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Vážení spoluobčané,
současná doba se vyznačuje zejména rychního období považuji stavbu protipovodňové
lým životním a pracovním tempem. Není to
ochranné hráze pod názvem „Morava, Tlumatak dávno, kdy jsme se loučili s rokem stačov - ochranná hráz“. Investorem je Povodí
rým a zanedlouho budeme v polovině toho
Moravy, s.p. a Obec Tlumačov se aktivně sposoučasného. Proto bych rád uvedl některé
lupodílí na přípravě projektové dokumentace
investiční akce, kterými jsme se v uplynulém
a na vyřízení územního a stavebního povolení
období zabývali.
stavby. V dubnu proběhlo v kanceláři starosOd začátku roku probíhaly práce na akci
ty jednání, kterého se zúčastnili čelní před„Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“.
stavitelé Povodí Moravy s.p. v čele s generálPředmětem bylo zateplení fasády budovy
ním ředitelem. Přítomní zástupci byli ujištěobecního úřadu a výměna oken a vstupních
ni o podpoře vedení a Zastupitelstva Obce
dveří. Akce byla spolufinancována Státním
Tlumačov tomuto projektu. Podstatou stavfondem životního prostředí ČR. Souběžně
by hráze je ochrana intravilánu obce a zejmés dotovanou částí stavby proběhly rekonna rodinných domů našich občanů, kteří byli
strukční práce na kotelně a ústředním topev minulosti povodněmi zasaženi. Tato skuteční, hromosvodu, vstupním schodišti u hlavnínost by neměla být lhostejná žádnému z nás
ho vstupu a dále byl vybudován ve dvorní čása měla by být povýšena nad zájmy jedinců.
ti budovy vstup pro imobilní občany. Veškeré
Je nutné si uvědomit, že pokud bude příprapráce byly řádně dokončeny s tím, že kolauva akce zdržována a její realizace neproběhdace díla proběhne v měsíci červnu.
ne do konce roku 2018, může dojít k tomu, že
Obec opětovně neuspěla u Státního fondu
protipovodňová hráz v Tlumačově stát nebudopravní infrastruktury ČR s žádosti o dotaci
de. Pozornost a finanční prostředky investona rekonstrukci chodníků podél silnice I/55.
ra budou v rámci dotačního programu MinisŽádost o dotaci bude znovu podána do vypsaterstva zemědělství ČR soustředěny na jinou
ného II. kola v měsíci červnu. Rovněž nebypřipravenou akci. V této věci proběhlo v mělo vyhověno žádosti o dotaci u Ministerstva
síci květnu 2015 jednání starosty a místostapro místní rozvoj ČR na
akci „Dětské hřiště U Trojice, Tlumačov“. Na zasedání rady obce bylo schváleno usnesení na vybudování
dětského hřiště z vlastních
prostředků.
Poslední květnový týden byly zahájeny práce na
sjezdu do technického areálu z ul. Zábraní včetně pojezdové vstupní brány, které jsou financovány z rozpočtu obce. Taktéž probíhá inženýrská činnost - vyřízení stavebního povolení na akce rozšíření mateřské školy v rámci Základní školy Tlumačov a rekonstrukce chodníků kolem
budovy č. p. 90 - restaurace „U Rudolfa Purkrabího
z Donína“. Na obě stavby
proběhne začátkem června
výběrové řízení na zhotovitele, s termínem realizace
červenec - srpen.
Za podstatnou a důležitou investici tohoto voleb- Budova OÚ po rekonstrukci.
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rosty s hejtmanem Zlínského kraje MVDr.
Stanislavem Mišákem.
Ještě se vrátím do měsíce května, kdy jsme
společně v celé naší zemi oslavili 70. výročí
ukončení II. světové války. Tuto událost jsme
si připomněli i my, položením kytice na pietních místech. Květen byl taktéž měsícem lásky a zamilovaných, proto přeji hodně lásky
všem, protože jí v našem životě není nikdy
dost. Pomalu se blíží konec školního roku,
čas velkých prázdnin a čas dovolených. Dětem přeji hezké prožití prázdnin, hodně sluníčka a krásných zážitků a nám dospělým příjemnou dovolenou.
Petr Horka, starosta obce

Foto: KIS Tlumačov.

www.tlumacov.cz
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Návštěva z Ďanové
v naší obci
Ve středu 15. dubna 2015, v dopoledních hodinách, jsme přivítali milou návštěvu z partnerské obce Ďanová ze Slovenska.
Přátele ze Slovenska, v čele se starostou
obce Ing. Miroslavem Ďanovským, přivítal
na radnici starosta Tlumačova Petr Horka.
Hlavním důvodem návštěvy bylo pozvání
od hasičů z Ďanové na oslavy vzniku jejich
sboru. Bohužel se termín oslav kryje s termínem oslav Zemského hřebčince Tlumačov (7. - 9. 8. 2015), proto stále probíhají
jednání, kdo z občanů na Slovensko pojede.
Po přijetí na radnici se celá skupina vydala na krátkou procházku Tlumačovem. V jejím průběhu navštívili hasičskou zbrojnici
s ukázkou techniky. Při přátelském rozhovoru v Kulturním a informačním středisku, kde
se ke všem zúčastněným přidal i místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň, byla prodiskutována otázka další spolupráce, hovořilo se
o běžném životě v obou obcích a plánech vedení obce do stávajícího volebního období.
Krátce po 15 hodině jsme se s přáteli rozloučili, poděkovali za návštěvu a popřáli jim
šťastný návrat do Ďanové.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Společenský,
kulturní a sportovní
život v Tlumačově
Vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
chtěl bych se ve svém příspěvku v tomto
obecním periodiku zamyslet nad tématikou,
která patří k běžné praxi života obyvatel měst
a obcí a je součástí dění i v našem Tlumačově. Podle známého rčení: „jaké si to uděláme,
takové to máme“probíhá společenské, kulturní a sportovní dění i v našem městečku. Celoroční nabídka akcí je poměrně široká. Organizace, spolky, kluby, instituce i jednotlivci,
kteří akce dlouhodobě připravují, organizují a realizují, se nejen touto činností prezentují, ale vynaloží i značné úsilí proto, aby občanům, fanouškům, známým a nakonec také
sami sobě připravili událost, která všechny
potěší, zaujme a navíc jim umožní aktivně
trávit svůj volný čas. Často jde o akce, které
mají již v obci letitou tradici a umožňují občanům všech generací setkávat se, pobavit se,
pohovořit si, někdy si i zazpívat,zatančit, případně se do dění i aktivně zapojit. V poslední době se objevují v obci i nové akce a aktivity, které si v budoucnu jistě najdou své příznivce a vytvoří tradici.
Nabídka výše zmiňovaných aktivit v Tlumačově je celoročně celkem pestrá, akce
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Redakční rada informuje
V Tlumačovských novinkách (prosinec
2014) byl uveřejněn článek „Kříž Blahoslaveného českého krále, císaře Karla I.
z domu rakouského“ Mgr. A. Josefa Petra. Následně v dalších novinkách (březen
2015) byl uveřejněn článek pana Josefa
Klose „Quo vadis, Domine – (Kam kráčíš, Pane)“, který reagoval na výše uvedený příspěvek.
V měsíci květnu byly Zastupitelstvu
Obce Tlumačov doručeny dopisy p. Josefa
Trlici, Mgr. A. Josefa Petra a V. Horákové, v nichž vyjádřili nesouhlas s obsahem
článku p. Josefa Kloseho.

Návštěva z Daňové v hasičské zbrojnici.

jsou zaměřeny a cíleny pro děti, dospělé i seniory, prostě pro širokou veřejnost. Organizátoři, kteří často využívají ke zdárné realizaci svých veřejných akcí i finanční podpory, tzv. neinvestičních transferů z rozpočtu
obce, mají se zajištěním a realizací takovýchto akcí nemalé starosti organizační, materiální i časové. Odměnou jim pak je spokojenost a pozitivní reakce účastníků a návštěvníků takovýchto akcí.
Ne vždy se však organizátoři setkávají se
zájmem veřejnosti, a i když jde o akce tradiční, zájem o ně často u veřejnosti mírně či výrazně klesá. Byla by velká škoda, kdyby organizátoři společenského, kulturního i sportovního dění v obci, kteří se podílejí svou aktivní
činností na organizování akcí pro veřejnost,
dospěli po čase k závěru, že pro nezájem veřejnosti se svými aktivitami skončí. Byla by
to velká škoda nejen pro veřejné dění v Tlumačově, ale hlavně pro občany samotné, neboť absence těchto ukončených tradic by se
po nějakém čase určitě projevila.
Vážení občané, chci na vás tímto příspěvkem apelovat a zároveň vás vyzvat, abyste se
nebáli účastnit se společenského, kulturního
i sportovního života v Tlumačově a abyste
podpořili svou účastí pořádané akce. Potěšíte tím nejen sebe a své blízké, ale i organizátory, pro které je vaše účast na jejich akcích
oceněním jejich práce a zároveň odměnou.
Úmyslně jsem v příspěvku nejmenoval,
abych na někoho nezapomněl, instituce, spolky, kluby,organizace i jednotlivce či živnostníky, kteří v obci popisované aktivitypro veřejnost realizují. Všechny najdete na plakátech, vývěskách, www stranách obce, pozvánkách, hlášeních místního rozhlasu i v Tlumačovských novinkách, jsou tam vždy uvedeni
a podepsáni jako pořadatelé a organizátoři
mnoha akcí. Na tomto místě chci všem za jejich obětavou práci poděkovat a vás, občany
Tlumačova, vyzvat v budoucnu k co nejširší
podpoře společenského, kulturního a sportovního dění v obci.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Foto: KIS Tlumačov.

Informace
ze sběrného dvora
Tlumačov
Sběrný dvůr byl zmodernizován v rámci Evropských dotací, SFŽP a Obce Tlumačov.
Byl zkolaudován 13. listopadu 2014
a od této doby slouží občanům obce Tlumačov.
Vzhledem k tomu že se některé druhy
odpadů váží a jiné ne, doporučili bychom
občanům rozdělit odpad na položky, které se váží a oddělit je od ostatních. Potom
budete rychleji odbaveni obsluhou dvora,
která zodpovídá za správné vytřídění a zařazení odpadů.
V této souvislostí bychom chtěli upozornit na některé nedostatky a možnosti třídění. V kartonech (papírových krabicích) od elektroniky nacházíme polystyrén, bublinkovou folii a jiné. V kancelářském papírovém odpadu jsou plastové
obaly, složky a desky. Polystyrén a plast
lze odložit ve sběrném dvoře do žlutého
kontejneru. Například ve fritovacích hrncích a jiných kuchyňských elektrospotřebičích se nacházejí zbytky oleje, na které je speciální kontejner v areálu sběrného dvora. Do BIO-odpadu je možné odložit pouze zkrácené větvičky do průměru
1 cm. Větší a delší větve dělají problémy
při přehazování kompostu a následném
zpracování. Toto platí i pro kontejnery na
BIO-odpad rozmístěné po obci Tlumačov.
Drtivá většina občanů má zájem třídit
odpad. Tímto pomáhají zlepšovat životní
prostředí a snižovat tím náklady obce na
likvidaci a zpracování odpadů.
Leoš Gazda,
pracovník odpadového hospodářství

V současné době probíhá osobní i písemná komunikace mezi dotčenými stranami
v Tlumačovských novinkách ji zveřejňovat
nebudeme.

Blahopřání
Dne 19. června 2015
oslavili manželé Crlovi
nádherných 50. let společného soužití
Zároveň se 7. července 2015
tatínek i dědeček Václav Crla
dožívá krásných 70. narozenin.
Přejeme jim ještě nejméně jednou
tolik společně strávených let
v kruhu své rodiny a přátel.
Rodina.

Historie: konec II. světové války
Letos si připomínáme 70. výročí konce II.
světové války. Z Tlumačovské kroniky z roku
1945 vybíráme:
…Poslední německé jednotky opustily Tlumačov o půlnoci na den 6. května 1945.
Ráno 6. května 1945 (neděle). Po dlouhotrvajících deštích vychází slunce. Naše obec je
opět svobodná, jako velká část naší republiky.
Ráno před šestou hodinou vypravily se
dvě skupiny občanů naproti rumunským vojákům, kteří byli v bojové linii mezi Otrokovickou Hrabůvkou, Skalkou a Moravou. Ve
skupině z Chmelínů šli tito občané: Válek Vilém, Válek Jindřich, Blahuš František a nesli
bílý prapor dobře viditelný. Druhá skupina,
kterou vedl Juráň Bohumil (franc. legionář)
šla od Metlova ke kaštanové aleji za Myslivnu. Upozorňovali na sebe troubením národní písně „Moravo, Moravo“. Po obou skupinách bylo stříleno. Dodatečně se vysvětlilo,
že postupující rumunské vojsko, předpokládalo, že je to nová léčka ustupujících Němců. Žádná skupina se však nedala odradit
a neohroženě prošla až k Rumunským vysunutým hlídkám, kterým vysvětlili, že Tlumačov je již od Němců vyklizen. Nebylo jim
uvěřeno a byly vyslány hlídky. Teprve po návratu výzvědné hlídky a přesvědčení vydali
se vojáci na pochod do naší obce. Mezitím
odvážní občané: Lad. Matula, Lad. Baďura,
Gazdoš Ant., a jiní, s nasazením života odstraňovali miny, kterými byla cesta do Otrokovic zaminována.
Na dolním konci u hřebčince se zatím shromáždilo velké množství občanů s hudbou, národními a sovětskými prapory a všichni očekávali osvobozeneckou armádu. První Rumunští vojáci přišli do Tlumačova až v 8 hodin. Byly to pěší oddíly zablácení a unavení
protože byli v bojovém postavení před obsazením naší obce.
S velikým nadšením a opravdovou radostí

jsme tyto frontové bojovníky vítali a objímali.
Děvčata obdarovala vojáky květinami, koláči
a také vínem. Za zvuků naší hudby si s nima
děvčata aj zatancovala. Velitel tohoto frontového úseku který zakrátko přijel autem, chtěli lidé nosit na ramenou, ale tento to nedovolil. Byl to opravdu slavnostní pochod Tlumačověm. Každý kdo mohl se toho zůčastnil.
Jenom malé děti a stařenky byli v tyto hodiny doma. Všichni jásali a měli velkou radost,

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naši jubilanti duben – červen 2015
Josef Kučerňák, Ivanka Skopalová, Marie
Štipčáková, Elvíra Hrdinová, Eva Kolářová, Vladislav Jaroš a Miloslava Gajdošíková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zlatou svatbu oslavili manželé Štěpánka
a Václav Crlovi.
Srdečně blahopřejeme.
Narozené děti
Lubomír Vymětal, Michal Dujsík, Mikuláš
Žitný a Daniel Vrba
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí.
Úmrtí
Ludmila Machovská a Josef Kubičík
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Ladislava Vránová, matrikářka
V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů Tlumačova. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na
matriku osobně nebo telefonicky na tel. číslo
577 444 219

Vedení obce uctilo památku padlých za II. světové války.

zvláště když velitel oddílu prohlásil, že toho
dne v 9 hodin měl být zahájen útok na Tlumačov za podpory dělostřelectva R. A., které stále postupovaly na Kroměříž po druhé
straně Moravy.
Rumunští důstojíci a komisař R.A. byli na
obecním úřadě uctěni slovanským způsobem
– chlebem a solí – Teprve potom byli pohoštěni dobrými koláči a vínem.

Foto: KIS Tlumačov.

Na obecním úřadě si chtěli někteří horkokrevní občané vyrovnávati účty se zaměstnanci obecního úřadu. Bohudík nedošlo k žádnému incidentu neboť zaměstnanci dovedli svoji činnost za okupace vysvětlit a sebe
ospravedlnit.
Text je přepsán v původním znění, nebyly provedeny opravy.

www.tlumacov.cz
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Dvě otázky pro zastupitele
Vážení občané Tlumačova, na podzim minulého roku jste si zvolili nové Zastupitelstvo
obce. V minulém, tomto a dalších 2 vydáních
Tlumačovských novinek naleznete odpovědi zástupců obce na 2 stejné otázky redakční
rady. To, jak odpovídali, Vám jistě hodně napoví o jejich plánech a vizích na jejich čtyřleté funkční období.

Mgr. František Kel
1. Jednou z možností, jak zlepšit život
v obci Tlumačov, je například záměr orgánů obce poskytnout občanům služby, o které je mezi nimi zájem. Přitom však platí, že
pro realizaci každého takového plánu musí
být dosaženo shody většiny zastupitelů. Jsem
rád, že se takové shody podařilo v březnu dosáhnout pro schválení záměru rozšíření Mateřské školy Tlumačov, které bude realizováno během letních prázdnin. O poskytnutí
této služby byl mezi občany dlouhodobě velký zájem a její smysluplnost byla potvrzena
i při letošním zápisu dětí do mateřské školy.
Věřím, že se v tomto volebním období podaří prosadit a vybudovat víceúčelové sportovní hřiště na ulici Sportovní, které v obci
naší velikosti bude mít ze strany občanů jistě
také široké využití. Byl bych rád, kdyby současné zastupitelstvo přijalo zásadní rozhodnutí o vybudování prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí tak, aby se již
v blízké době tyto akce nemusely konat např.
v Otrokovicích. Také bych si přál, aby byly
v tomto volebním období zahájeny práce na
protipovodňové hrázi, která ochrání majetek mnoha občanů. Samozřejmě nechceme
zapomínat na koncepční rozvoj obce například v oblastech životního prostředí (péče
o zeleň, nová výsadba, odpadové hospodářství) a podpory spolků a subjektů, jako jsou
senioři, hasiči, zahrádkáři, rybáři, fotbalisti,
chovatelé, DDM Sluníčko atd. Hlavně jejich
aktivní činností může dojít ke zvýšení sounáležitosti občanů s naší obcí.
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Otázky:
1. S jakými plány - záměry, jak zlepšit život v Tlumačově, jdete do současného volebního období?
2. Myslíte si, že se občané Tlumačova dostatečně zajímají o veřejné dění v obci? Pokud ne, máte „recept“, jak u nich zvýšit zájem
o věci veřejné?
2. Domnívám se, že zájem občanů o veřejné dění v obci je neustále na vzestupu.
Obec je samosprávným společenstvím občanů. Ti občané, kteří se chtějí podílet na rozhodovacích procesech tohoto společenství,
kandidují v komunálních volbách do zastupitelstva obce. Zatímco například v komunálních volbách v roce 1994 se o post v zastupitelstvu obce ucházelo 20 kandidátů na
3 kandidátních listinách, v roce 2010 to již
bylo 61 kandidátů na 5 kandidátních listinách
a v loňském roce pak rekordních 101 kandidátů na 7 kandidátních listinách. Záměrem
zvolených členů Rady obce je přitom snaha o zvýšení počtu občanů, kteří se aktivně
zapojují do řešení a rozhodování věcí veřejných a tím i do veřejného života v obci. Rada
obce proto na jednom ze svých prvních zasedání v lednu tohoto roku zřídila pro volební
období 2014-2018 celkem 4 odborné komise, jejichž členové se následně pustili s chutí do práce. Jedná se o komisi zemědělskou
a životního prostřední, komisi stavební, dopravní a rozvoje obce, komisi sociální a bytovou a komisi školskou, mládeže a sportu.

Mgr. Aleš Kouřil
1. V současném volebním období bych
rád pokračoval v práci, kterou jsme v posledních dvou letech minulého mandátu vyvíjeli spolu s kolegy z naší kandidátky. Je to
jednak dokončení projektu rozšíření mateřské školky Tlumačov, ale také podpora školních i volnočasových aktivit dětí a mládeže
v rámci naší obce.
2. Pro správné fungování občanské spo-
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lečnosti vidím jako zásadní komunikaci mezi
všemi subjekty veřejného života. Dříve bylo
příležitostí pro bezprostřední výměnu názorů daleko více, doba je však dnes více nakloněna komunikaci ve virtuálním prostoru
v podobě sociálních sítí, webových stránek
a diskusních fór. Přestože naše obec disponuje kvalitními webovými stránkami, nevyhneme se v budoucnu dalšímu komunikačnímu rozměru, který představují aplikace
jako Facebook, Twitter apod. Jen tak budeme mít plné povědomí o tom, jak občané život v obci vnímají a co je trápí.
Na závěr mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval svým spoluobčanům za důvěru, kterou mi zvolením projevili v posledních
obecních volbách. Je důležité, aby i v průběhu volebního období poskytovali zpětnou
vazbu svým zástupcům v zastupitelstvu. Prosím je tedy zároveň o to, aby nikdy neváhali
konfrontovat své zastupitele s dennodenními problémy, které je potkávají.

Růžena Vaňharová
1. Měla jsem potřebu využít získané celoživotní zkušenosti v komunální politice (matriční agenda, ekonomická a finanční oblast
až po řízení chodu úřadu) na tzv. druhé straně – v zastupitelstvu obce. Jednou z mých
priorit je zachování identity a celkové zlepšování vzhledu obce. I když se za minulá období udělalo poměrně hodně, je stále co zlepšovat a proto, aby se naše obec zařadila mezi
obce upravené, čisté, plné zeleně, se musíme
hodně snažit (sečení zeleně, úprava záhonů, nová výsadba, obnova travnatých ploch,
opravy chodníků atd.). Ke zlepšení vzhledu
středu obce v poslední době přispěla oprava
fasády obecního úřadu a v nemalé míře úpravu a vzhled obce dokreslí i majitel restaurace
U purkrabího z Donína rekonstrukcí fasády
budovy. Takto upravená středová část obce
kolem náměstíčka by se dala využívat i k pořádání různých kulturních akcí např. vánoční jarmark apod. Avšak nemělo by se zapomínat ani na ostatní části obce. Např. v části za tratí budu podporovat vybudování dětského hřiště U Trojice, vyčistění této části od
rezavých borovic apod.
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2. Občané Tlumačova se zajímají především o to, co se jim nabízí, co je zajímá a co
potřebují aktuálně řešit. Např. nedostatečná
kapacita MŠ přiměla rodiče k zájmu o řešení tohoto problému. Co se týká kulturní oblasti, bylo by vhodné tematicky obohatit kulturní akce i pro širší okruh občanů a získávat tak další příznivce veřejného dění v obci.

Ing. Rostislav Talaš
Vážení spoluobčané, rád bych vám poděkoval za projevenou důvěru v komunálních
volbách. S politikou jsem dosud neměl žádné zkušenosti a chtěl bych se zaměřit jen
a pouze na to, aby se nám v Tlumačově žilo
co nejlépe.
1. Vzhledem k měnícímu se klimatu (velké výkyvy počasí) je jednou z mých priorit
vybudování protipovodňové hráze Tlumačova. Stejně tak mi není lhostejná zeleň v obci.
Myslím, že by bylo vhodné vysadit tradiční
keře a stromy. Rád bych také viděl nové ovocné stromy na obecních pozemcích, hlavně
v okolí Tlumačova, v obecním sadě a na Skalách. Myslím si také, že by bylo hezké rozjasnit naši obec květinovou výsadbou (cibuloviny, letničky a trvalky). Za stejně důležitou považuji také údržbu a obnovu polních
cest, aby mohly sloužit i k procházkám našich občanů.
2. Tlumačovští se zajímají o veřejné dění
v obci jen pokud se jich to bezprostředně
týká. Vymyslet recept na zlepšení současné situace bude velmi složité. Příkladem
by měli být představitelé obce, zaměstnanci a zastupitelé, kteří by se sami aktivně do
dění v obci zapojili a přizvali by i svou rodinu, přátele a kamarády. Další cestou může
být i podpora tlumačovských tradic, aby nejen místní v sobě objevili zapomenuté kořeny a vztah k obci. Mohli bychom se tak stát
vzorem pro okolní obce a zároveň přispět
g
k rozkvětu našeho regionu.

Omluva
V minulém čísle Tlumačovských novinek
byly zaměněny odpovědi zastupitelů RNDr.
Vojtěcha Drbala a Ing. Jana Rýdla. Níže si
můžete přečíst správnou verzi.
Ing. Jan Rýdel
1. Do tohoto volebního období, které je
pro mě čtvrtým v pořadí, jdu stejně jako
v předcházejících obdobích se záměrem
podporovat rozvoj infrastruktury obce –
opravu chodníků a veřejných prostranství
a zejména výstavbu protipovodňové hráze.
Dále k mým prioritám bude patřit podpora
kultury - obci citelně chybí důstojný kulturní sál - a podpora sportu zejména na úrovni
mládeže. To vše samozřejmě při udržení vyrovnaného obecního rozpočtu bez zbytečného zadlužení obce.
2. Ze zkušenosti vím, že zájem o veřejné dění v naší obci je individuální záležitostí každého občana. Jsou občané, kteří aktivně projevují zájem o život v obci a jsou
ochotni a schopni pro ni něco udělat. Jsou
občané, kteří mají zájem o dění v obci, ale
spíše ho sledují zpovzdálí bez aktivní účasti. A pak je skupina občanů, která se projeví až v případě, že se jich nějaká věc dotkne
nebo nějakým způsobem může ovlivnit jejich
soukromí nebo vlastní zájmy. To je stav, který je ale charakteristický pro celou naši společnosti. Všeobecně sleduji, že zájem o dění
v obci v poslední době roste, což potvrdily
i minulé komunální volby, ve kterých v naší
obci kandidovali občané ze sedmi sdružení
a politických stran. Recept na to, jak zvýšit
zájem o věci veřejné vidím v otevřené komu-

nikaci s občany a v oslovování a zapojování
zejména mladých lidí do dění v obci.
RNDr. Vojtěch Drbal
1. Za prioritní a důležité úkoly považuji: ☺
a) Realizovat ještě v tomto roce rozšíření
mateřské školy o jednu třídu.
b) Uskutečnit vybudování dětského hřiště
v ulici U Trojice.
c) Obnovu a údržbu chodníků v okrajových částech obce.
d) Podporovat práci s mládeží a rozvíjet
volnočasové aktivity dětí a mládeže.
e) Vybudování víceúčelového sportovního
areálu na ulici Sportovní.
Další mojí prioritou v novém volebním
období bude důsledně dodržovat vyrovnaný rozpočet a respektovat oprávněné zájmy občanů.
2. Zájem mezi občany o veřejné dění
v obci není příliš velký. Občané měli možnost se vyjádřit k veřejnému dění a dalším
plánům rozvoje v minulém roce formou ankety, které se zúčastnilo pouze 15% občanů.
Doufám, že zájmu o dění v obci pomůže zřízení odborných poradních komisí (Zemědělská a životního prostředí; Stavební, dopravní a rozvoje obce; Sociální a bytová; Školská,
mládeže a sportu), kde mohou občané podávat podněty za účelem řešení konkrétních
problémů. Dále doporučuji obnovit tradiční akce pořádané v obci (např: masopust).
Občanům Tlumačova chci poděkovat za
důvěru a podporu ve volbách do obecního
zastupitelstva.

Z činnosti Klubu seniorů v Tlumačově
I v tomto kalendářním roce se scházíme
každé druhé pondělí od 14 hodin v Klubu
obce Zábraní. Většinou nás bývá kolem třiceti. Naše schůzky mají různou náplň: od
pletení velikonočních pomlázek, zkoušení
znalostí podle různých testů, čtení zajímavých článků a zhotovování výrobků i hraní
elektronických šipek, které jsme si koupili
jako společný vánoční dárek. Pustili jsme se
i do přípravy programu na letošní seniorské
hry, které se budou konat 18. září v Chropyni. S dobrým ohlasem se setkala i přednáška o trénování paměti, kterou nám zařídily
pracovnice z KIS Tlumačov.
Na schůzkách plánujeme i společné akce.
V dubnu to byl autobusový zájezd do Horní
Lidče, kde jsme navštívili mechanický betlém. Součástí zájezdu byla i exurze ve sklárnách v Karolínce, procházka v Raťkové a pár
hodin jsme strávili v lázních Luhačovice.
Společně jsme navštívili divadelní před-

stavení ve Zlíně „Malované na skle“ a český
film „Jak jsme hráli čáru“. Zúčastnili jsme
se přednášky o iránské poušti, kterou pořádala místní knihovna.
Zástupci našeho klubu se zúčastnili společně s místostarostou obce setkání klubů otrokovických seniorů, ale i okresního semináře Zlínského kraje „Senioři a jejich bezpečí“. O všech těchto akcích pak informujeme další seniory.
Často společně oslavujeme narozeniny
a jmeniny. Naše nejstarší seniorka Elvíra
Hrdinová oslavila v květnu 90 let. Společně
jsme jí popřáli a proběhla i velmi pěkná oslava. Opět jsme se ujistili, že tato naše činnost
přispívá ke zkvalitnění života ve vyšším věku.
A co plánujeme dál? Zájezdy do termálních lázní v Maďarsku, na Slovensku a také
vánoční zájezd. Autobus doplňujeme ostatními občany z Tlumačova, můžete se přidat
i vy.
Ladislava Šoltysová

www.tlumacov.cz
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 18. 3. 2015
projednalo:
schválilo místostarostu obce Mgr.R. Huráně jako zástupce obce do orgánů MAS Jižní Haná na období prosinec 2014 až prosinec 2018
schválilo realizaci rozšíření Mateřské
školy Tlumačov dle projednané projektové
dokumentace
schválilo s platností od 1. 4. 2015 pro volební období 2014 - 2018 /dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce/způsob odměňování předsedům a členům komisí
schválilo odprodej pozemků KN p. č.
2667/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 manželům Bednaříkovým a KN p. č. 2667/3
ostatní plocha o výměře 25 m2 panu Šimkovi, za podmínek dle usnesení Z14/03/02/15
schválilo záměr odprodeje pozemku p.
č. 2667 – ostatní plocha o výměře cca 55 m2
za daných podmínek
pověřilo starostu obce jednat se zástupci
Honebního společenstva Tlumačov ve věci
pronájmu či výpůjčky nebo prodeje části pozemku p. č. 3377 za účelem legalizace stavby na tomto pozemku
pověřilo starostu obce jako určeného
zastupitelek zastupování obce ve věcech pořizování a projednávání územního plánu
obce Tlumačov a jeho změn dle zákona č.
183/2006 Sb.
vzalo na vědomí plnění rozpočtového
provizoria v období 01 – 03/2015
vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru
schválilo návrh smlouvy mezi Obcí Tlumačov a Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb.

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 25. 3. 2015
projednala:
schválila pronájem tiskového digi přístroje Canon iR od společnosti embex s.r.o.
schválila uzavření smlouvy č. 14198653
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi
SFŽP a Obcí Tlumačov na akci „Úspora
energie budovy OÚ Tlumačov„
schválila uzavření pachtovní smlouvy
za úplatu s panem Mir. Skopal - Procházkou
na pozemky p. č. 778/2, 2764, 1498 a 2763
schválila pořadník v DPS
schválila účetní uzávěrku ZŠ p. o. za
rok 2014

Červen 2015

schválila účetní uzávěrku MŠ p. o. za
rok 2014
schválila smlouvu na vystoupení dechovky Boršičanka AK na den 13. 6. 2015
schválila zapůjčení stolů a laviček za
úplatu za stanovených podmínek paní Janě
Skopalové
schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 2543 - ostatní plocha
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 11. 2. 2015 se spol. Sv. Macháček –TOVOPLAST
vzala na vědomí nabídk u f ir my
NEWLED s.r.o.
vzala na vědomí podané cenové nabídky
uchazečů na akci malého rozsahu – oprava
havarijního stavu kanalizace v lokalitě Skály
a schválila jako vybraného zhotovitele z důvodu podání nejvýhodnější nabídky společnost Porr a.s.

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 22. 4. 2015
projednala:
schválila pořadník na obsazení obecních bytů
schválila bezúplatné zapůjčení mobiliáře/ ve správě KIS/ Moped Teamu Tlumačov z.s. s dopravou na akci „Závod mopedů
v Tlumačově“ dne 23. 5. 2015
vzala na vědomí splátkový kalendář předložený panem Marianem Minářem
schválila pronájem části pozemku KN
p. č. 2543 ostatní plocha 300 m2, za podmínek viz. usnesení R11/04/03/15
schválila smlouvu o dodávce programového vybavení CODEXIS a jeho aktualizací
firmou ATLAS consultings
schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 2.000,- Kč pro ZO ČSOP Buchlovice
na provozování Záchranné stanice volně žijících živočichů
schválila vnitřní směrnici „Pravidla pro
přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti“
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory formou neinvestičního transferu
z rozpočtu obce v roce 2015 spolkům a organizacím v souladu s platnými „Pravidly
pro přidělování transferů z rozpočtu obce
na podporu činnosti spolků a neziskových
organizací v oblasti mládeže a sportu“,které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let
v obci Tlumačov:
- TJ Voltiž Tlumačov 5 000 Kč Voltižní závody
- DDM Sluníčko Otrokovice - pracoviště
Tlumačov: 5 000 Kč Dětský den, 15 000 Kč
Praha – Děti fitness, 4 000 Kč Den otevřených dveří, 4 000 Kč Výtvarná soutěž 2 x
v roce, 4 000 Kč Soutěž v aerobiku jednot-

livců Tlumačov, 12 000 Kč O pohár starosty
obce Tlumačov, 5 000 Kč Modeláři, 10 000
Kč Jezdecký kroužek
- S. K. Tlumačov: 2 000 Kč Mikulášský
turnaj žáků a přípravky, 30 000 Kč Činnost
a zabezpečení fungování družstva přípravky,
25 000 Kč Činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci, 30 000 Kč Činnost
a zabezpečení fungování družstva starší žáci,
30 000 Kč Činnost a zabezpečení fungování
družstva dorostu
- Český zahrádkářský svaz ZO Tlumačov
2 500 Kč Výtvarná soutěž pro děti z MŠ
a ZŠ Tlumačov při výstavě ovoce a zeleniny
Tlumačov 2015
- SDH Tlumačov: 7 500 Kč Materiálové
zabezpečení družstva, 2 500 Kč Pitný režim při cvičeních a soutěžích, 2 000 Kč Pohárová soutěž, 3 300 Kč Den otevřených
dveří Hasičské zbrojnice v Tlumačově, 700
Kč Den pro rodinu, 500 Kč Návštěva v MŠ
a ZŠ v rámci prevence
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory formou neinvestičního transferu
z rozpočtu obce v roce 2015 spolkům a organizacím v souladu s platnými „Pravidly pro
přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti“:
- DDM Sluníčko Otrokovice – pracoviště
Tlumačov 15 000 Kč Čajovna
- SDH Tlumačov 35 000 Kč Výročí 130 let
vzniku SDH Tlumačov
- Český zahrádkářský svaz ZO Tlumačov
3 000 Kč Mladý zahrádkář
- ZO ČSV Zlín – Malenovice 3 000 Kč
Ochrana včelstev
- ČSCHPH ZO Tlumačov 3 000 Kč Údržba zařízení a přepravních boxů
- Ladislava Šoltysová 3 000 Kč Setkávání seniorů
- Hana Janoštíková 7 000 Kč Hudební písničkové bloky s průvodním slovem
- MOPED TEAM TLUMAČOV z.s.
9 000 Kč Závody mopedů v Tlumačově
schválila bezplatné zapůjčení hmotného
majetku obce ve správě KIS, i s dopravou,SDH na akci Oslava 130 let SDH Tlumačov
dne 11. 7. 2015

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 6. 5. 2015
projednalo:
delegovalo starostu /dle zákona č.
128/2000 Sb./ jako zástupce obce na řádné a mimořádné valné hromady VAK Zlín,
které se budou konat v období od 6. 5. 2015
do 30. 11. 2018
schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015
rozpočtu obce na rok 2015
schválilo smlouvu o uzavření smlouvy budoucí se společností E.ON Distribu-
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ce o zřízení věcného břemene na pozemku
KN p. č. 2464/2 a na pozemcích KN p. č.
1280/16 a 1280/37
schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet na pozemcích KN p. č. 779/23, 779/30 a 779/31
schválilo odprodej pozemku KN p. č.
2667/5 ostatní plocha za podmínek stanovených usnesením č. 10/04/03/15 manželům Melicharovým

Mimořádné jednání Rady obce
Tlumačov č. 1 na svém jednání
dne 6. 5. 2015 projednalo:
vzala na vědomí rozhodnutí výboru
SFDI o neschvální žádosti obce o příspěvek na akci „Rekonstrukce chodníků podél
silnice I/55„ a schválila zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti ve II.
kole v roce 2015
byla seznámena s žádostí ředitelky MŠ
Klubíčko a souhlasila s provedením venkovních úprav a oprav
neschválila žádost Tělocvičné jednoty
Sokol Tlumačov s bezplatným uložením odpadů z objektu sokolovny ve sběrném dvoře
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2014 pro akci
„Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ se
spol. ENVIA system s.r.o.

na realizaci veřejné zakázky „Regionální biokoridor Tlumačov“ s firmou VYKRUT zahradní služby a.s.
pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu
a akceptační protokolu se spol. RWE Energie na rok 2016
schválila výjimku pro počet dětí ve třídách stávající MŠ na 28 dětí na třídu a bere
na vědomí stanovenou úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ na školní rok 2015/2016
ve výší 470 Kč
schválila ZŠ Tlumačov p.o. přijetí věcného daru v hodnotě 28487 Kč od SRPDŠ
při ZŠ Tlumačov
vzala na vědomí informace MMR o zamítnutí dotace na akci „Dětské hřiště U Trojice“ pro rok 2015 a schválila realizaci této akce
z vlastních prostředků rozpočtu obce 2015

schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 392/3 o výměře 30 m2 pro soustředění a svoz závodních holubů
vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Areál pro chov
ovcí a pěstování ovoce Tlumačov“ a doporučila starostovi, aby k této akci vydal souhlasné stanovisko se stanovenými podmínkami
vzala na vědomí rezignaci členky Komise školské, mládeže a sportu paní Mgr. Hany
Šlapanské, která ukončila práci v komisi z důvodu velké pracovní vytíženosti
schválila paní L. Šoltysové poskytnutí
veřejné finanční podpory formou neinvestičního transferu z rozpočtu obce v roce 2015
na nákup CD přehrávače pro aktivity seniorů cvičení s hudbou
celé znění naleznete na www.tlumacov.cz

Mimořádné jednání Rady obce
Tlumačov č. 2 na svém jednání dne 13. 5. 2015 projednalo:
vzala na vědomí podané cenové nabídky na akci malého rozsahu „Sjezd do technického areálu OÚ Tlumačov“ a na základě
schváleného pořadí cenových nabídek schválila jako vybraného zhotovitele stavebních
prací při splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky společnost Porr a.s. Praha, odštěpný závod Morava
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na buňku č. 8 a 9 v Domě služeb slečně Tereze Šivelové do 30. 6. 2016 za účelem provozování kadeřnictví

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 27. 5. 2015
projednala:
schválila MO KDU – ČSL bezplatné zapůjčení travnaté plochy na nám.Komenského
a bezplatné zapůjčení stolů a laviček na akci
„Škola končí, prázdniny začínají“
schválila na základě Smlouvy o provádění reklamy s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. ze dne 6. 10. 2014 předloženou darovací smlouvu o převodu finančního daru ve
výši 25000 Kč pro S.K. Tlumačov a ve výši
15 000 Kč pro DDM Sluníčko
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 139 televizí, 45 monitorů a 1 454,62 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 63,47 MWh elektřiny, 3 044,87 litrů ropy, 279,13 m3 vody a 2,48 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,05 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
55,03 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

www.tlumacov.cz
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Ze života obce

Červen 2015

Ze života obce

dokončení ze str. 8

Žít bychom měli
skromně
V měsíci květnu navštívily členky Redakční
rady Tlumačovských novinek dvě devadesátileté občanky Tlumačova, paní Elvíru Hrdinovou
a paní Vlastu Heverovou. V rozhovoru obě zavzpomínaly na své dětství, roky dospívání, rodinu a život v Tlumačově.
Paní Elvíra Hrdinová (roz. Machová) se
narodila 9. května 1925 v budově dnešní
speciální Mateřské školy Klubíčko, U Trojce. Z vyprávění rodičů si pamatuje, že objekt byl původně zbudován jako klášter, který ovšem řádové sestry nepřijaly, proto zde
vznikly 2 krásné byty. „Bydleli jsme společně s rodiči a prarodiči (Marciusovi) a rodinou Sedlákovou, která měla 2 holky,“ vzpomíná paní Hrdinová. Po dvou letech se museli, z toho důvodu, že otec paní Hrdinové
pracoval na nádraží, přestěhovat do drážního domku na Machovské ulici. Zde paní Elvíra prožila, se svým o 2 roky mladším bratrem, nádherné dětství i první opravdové přátelství s Vlastou Nesrstovou (Machovskou).
Do školy chodila paní Hrdinová v Tlumačově, nejdřív do obecné (dnešní KIS) a pak
do měšťanky (stará budova školy). Měla spolužáky z Kurovic, Mysločovic, Záhlinic, Míškovic a Machové. Pak vychodila Rodinnou
školu v Napajedlích. „Chtěla jsem se stát
učitelkou, ale začala II. světová válka. Němci pozavírali všechny školy a bylo po studiu“,
vypráví paní Elvírka a pokračuje: „V roce
1943 jsem se vdávala. Manžel Karel pocházel z Loučky u Rajnochovic a seznámili jsme
se právě tam. Po svatbě jsme nejdříve bydleli dohromady s rodiči, pak jsme si postavili
rodinný dům. V průběhu jeho stavby se nám
narodili dva kluci Karel a Milan. Dřív se stavěli domy jinak než dnes. Tenkrát člověk přišel z práce a hned šel na stavbu, své příbytky
jsme si stavěli sami, ne jako dnes „na klíč“
od firmy. Na ulici byla k dispozici jedna míchačka. Mnohdy jsme maltu i směs na tvárnice, míchali ručně v kolečkách. Byli jsme
ale mladí, plní elánu a sil do práce, takže se
zvládlo I kluci na stavbě pomáhali, dlouho
vzpomínali na to, jak museli pumpovat vodu,
když se poléval beton.“
Materiál na stavbu sháněli manželé všelijak. Např. z cementárny brali kurovinu
a když se bouraly komíny, přišly z nich vhod
i cihly. A když vám ještě 2 x „padnou“ peníze (peněžní reforma), je o starost postaráno.
Paní Hrdinová ráda sportovala: lyžovala,
bruslila, jezdila na kole. „Lyžovat jsme chodili na tzv. farářův kopec – ke stromkům.
A když pořádně mrzlo, tak jsme jeli na bruslích po loukách z Tlumačova až do Záhlinic.“
V té době snad každý navštěvoval Sokol
a byl tím aktivně nejen sportovně, ale i kulturně činný. Jako sokolka se naučila paní Hrdinová tančit českou i moravskou besedu, se
kterou vystupovali při různých slavnostech.
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se jí sehnat práci v Tlumačově, u firmy Zajíc (později Tofa), kde pracovala od ledna
do května 1945. Po osvobození nastoupila
opět do firmy Baťa. Po několik letech vzala
práci v holešovském Dřevopodniku, kterému byla věrná 26 let, až do odchodu do starobního důchodu.
Manžel paní Vlasty pochází od Znojma.
V Tlumačově mu byla po vojně nabídnuta
práce v hřebčinci a tak se stalo, že se setkali u společných nájemníků, Korčáků. Svatbu měli v roce 1948 a za své manželství stihli postavit nejdříve „nouzový“ domek a pak
rodinný dům, ve kterém zaopatřila svou maminku do konce jejího života. Děti neměli.
Paní Heverová aktivně pracuje 40 let
v místní organizaci zahrádkářů. Byla zakláda-

jící členkou. První schůze probíhaly v domku na náměstí Komenského (dnes zde bydlí
Chujacovi), pak se scházeli na obecním úřadě (stával na místě dnešní školní jídelny), než
se postavila dnešní pálenice. Dřív se ovoce
pálilo u Smyčků. Byl to domek na pravé straně, směrem do Záhlinic, u potoka,
„Víte, vždycky jsem říkávala, že až se vdám,
tak nebudu v Tlumačově ani hodinu. Manžel nebyl rodák, ale byl tu jak přikovaný. Nechtěl odtud jít pryč. A co mi zbývalo, musela
jsem zůstat. Všechny kamarádky mi už umřely, jsem ráda, že můžu navštěvovat klub seniorů. Člověk přijde aspoň mezi lidi.“, dodává s úsměvem paní Vlasta. Z nejbližší rodiny má paní Vlasta ještě bratra (91 let), který žije v Tlumačově a mladší sestru (88 let)
v Jablonci nad Nisou.

Je obdivuhodné, že i v těchto letech zvládne paní Vlasta téměř všechnu práci v domě
i na zahradě. To, že se dožila tak vysokého
věku, přičítá i dobrým kořenům ve své rodině. Tatínek umřel sice velmi mladý (39 let),
ale jeho sestra se dožila 90 let a maminčina
sestra 85 let.
Na závěr se paní Vlasta podělila o jednu
životní zkušenost: „Když jsem byla malé děvče, moc jsem si přála mít lakýrky. Jedny stály 7 korun, druhé 9. Samozřejmě, že jsem
chtěla ty dražší, byly perforované, měly prošitou špičku, no prostě byly hezčí. Ale maminka mi řekla: koupíš si ty za 7 korun, za 2
koruny máš ponožky. A bylo rozhodnuto.“
Rozhovor zpracovala Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Jsem „koňák“ tělem i duší
Paní V. Heverová a paní E. Hrdinová.

Pod vedením paní učitelky Kopčilové hrávali
divadlo, několikrát si i paní Hrdinová zazpívala v operetce. Hudební nadání si rozšířila
hrou na housle u pana Kopčila. Byla členkou
Svazu žen a místních zahrádkářů.
Paní Hrdinová nejdříve pracovala v Uhelných skladech (v areálu firmy Tofa), prodávala uhlí. Pak byla doma s dětmi, poté byla zaměstnána v koželužnách v Otrokovicích a následně se vrátila do uhelných skladů v obci.
A jak se tenkrát v Tlumačově žilo? „Nakupovat jsme chodívali na jeden konec dědiny
k Hulenkům, do konzumu (roh Dolní a Nádražní ulice), U Trojice byl obchod, další naproti dnešního KIS a v něm paní, co neuměla počítat. Obchodů tu bylo hodně i pekařství. Bývaly tu 3 benzinové pumpy: u Gottwaldů (dnešní firma PSI p. Hubíka), u Prokopů (Dolní ulice), u hřebčince. I jednokolejku z Kvasic si ještě pamatuju. Vagóny vozily
tenkrát řepu“, řekla paní Hrdinová.
Dnes žije paní Elvírka sama v svém domku. Je vdova i oba synové již nežijí. I tak má
velkou rodinu, která čítá 5 vnoučat a 9 pravnoučat. Podle jejich slov ji baví všechno, teď
velice ráda chodí do klubu seniorů. Snaží se,
jak se říká „kolem sebe všechno udělat“. Někdy je ovšem nutná pomoc druhých. Tu najde
vždy u své rodiny a sousedů v ulici. Jak Poláškovi, tak i Strakovi ji vždycky rádi pomohou.
„Mám pozitivní přístup k životu, optimismus. Na dlouhověkost nemám recept, myslím si, že v první řadě je důležité žít skromně. Jsem ráda na světě, mám ráda lidi, zdraví jakžtakž slouží,“ končí své povídání paní
Hrdinová.
Rozhovor s paní Elvírou Hrdinovou uveřejňujeme in memoriam. Paní Hrdinová v pondělí 8. června 2015 zemřela.
Další devadesátiletá občanka Tlumačova
paní Vlasta Heverová (roz. Strýcová) se narodila na Slovensku, v malé vesničce u Vrútek. Zde bydlela do svých 10 let. Její tatínek
bohužel onemocněl, proto se museli z dráž-

Foto: KIS Tlumačov.

ního domku (také pracoval jako dělník na nádraží) vystěhovat. A tak se stalo, že se ocitli v Tlumačově, rodišti její maminky. Bydleli různě. Nejdříve u příbuzných, známých,
také u těch, co byty pronajímali.
Tady začala navštěvovat 4. třídu obecné
školy. Po dokončení měšťanky, v roce 1940,
kdy jí bylo 14 let, začala hned pracovat v gumárnách „u kruhu“ ve firmě Baťa ve Zlíně.
Musela, i když moc chtěla být švadlenou.
„U Batě jsem byla tenkrát tzv. mladá žena“,
začíná své zajímavé vyprávění paní Heverová. „Bydlela jsem na 3. internátě, domů jsem
směla jezdit jen 1 x za měsíc (v následujících válečných letech to bylo častěji) a musela jsem se celkově přizpůsobit danému režimu. Přes den jít do práce, v poledne 2hodinová přestávka, pak zase práce a večer škola. Nemohla jsem jít, kam jsem chtěla. Všechno bylo na povolení. Neexistovalo přijít do
práce pozdě nebo nepřijít vůbec. Jen těžko
si lze představit dnešní čtrnáctileté dívenky,
jak jdou hned po škole manuálně pracovat 8
hodin a večer chodit do školy.
Byla to těžká doba, ale mnohému jsem se
naučila. Například, jak hospodařit s penězi. „U Bati“ jsem musela každou výplatu dopředu vyúčtovat do tzv. ročenky. Nejdřív jsem
vyčlenila peníze na stravu, ubytování, pak
větší částku uložila na osobní konto, z kterého jsem si mohla koupit např. kabát, kostým, vše s logem „B“. Pro osobní potřebu už
těch financí moc nezbývalo. I takové výdaje,
jako že má maminka svátek se musely psát.
Druhá věc byla, že maminka měla třeba i „5x
za rok jmeniny“. Takto rozúčtovanou mzdu,
nám buď schválily, nebo upravily naše vedoucí. Systém tohoto hospodaření používám dodnes a myslím si, že by to měl dělat každý.“
Po 3 letech byla paní Heverová absolventka a dál pracovala a vzdělávala se ve Zlíně. Ovšem ne dlouho. Onemocněla s očima a byla poslána domů, do Tlumačova. Po
uzdravení se hned do Zlína nemohla vrátit, psal se rok 1945 a byla válka. Podařilo
pokračování na str. 9

MVDr. Jaroslav Dražan.

V letošním roce oslaví Zemský hřebčinec
Tlumačov 90. výročí svého založení. Na oslavy,
které proběhnou ve dnech 7. – 9. srpna 2015,
Vás všechny srdečně zve ředitel hřebčince, pan
MVDr. Jaroslav Dražan.
Pan doktor Dražan stojí v čele místního
hřebčince, po výběrovém řízení, od podzimu
minulého roku. Za jeho působení ve funkci
můžeme zaregistrovat změny nejen v chodu
podniku, ale i na menších či větších rekonstrukcích vnitřních prostor.
„Největší změnou, která je Ministerstvem
zemědělství v plánu, je skutečnost, že od 1.
července 2015 se z hřebčince stane příspěvková organizace. Nadále budeme spadat pod
Ministerstvo zemědělství, ale celá legislativa, účtování i další organizační věci budou
nové,“ vysvětluje pan ředitel Dražan a dodává: „Stále zůstává hlavní prioritou hřebčince zabezpečit zemský chov plemeníky
pro celou oblast moravsko-slezska, distribuovat spermatické dávky pro všechna pleme-

na koní. Spíše než na koupi nových hřebců,
se soustřeďíme na pronájem kvalitních teplokrevných plemeníku, např. z Německa a dalších států EU.
Dále máme v plánu vybudovat v naší inseminační stanici technologii na mražení spermatu. Zatím narážíme nejvíce na finanční bariéru, která čítá investici cca 50 tis. €. V naší
republice je zatím takové středisko jen jedno,
které však vlastní soukromá firma. Velkou výhodou by jistě bylo, kdyby stát podporoval
svoji organizaci, v tomto případě náš hřebčinec. Stát si totiž objednává mražení dávek od
plemeníků zařazených v genových zdrojích.“
Jsou i další plány a vize: počet odborných pracovníků klesá, proto by rádi zavedli v hřebčinci vzdělávací činnost. Pan ředitel má v plánu zrekonstruovat jednu budovu
a zbudovat školicí středisko s přednáškovým
sálem, ubytováním, stravování, atd.
„Hřebčinec by si zajisté zasloužil mít své
muzeum. U nás je jen jediné Muzeum koní
a to na zámku v Slatiňanech. I expozice
o obci Tlumačov by v muzeu měla své místo,“ zasvěcuje mě do dalšího projektu pan ředitel Dražan. „V žádném případě nechci uzavírat hřebčinec před veřejností. Ba naopak.
Tím, že oplocuji pozemek hřebčince a buduji
vstupní brány, chráním koně a majetek. Rád
bych zde vybudoval kovárnu, zapojil hřebčinec do hipoturistiky, atd“.
Pan Dražan prozradil i něco ze svého soukromí. „Narodil jsem se před 60. lety v Brně.
Můj otec i děda byli „koňáci“. Zejména děda,
ke kterému jsem jezdil na prázdniny, mi
vštípil základy zdravého selského rozumu.
V Brně jsem vystudoval gymnázium, pak „veterinu“ a po studiích jsem nastoupil na Školní zemědělsky podnik VŠV v Novém Jičíně.

Zde jsem měl po dobu 17 let na starosti ovce
a koně. Při práci jsem dělal i výzkum, proto jsem nastoupil zpět na Veterinární a farmaceutickou univerzitu a 20 let jsem pracoval jako odborný asistent na ústavu chovu,
genetiky a výživy zvířat v Brně. Jsem ženatý a mám 2 syny,“ vypráví pan Dražan a pokračuje. „Na „veterině“ jsem založil jezdecký oddíl, táhlo mě to stále ke koním. Později jsem v pronajatých prostorách od VFU založil Jezdeckou společnost Veveří s.r.o., která jednak naplňovala pedagogickou praktickou výuku posluchačů VFU a soukromě jsem
se tím mohl věnovat vlastnímu chovu koní
a jezdeckému sportu. Dodnes koně vlastním.
Dále jsem přes rok pracoval coby ředitel NH
Hřebčínu Kladruby n. L.. Před nástupem do
Tlumačova bylo moje působiště v Brně, kde
jsem zastával funkci vedoucího chovu v brněnské zoologické zahradě“.
Pan MVDr. Jaroslav Dražan je 15 let prezidentem Asociace svazu chovatelů koní ČR,
nyní je i v předsednictvu celosvětového svazu chovatelů haflingů a je jeden z 20 světových posuzovatelů těchto koní na světové
výstavě, která proběhla 5. - 7. 6. 2015 v rakouském Ebbsu.
Zemský hřebčinec Tlumačov je také členem ESSA Asociasce státních hřebčínů evropské unie a zapojil se do projektu „Cesta
po rakouskouherských hřebčínech, které založil císař Josef.“
Plánů má pan ředitel mnoho. Přejeme mu
a celému Zemskému hřebčinci v Tlumačově
mnoho úspěchů.
Rozhovor zpracovala Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Zlínské divadlo slaví 70. sezonu
Městské divadlo Zlín odstartuje letos na podzim svoji jubilejní 70. sezonu. Pro své věrné
i nové diváky připravilo předplatné plné zajímavých titulů a navíc speciální šansonový galavečer s Helenou Čermákovou Tolik bylo dní, který nový divadelní rok slavnostně zahájí
19. září. Předplatitelé ušetří téměř polovinu oproti běžným divákům. Více o titulech, které
bude zlínské divadlo připravovat v sezoně 2015/2016, je možné najít na www.divadlozlin.cz.

www.tlumacov.cz

KIS Tlumačov
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Od sobotního odpoledne 2. května 2015
stál v naší obci, na náměstí Komenského, tento ozdobený kmen stromu. Se stavěním májky velmi pomohli, pracovnicím
KIS Tlumačov, zaměstnanci údržby obce
a místní hasiči. Děkujeme.V tento den
jsme si také slíbili, že se zde sejdeme v sobotu 30. května 2015 a májku skácíme. Bohužel nás 14 dnů před tím předběhli (tak
jako minulý rok), neznámí vandalové a májku nám uřezali. Tentokráte vzali i obecní
vlajku, ale o výkupné se nikdo nepřihlásil.
I přesto, že už jaksi nebylo co kácet (na znamení smutku jsme na torzo májky připevnily
černou vlajku), jsme se sešli v poslední květnovou sobotu na náměstí Komenského na
akci, kterou jsme nazvaly „Kácení (nekáce-

Soutěž hod koulí.

Foto: KIS Tlumačov.

Soutěž ve slalomu.

Červen 2015

ní) májky“. Připravily jsme pro děti soutěže
jako např. slalomovou jízdu na odrážedlech,
kolech, koloběžkách (dokonce se zúčastnil
i jeden vozíčkář), pak děti stavěly z kostek
komíny a zkoušely házet koulí. Poslední jmenovaná soutěž byla vyhlášena i pro dospělé
ve třech kategoriích: muži, ženy a senioři.

Výsledky:
Muži: 1. Jiří Mouka ml., 2. Libor Kouřil,
3. Radek Šimoník st.
Ženy: 1. Lada Mouková, 2. Jana Machovská,
3. Irena Horková
Senioři: 1. Mojmír Němec, 2. Pavel Baďura,
3. Roman Dědek (senior jen podle jména)
Vůbec nebylo důležité, kdo hodil koulí (byla to koule p. Radka Šimoníka) nejdál. Hlavní byl fakt, že jsme se všichni náramně bavili.
Pro všechny byl přichystán bufet, kde bylo
možné doplňovat tekutiny, i „něco na zub“ se

SDH Tlumačov

Požár připravil
majitele o střechu
nad hlavou

Májová tradice
Tradice se mají dodržovat. To je známá pravda. Proto i my, v Tlumačově, už několik let, na
jaře stavíme a kácíme májku.
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Tlumačovská májka.

Foto: KIS Tlumačov.

našlo. Většina přítomných si i opekla špekáček. Pro některé to byl vůbec „první letošní“.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Stavění májky.

Sedm jednotek hasičů zasahovalo v nočních hodinách v obci Tlumačov na Zlínsku.
Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.
V sobotu 25. dubna 2015 v 23:38 hodin
přijal operátor tísňové linky krajských hasičů oznámení o požáru v průjezdu jednopodlažního rodinného domku v obci Tlumačov.
Podle oznamovatele se v průjezdu domu nacházelo osobní vozidlo.
V 23:39 hodin byl vyhlášen požární poplach jednotce profesionálních hasičů stanice Otrokovice a současně i jednotkám dobrovolných hasičů obcí Kvasice a Tlumačov.
Do osmi minut od vyhlášení poplachu byli
na místě profesionálové z Otrokovic. Už při
příjezdu bylo vidět plameny šlehající z průjezdu domu. Požár zasáhl celý průjezd, jeho
dřevěné stropy a osobní vozidlo, které v něm
bylo zaparkováno. Za několik minut došlo
k rychlému rozšíření plamenů do půdního
prostoru se senem a zasažení dřevěných konstrukcí střechy. Hrozilo také bezprostřední
nebezpečí přenosu požáru na sousední dům.
Vzhledem k rozsahu a intenzitě požáru
byly na místo události povolány další posilové jednotky dobrovolných hasičů z Otrokovic, Hulína, Kurovic a profesionálních hasičů z Kroměříže. V 23:53 hodin byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na
místo vyjel i velící důstojník ze Zlína. Celkem bylo nasazeno osm cisternových vozidel a automobilní žebřík. Z důvodu zvýšené spotřeby vody byla technika doplňována
z místního hydrantu kyvadlovou dopravou.
Asi po půl hodině dostali hasiči požár pod

svou kontrolu a zabránili jeho rozšíření do interiéru domu a také na sousední objekt. S využitím výškové techniky provedli rozebrání
zasažené střechy objektu a dohašení ložisek
hoření v půdním prostoru. Současně bylo
provedeno vyskladnění zasaženého materiálu z průjezdu domu a jeho dohašení. Dnes
v 01:41 hodin byl požár zlikvidován.
Dva senioři, kteří bydleli v domku, vyvázli z události bez zranění. Hasiči jim poskytli posttraumatickou pomoc a přítomným zástupcem vedení obce jim bylo zabezpečeno
náhradní ubytování.
Po půl třetí zůstala na místě už jen jednotka místních dobrovolných hasičů, která
bude do ranních hodin provádět dohlídku
nad požářištěm.

Výše vzniklé škody a příčina vzniku požáru bude předmětem dalšího šetření hasičů.
09:35 hodin
Dosavadním vyšetřováním byly vyloučeny možnosti vzniku požáru v důsledku úmyslného jednání nebo technické závady na zaparkovaném osobním vozidle. Vyšetřovatel
hasičů nadále prověřuje možnost technické
závady na elektroinstalaci objektu, ale i nedbalostní jednání. První odhady škody jsou
ve výši asi 600.000,- Kč. Uchráněn byl další
majetek ve stejné hodnotě.
(Převzato z http://www.hzscr.cz. Autor: por.
Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje)

Z historie SDH Tlumačov
První, kdo prosazovali založení sboru hasičů v Tlumačově, byli František Skopalík,
rolník a nový starosta František Vaňhara,
nebojácný rolník, který prokázal obci významné služby.
Tito dva odeslali v roce 1884 ke schválení
hasičské stanovy, ale stanovy se vrátily nepotvrzené. Teprve v roce 1885 došlo k založení Sboru dobrovolných hasičů v Tlumačově.
Obecní představenstvo schválilo 100 zlatých
podpory na zakoupení nejnutnější výzbroje.
Občanská záložna v Tlumačově podporovala sbor částkou 50 zlatých ročně.

Když obecní představenstvo schválilo stanovy, dostal hasičský sbor povolení používat
pod dohledem místní policie obecní stříkačku. V roce 1892 se přičinil Fr. Zaorálek o zakoupení druhé stříkačky.
Prvním náčelníkem sboru byl František
Skopalík
Prvním podnáčelníkem František Samohýl
Jednatelem byl František Lechner
Zakládajících členů bylo celkem 29.
(Výpis z kroniky SDH Tlumačov zpracoval
Roman Šnajdar)

POZVÁNKA
na sobotu 11. července 2015 při příležitosti oslav 130. výročí založení SDH TLUMAČOV
Program:
9 hod. vítání hostů
11 hod. slavnostní schůze
14 hod. ukázková cvičení (současná i historická technika)
po celé odpoledne bude hrát k dobré náladě dechová hudba Šohajé
20 hod. taneční zábava v pohostinství Na křižovatce k tanci a poslechu hraje Bob a Bobek
Bohaté občerstvení zajištěno

Foto: KIS Tlumačov.

Foto: KIS Tlumačov.

Stavění z kostek.

Foto: KIS Tlumačov.

Tlumačovští hasiči slaví 130. výročí vzniku.

Foto: SDH Tlumačov.

www.tlumacov.cz

MŠ a ZŠ Tlumačov

stávka byla u modrobílé Šmoulinky, která
dětem dala za úkol vybrat barevná víčka od
PET láhví a roztřídit je podle barev. O kus
dál jsme navštívili indiána, který nás bedlivě sledoval, zda umíme přejít po dlouhém

laně a skákat v barevných pytlích. U půvabné princezny jsme vyzkoušeli barevné chůdy, a jelikož jsme všechny úkoly zvládli na
výbornou a obdrželi za ně 10 razítek, mohli jsme je vyměnit za tašku plnou dárečků
Dostali jsme pro naši školku různé reklamní předměty a také trojhranné pastelky, voskovky, bezp, voskovky, bezpečnostní vestičky a bonbóny, na kterých si děti pochutnaly.
Po občerstvovací zastávce jsme navštívili
loď „Naději“, na které nás přivítal opravdový pirát a dvě sličné pirátky. U piráta jsme
se učili vázat uzly a jeho kolegyně dohlížely
na to, abychom si znovu při rybolovu ulovili tu správnou mořskou rybku. Zatočili jsme
si také obrovským kormidlem, popsali svoje
pocity a zážitky do obrovského lodního deníku a vypravili se na cestu k autobusu. Maják,
který stojí vedle lodi jsme si řádně prohlédli,
nahoru jsme se nedostali, protože vzhledem
k množství atrakcí byl tento den uzavřen. Nezapomněli jsme si ani zatančit a vydovádět se
u podia s názvem „Kouzelný karneval“, kde
jsme se společně s panem kouzelníkem učili kouzlit a s dvěma děvčaty jsme si řádně zatancovali. Spolu se staršími dětmi jsme prošli také vysuté můstky nad areálem a z výšky jsme se dívali, jak se to pod námi na nádvoří hemží dětmi a zábavnými atrakcemi.
Uchození a příjemně unavení jsme před
polednem nasedli do našeho autobusu, který
nás zavezl domů do naší školky na výborný
oběd, který jsme slupli do posledního sousta. Akce „DEN ZEMĚ“ byla velmi vydařená
a určitě se jí, pokud bude možnost, v příštím
roce zúčastníme znova.
Hana Janoštíková,
ředitelka MŠ Tlumačov

o chráněných druzích obojživelníků a rostlin, pokochat se krásou zdejší přírody, ale také
svými „úklidovými aktivitami“ v prostoru
lomu nemalou měrou přispěli k ochraně pří-

rody. Odměnou jim bylo opékání špekáčků.
Jak jsme se činili, můžete shlédnout na fotografiích na www.zs.tlumacov.cz.
Ing. Linda Ševčíková

Náš výlet do Starého Města
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 vyrazila naše
mateřská škola s dětmi do Starého Města do
areálu bývalého KOVOSTEELU, firmy, která se zabývá zpracováním odpadu. Připravila pro děti z mateřských škol polodenní akci
s názvem „DEN ZEMĚ“.
U Červené Karkulky jsme procházeli branou z vrbového proutí a sbírali odpadky, které jsme potom třídili do barevných kontejnerů. Jelikož máme tuto disciplínu nacvičenou
z naší mateřské školy, nedělala nám žádné
potíže a během chvilky byl odpad tam, kam
patří. Dokonce jsme sklidili i pochvalu od
Karkulky. U dalších dvou stanovišť jsme se
ocitli v pekle. U půvabné čertí slečny jsme
sbírali „žhavé uhlíky“ a přenášeli je pod kotel a u její kolegyně jsme prohazovali míčky a kroužky dřevěnými čerty. Obě disciplíny jsme taktéž zvládli na jedničku. Dále následovala návštěva rybníka Brčálníka, který
byl tak zaházený odpadky, že vyžadoval naši
pomoc. Hned vedle něj si děti mohly nalovit v modrém bazénku různé druhy ryb, za
což byly slečnou vodnicí pochváleny, protože
se z nich vyklubali šikovní rybáři a rybářky.
Na dalším stanovišti na nás čekali dvě čarodějnice s obrovskými nosy, které si vyzkoušely, jakou mají naše děti odvahu. Ty musely šahat do dvou nádob, ve kterých byl odporný sliz, a právě v něm hledaly kouzelný
kamínek. Všechny děti prokázaly statečnost
a bez mrknutí oka, strčily svou ručku do nádoby a zkoumaly její obsah. Vedle čarodějnic
na nás čekala lesní panna, která dětem uka-

Školní Den Země
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se naše škola
připojila k oslavám Dne Země. V tento ekologický svátek jsme si připomněli důležitost
ochrany životního prostředí.
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin.
První skupina, žáci 1. - 3. ročníku, šla na
vycházku k přírodní památce Tlumačovská
tůňka, dále pak podél Mojeny k hrázce. Po
svačince se vydali na fotbalové hřiště, kde si
mohly děti zasportovat, občerstvit se nebo
si odpočinout.
Druhou skupinu tvořila 4. a 5. třída. Tyto
třídy sbíraly odpadky na trase od základní školy směrem k MŠ Klubíčko U Trojice. Odpadky pak vytřídily do odpovídajících kontejnerů a pak také zamířily k fotbalovému hřišti.
6. a 7. třída čistila přírodu od odpadků tentokrát v místní části Tlumačova – Hrabůvce.
Pro představu naplnili 36 šedesátilitrových
pytlů odpadem všeho druhu. Následoval přesun na fotbalové hřiště, kde žáci plnili úkoly
s tématikou životního prostředí.
Naši nejstarší žáci 8. a 9. třídy byli zapojeni do projektu „Kurovický lom jako nástroj
regionálního vzdělávání a osvěty“. Zde měli
možnost pozorovat a dovědět se informace

Červen 2015
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zovala kožešiny lesních zvířátek, a děti měly
za úkol je poznat. I tento úsek jsme všichni zvládli na výbornou a za odměnu jsme si
mohli pohladit krásného černého králíka,
který spokojeně chroupal ve svém pelíšku
sladkou, chutnou mrkvičku. Naše další za-

Děti ve Starém Městě.

Foto: MŠ Tlumačov.

Den Země v ZŠ Tlumačov.

Foto: ZŠ Tlumačov.
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Ze života obce
Ve školním roce 2015/2016 budou naši
žáci pokračovat na těchto školách:

SEZNAM ŽÁKŮ IX. TŘÍDY 2014/2015
Dvořák Michal, Holub Martin, Chudárek David, Juhaňák Petr, Michalík Martin, Němec Jakub, Ředina Zdeněk, Václavík Pavel, Fajkusová Nikoleta, Gorčíková Terezie, Hujíčková Andrea, Huráňová
Pavla, Kadlčíková Zdeňka, Kutrová Romana, Mrláková Petra, Podešvová Nikola, Podroužková Tereza, Řičicová Lenka, Zaoralová Radka

Gymnázium Otrokovice - 4 žáci
Střední průmyslová škola Zlín - 2 žáci
Střední zdravotnická škola Kroměříž - 1 žák
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské hradiště Hradiště - 1 žák
Střední průmyslová škola Otrokovice –
(3leté učební obory) - 3 žáci
Střední průmyslová škola Otrokovice –
(4letý obor) - 1 žák
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - 2 žáci
Integrovaná střední škola automobilní
Brno – 1 žák
Střední podnikatelská škola Zlín – 1 žák
Obchodní akademie Zlín – 1 žák
Střední škola oděvní a služeb Vizovice –
1 žák
Střední škola F. D. Roosveltova pro tělesně postižené – 1 žák

Sezona tlumačovských zahrádkářů je v plném proudu
Zahrádky v Tlumačově se už od jara dávno přeměnily k obrazu svému. Brambory
jsou nakopčené a kvetou; rajčata jsou venku u tyček, musí se zaštipovat a kvetou; o jahody bojujeme s ptáky, kdo bude rychlejší;
petržel zase málo vzešla. Ovocné stromy
jsou ošetřeny, záleží kolik, a čeho se nám
letos urodí.
Každodenní starosti s pěstováním ovoce
a zeleniny jsou zase zde. U tlumačovských
zahrádkářů se navíc připojila starost o zabezpečení činnosti v letošním roce a plnění
usnesení z výroční schůze na letošní rok, zejména zajištění provozu moštárny a pálenice

jako služba obyvatelům Tlumačova a okolí,
provádět údržbu okolí pálenice a ovocného
sadu, sekání trávy. Na výroční členské schůzi bylo rozhodnuto v letošním roce co nejvíce omezit činnost investičního charakteru tak, abychom byli připraveni na možnou
realizaci projektů, které jsme předložili na
vzetí do programu MAS Jižní Haná na rozvoj venkova. V současnosti je v našich možnostech zabezpečit činnost moštárny a pálenice, údržbu objektu a pozemků, červnové setkání zahrádkářů u opékání špekáčků,
tradiční výstavu ovoce a zeleniny spojenou
s výtvarnou soutěží dětí, okresní výstavu ovo-

ce a zeleniny na Machové, vánoční setkání
tlumačovských zahrádkářů.
Koncem měsíce května se zástupci pálenice zúčastnili Valné hromady Unie destilátorů ČR, která se konala v Zelené Bohdanči,
které jsme členem. Byly nám předány informace o nejvhodnějších odrůdách švestek na
pálení, nových technologických zařízeních
pro výrobu slivovice, představeny nové výrobní speciality některých pálenic a lihovarů, elektronické zpracování evidence pálení. Takže teď se už jen těšíme na lepší úrodu než v loňském roce a nashledanou u místních zahrádkářů. Miroslav Šoltys, předseda

1. ročník Moped rallye Tlumačov
Nový tlumačovský spolek MOPED TEAM
TLUMAČOV uspořádal v sobotu 23. května
2015 závod mopedů, který je součástí seriálu
závodů Hrací Karty Moped Cup. Celý seriál čítá osm závodů na Moravě, a právě naše
Tlumačovská moped rallye, se stala prvním
zahajovacím podnikem.
Závodní trať jsme vybrali na nové komunikaci za zemědělským družstvem směrem
na Skály. V sobotu od brzkých ranních hodin se do zázemí závodu sjížděli závodníci
se svými vyladěnými stroji. Před startem závodu začali přicházet diváci a fanoušci očekávající urputné zápolení.
Závodilo se ve dvou kategoriích na mopedech Stadion. První kategorie ORIGINÁL
(moped bez úprav) byla zastoupena 45 závodníky. Druhá kategorie SPECIÁL (úpravy
mopedů dle pravidel Moped Cup) byla zastoupena 11 závodníky. Samotný závod byl
v našem regionu nevšední podívanou, kde
nechybělo napětí a adrenalin. Snad jen nepřízeň počasí, kdy se značně ochladilo a foukal studený vítr, nám dělala vrásky na čele.

I přesto se tato premiérová událost v obci
Tlumačov vydařila.
Děkujeme za podporu obci Tlumačov, kamarádům, rodinám a sponzorům, kteří se na
akci podíleli.

Moped rallye Tlumačov.

Věříme, že se tento závod stane tradiční
a oblíbenou kulturní akcí v obci Tlumačov.
Bližší informace o dalších aktivitách spolku najdete na www.mttlumacov.cz.
Za Moped Team Tlumačov Petr Vystrčil

Foto: Moped Team Tlumačov.

www.tlumacov.cz

DDM Sluníčko
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11. ročník soutěže v aerobiku skupin
„O pohár starosty obce Tlumačov“
V sobotu 11. dubna 2015 se konal ve Sportovní hale Otrokovice Štěrkoviště již 11. ročník soutěže skupinových choreografií „O pohár starosty obce Tlumačov“.
Soutěž zahájil starosta obce Tlumačov
Petr Horka a místostarosta města Otrokovice Mgr. Jiří Veselý. Společně popřáli všem
závodníkům sportovní úspěchy a předávali
ceny. V letošním roce opět do poroty zasedli
odborníci z aerobikového a tanečního oboru.
Slovní hodnocení ihned po skončení každé
skladby a cenné rady soutěžícím a trenérům
předával Mgr. David Holzer - MS v aerobiku a Hanka Kynychová - cvičitelka aerobiku
a autorka charitativního projektu Hejbejte se.
Soutěže se zúčastnilo 23 klubů z celé Moravy a k vidění bylo 64 soutěžních sestav ve
4 věkových kategoriích. Rozdělení týmů jedále na estetické, to jsou týmy, které dávají
svým sestavám nápad, námět a děj a technické, které se spíše zaměřují na technické provedení sestavy a musí splňovat dané povinné cviky, které mají podle pravidel předvést
všichni cvičenci. Letos jsme měli jako VIP
hosty chlapeckou pěveckou skupinu NEW
ELEMENT z Prahy, která nám soutěž zpestřila svými písničkami z jejich nového alba.
V tomto roce se zúčastnilo soutěže okolo
800 soutěžících a podpořit je přišlo přes 600
diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Vše
proběhlo bez problémů. Hudba hrála na plné
pecky a byla velmi dobře řízena zvukařem
p. Vítkem, za což mu patří velké poděkování. Poděkování patří také skvělému moderátorovi Ziggy Horváthovi, který nás provázel
celým soutěžním dnem. Dále všem pomocníkům, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a průběhu akce, taktéž Městské a Státní policii Otrokovice, která se podílela spolu s tlumačovskými hasiči na hladkém průběhu dopravy i našim zdravotnicím, které
měly letos větší práci jak v minulých letech,
ale zvládly všena jedničku. Velké poděkování patří všem sponzorům, díky nimž si všechny děti bez rozdílu umístění odvážely krásné
dárečky, které jim budou připomínat tento
soutěžní den. Poděkování patří rovněž obci
Tlumačov, která se podílela na akci finančně
a díky tomu získaly vítězné týmy krásné medaile a poháry. Porota byla nadšená z výkonů dětí a ohodnotila narůstající kvalitu připravených sestav. Již nyní jednáme o účasti
porotců na dalším ročníku soutěže, který by
se měl konat 9. dubna 2016. Zatím všichni
přislíbili účast. Už se moc těšíme. Také už
jednáme s VIP hostem, a kdo to bude, to se
nechte překvapit. ☺

Akropolis Uherské Hradiště – Princové jsou
na draka, aneb princezny vládnou
DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team
Tlumačov – Sněhová říše
Kategorie do 7 let Technická
AK Zlín – Barvičky
Aerobic N. K. Kyjov – Minišpanělky
SK M - Aerobik Academy - Žvanilky s.r.o

DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team
Tlumačov – za hranicemi fantazie - Avatar
Kategorie 14 a více let Technická
SK M - Aerobik Academy – Euphoria
Aerobic N. K. Kyjov – Brasil
1. AC Uherský Brod – Bon Jovi
Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Kategorie 8 – 10 let Technická
AK Zlín - Margarita
1. AC Uherský Brod – Ariana Grande
Aerobik Kostelec – V rytmu Hollywoodu
Kategorie 11 – 13 let Estetická
DDM Sluníčko Otrokovice – Wolfgang Amadeus Mozart
DDM Veselí nad Moravou – Kamera, klapka jedem
Akropolis Uherské Hradiště – Sněhurka
a lovec
Kategorie 11 – 13 let Technická
AK Domeček Valašské Meziříčí – Happy
SK M - Aerobik Academy – Mamma Mia
Aerobic N. K. Kyjov – Hey, taxi

Sestava „Sněhová říše“. Foto: DDM Sluníčko.

A jak to všechno dopadlo:
Kategorie do 7 let Estetická
K.I.S. Intensive Hodonín – Červená karkulka

Červen 2015

Sestava „101 Dalmatinů“.

DDM Sluníčko

Aerobiková sezóna 2015 - Aerobik teamu Tlumačov

Kategorie 8 – 10 let Estetická
DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik team
Tlumačov – 101 Dalmatinů
Akropolis Uherské Hradiště – Malý Mozart
DDM Veselí nad Moravou – Domino

Kategorie 14 a více let Estetická
DDM Veselí nad Moravou – Kapky ohně
Aerobik Coufalovi Olomouc – Dýchla na
nás minulost
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Foto: DDM Sluníčko.

Naše týmy se postupně účastní daných soutěží Aerobic Tour, Děti fitness, Aerobic Cup
Kyjov, Perníková kopretina Pardubice, krajská i Mezinárodní přehlídka atd. Pilné přípravy nám přinesly první úspěchy. Soutěžní
sezónu jsme zahájili přehlídkou pohybových
skladeb v Bystřici pod Hostýnem Megaveloši,
což je skupinka dospělých, kteří cvičí v AT
Tlumačov druhým rokem, se sestavou „Mrazík“. Tréma veliká, vždyť to bylo první cvičení před porotou a diváky. Zvládli jsme to však
skvěle a odváželi si 1.místo + Cenu poroty za
kostým. Na další závody, a to do Kyjova, odjížděli děvčata a chlapec se sestavou „Wolfgang Amadeus Mozart“a se sestavou „Za hranicemi fantazie – Avatar“. V Kyjově probíhal
první ročník této soutěže. Jiné bodování, jiná
porota, tak jsme netrpělivě čekali, jestli se
sestavy budou líbit. První závody jsou vždy
plné očekávání. Nástup Mozartů, soustředění na zahájení sestavy a hned problém s hudbou. Při prvním pokusu se nám špatně načetla hudba. Domluva s porotou ohledně opakování sestavy a jdeme na druhý pokus. Tentokrát vše v pořádku, technicky vše zvládnuto
na jedničku a porota naše soutěžící ocenila 1.
místem. V nejstarší kategorii je to vždy velmi
vyrovnané a záleží i na drobných chybičkách.
Opět jsme měli problém s hudbou, což bylo
díky zvukaři, který místo, aby nám hudbu zesílil, omylem hudbu zeslabil, až přestala hrát
úplně. Takže opět vše opakovat znovu. Děvčata tato situace velmi zaskočila, ale snažila
se předvést co nejlepší výkon, který jim přinesl krásné 2. místo. Z Kyjova jsme odjížděli spokojeni s umístěním, ale i trochu smutní
vzhledem k problémům s hudbou. Tak snad
už se nám takové problémy nestanou a děti
si užijí cvičení naplno.
Další týden, další závody, tentokrát v Otrokovicích „O pohár starosty obce Tlumačov“. Zde vystupují už všechny naše týmy.
V nejmenších máme sestavu „Sněhová říše“.
V této kategorii je 7 týmů, tak doufáme, že
se probojujeme co nejvýše. Děti jsou krásné
a připravené ke cvičení. Ještě komentář od
moderátora, hudba jede, vše je připraveno.
Maloši to rozjeli tak, až nás překvapili. Jsou
moc šikovní a my trenérky jsme na ně právem pyšné. Zvládli to skvěle, mluvené slovo od rozhodčích bylo pochvalné, tak uvidíme, třeba aspoň na tu perníkovou medaili za
4. místo dosáhneme. Probíhá vyhlášení od
posledního místa. Sedmé, šesté, páté… a my
nikde, velká radost. Vyhlášení 4. místa a my
tam taky nejsme! Je to skvělé, naši nejmenší
vystoupili na stupně vítězů na 3. místo. S takovou medailí jsme vůbec nepočítali, ale výkon
našich nejmenších byl moc pěkný a porotu
okouzlil. Slzy dojetí a radosti byly jak u dětí,
trenérů, tak u rodičů. V kategorii 8 – 10 let
jsme měli sestavu „101 Dalmatinů“. 30 dětí,
které nacvičily tuto sestavu, nebylo kompletních, protože 2 dalmatinci vzhledem ke zranění nemohli nastoupit. Děvčata musí bojo-

vat i za ně, což je velká zodpovědnost. Zde
byla nejvíce nabitá kategorie 16 soutěžních
sestav. Naše nervy pracovaly na plné obrátky. Nástup, komentář a jedem. To byl frkot a
už je tady závěrečná póza. Na děvčata byla
radost se dívat. Komentář poroty byl kladný, tak uvidíme, jaké dostaneme body. Konkurence je opravdu velká a týmy vyrovnané.
Vyhlášení od 16. místa je nekonečné. Tiskneme si navzájem ruce a těšíme se z každého posunu výš a výš. A je tady 4. místo, které má stejné body jako místo 3. Zde musely
rozhodnout body hlavní porotkyně. My tam
však nejsme? Tak už víme, že jsme buď na 2.
nebo na 1. místě. Zde byla opět shoda. Opět
vyrovnané body. Tiskneme si ruce ještě víc.
Je to tady „101 Dalmatinů“ získává 1. místo. Velká radost a objetí, opět slzy štěstí. Jste
naše šikulky. V kategorii 11 – 13 let máme se-

Sestava „Mrazík“.

stavu „Wolfgang Amadeus Mozart“. Děvčata
a jeden chlapec mají již jedny závody za sebou, tak uvidíme, jak jim to půjde na závodech domácích. CD bylo několikrát přezkoušeno, aby nedošlo ke stejné chybě jako v Kyjově. Vše připraveno a jedem. První tóny sestavy a naši nenechali nic náhodě, makají ze
všech sil. Skvěle odcvičená sestava. Uvidíme,
co na to porota. Hodnocení techniky i choreografie je kladné. V této kategorii je 8 družstev. Vyhlašování od konce je vždy nekonečné. Celá skupinka našich je semknutá a pevně se drží za ruce. Je to tady, máme medaili, ale ještě nevíme jakou. Radost je veliká.
Vyhodnocuje se dál a my jsme na místě nejvyšším.“ Wolfgang Amadeus Mozart“ vybojoval opět 1. místo. Sezóna jim velmi dobře
pokračuje, jen tak dál. V kategorii 14 a více
let máme děvčata se sestavou „Za hranicemi
fantazie – Avatar“. Jsme zvědaví, jak se děvčatům bude dařit. V kategorii je 7 družstev.

Všechny týmy jsou skvěle připraveny a sestavy jsou pestré a nápadité. Poslední úpravy, dokončení líčení a jdeme na to. Sestava byla zacvičena a budeme čekat na hodnocení od poroty. Slovní hodnocení je kladné, ale to bylo
u všech sestav této kategorie. Rozhodující budou body. Začíná vyhodnocení. Napětí, nervozita a je to tam. Máme další medaili. Tentokrát získáváme 3. místo. Je to skvělé. Už
se těšíme, jak to bude pokračovat dál.
Další závody, další sestavy, další neznáme
týmy. Nové zkušenosti, nové nápady, nová
přátelství. Než jsme se stačili pořádně rozkoukat, už je po soutěžní sezóně. V tomto roce
jsme si vyzkoušeli i nové soutěže a procestovali celou Českou republiku. Opět jsme letos
dobili Prahu a na Mezinárodním finále Děti
fitness získali 1 x 1. místo a 3 x 2. místo, což

Foto: DDM Sluníčko.

je ohromný úspěch.Velká pochvala patří všem
našim soutěžícím aerobikového týmu Tlumačov za skvělou reprezentaci DDM Sluníčko
a obce Tlumačov,a za krásná umístění v této
aerobikové sezóně 2015.
„Sněhová říše“ získala 1 x 1. místo, 1 x 2.
místo, 4 x 3. místo
„101 Dalmatinů“ – 4 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo, Cena poroty za originalitu.
Wolfgang Amadeus Mozart – 7 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo, Cena poroty
za kostým.
Za hranicemi fantazie – Avatar -1 x 1. místo, 5 x 2. místo, 4 x 3. místo, Zvláštní cena
herečky Ivanky Korolové v Pardubicích za
kostým, líčení a účesy.
„Mrazík“ – 3 x 1. místo, 1 x 2. místo, Cena
poroty za kostým, Cena poroty za originalitu.
Bc. Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

www.tlumacov.cz
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S. K. Tlumačov a Obec Tlumačov
ve spolupráci s SDH Tlumačov
Vás zvou na

Tlumačovské pivní slavnosti 2015
sobota 1. srpna 2015 od 14 hodin
v parku v Sokolské ulici
PROGRAM:
14:00 – 17:30 hod:
ochutnávka piv (po celý den), pivní soutěže, soutěže pro
děti, jízda na koních a ponících, skákací hrad, trampolína,
točená zmrzlina, ledová tříšť, přehlídka hasičské techniky,
přehlídka historické zemědělské techniky, hudební
produkce, vystoupení DDM Sluníčko, pracoviště Tlumačov
18:00 – 19:30 hod:
vystoupení dechové hudby Hanačka z Břestu
20:30 – 24:00 hod:
vystoupení hudební skupiny MOTÝL band CZ
Moderátor slavností: Martin Motýl
Celodenní vstupné: 75,- Kč (děti zdarma)
Jednotná cena piva: 30 Kč
Změna programu vyhrazena.
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