý chod obou
zařízení podle našich představ a jejich personální obsazení obsazení. Poněkud špatnější letošní úroda ovoce ovlivnila délku provozu moštárny, která je již mimo provoz a pravděpodobně bude i kratší provozní doba u pálenice. Tato skutečnost poněkud ovlivní investiční záměry pro zlepšení výrobního prostředí v obou zařízení, tím spíše se zaměříme na propagaci zahrádkářství v Tlumačově
formou odborných přednášek,výstav a soutěží, včetně XIII. ročníku „Koštu pálenek“, který připravujeme ve spolupráci s KIS Tlumačov na 31. ledna 2015. Až Vám při vánočním
rodinném a přátelském posezení zavoní dobře uložený jablečný mošt a zavoní ta správná
slivovice, jablkovice, mirabelka či hruškovice,
vzpomeňte si i na nás - tlumačovské zahrádkáře. Přejeme všem zákazníkům moštárny a pálenice v Tlumačově, všem občanům obce Tlumačov a všem našim příznivcům pěkné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2015.
Miroslav Šoltys

Říjnová zahrádkářská výstava v Tlumačově.

Foto: MŠ Tlumačov. 

Děti z MŠ na zahrádkářské výstavě.

Foto: MŠ Tlumačov. 

www.tlumacov.cz

Inzerce

OBEC TLUMAČOV
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV
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TALAŠOVO
ZAHRADNICTVÍ

Nabízí vánoční stromky,

zve všechny hráče i fanoušky na

,,III. ročník turnaje ve stolním tenise“
neregistrovaných hráčů.
Akce se uskuteční 10. ledna 2015 od 13 hod. v tělocvičně ZŠ Tlumačov.
Kategorie muži, ženy a senioři.

Prezentace: 13 - 13:30 hod.
S sebou si vezměte pálku na stolní tenis, bojovnost, sportovního ducha, dobrou náladu
a chuť si přijít zasportovat. Občerstvení je zajištěno.

živé ryby, cibuli,
jablka, brambory,
sudová vína
a kysané zelí.
Zároveň děkujeme všem
zákazníkům za přízeň
a přejeme radostné Vánoce, bohatého Ježíška
a v novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody.
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ZO ČZS A KIS TLUMAČOV
VÁS ZVE NA 13. ROČNÍK

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2015
A KOŠT ZAVAŘENÝCH OKUREK NAKLÁDAČEK
SOBOTA 31. LEDNA 2015
V DOBĚ OD 14 - 17 HOD. KLUB OBCE ZÁBRANÍ.
VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V 18 HODIN.
SBĚR VZORKŮ (1/2 LITRU PÁLENKY) PROBĚHNE
V PÁTEK 30. LEDNA 2015 OD 16 – 18 HOD.
SBĚR VZORKŮ OKURKŮ (2 SKLENICE 0,7L) BUDE V SOBOTU 31. LEDNA 2015
OD 13 – 14 HOD. V KLUBU OBCE ZÁBRANÍ.
(POZN. 1 SOUTĚŽÍCI – 1 VZOREK OKUREK)
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