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CENA 5 Kč

Prosinec - čas bilancování, plánování, vánočních svátků
a příchod nového roku
Čas utekl jako voda a máme tady opět závěr roku. Je to čas na hodnocení výsledků
práce, která se nám podařila v prvním roce
tohoto volebního období zrealizovat. Letos
došlo v centru naší obce k realizaci několika investičních akcí. Na začátku to byla rekonstrukce fasády budovy obecního úřadu.
Souběžně s rekonstrukcí objektu restaurace
„Schodky“ proběhla výstavba nového chodníku okolo této budovy. Tímto došlo k propojení již zrekonstruovaných chodníků mezi
obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Byl
vybudován nový vjezd do technického areálu. V prázdninových měsících se uskutečnily stavební práce na rozšíření mateřské školy o třetí třídu v rámci budovy základní školy. Na podzim proběhla rekonstrukce pomníku obětem I. světové války (pomník TGM
naproti ZŠ) a v ulici U Trojice vyrostlo nové
dětské hřiště pro naše nejmenší. V současné
době probíhá rekonstrukce chodníků podél
silnice I/55, konkrétně v ulici Masarykova
a to po obou stranách komunikace.
Na úseku zeleně a životního prostředí vedení obce úzce spolupracovalo s komisí zemědělskou a životního prostředí. Probíhaly
práce zejména na obnově zeleně v intravilánu a extravilánu obce. Ve východní části katastru se uskutečnila v období od ledna do

září následná péče na vybudovaném regionálním biokoridoru. Práce prováděla odborná firma a ty byly plně hrazeny z dotačních
prostředků. Další roky bude údržba těchto
ploch o výměře 8,5 ha hrazena z obecního
rozpočtu. Společně se zemědělskou komisí
je také vyvíjena snaha částečně obnovit síť
polních cest, hlavně ve východní části, z důvodů prostupnosti a obslužnosti půdních bloků v krajině.
Plán investičních akcí na příští rok počítá
s podáním žádosti na rekonstrukci chodníků
podél I/55 v ulici Dolní u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Zájmem obce bude
opravit další úsek chodníků také z vlastních
prostředků. Ve fázi příprav je rekonstrukce
budovy SKZ (č. p. 65 vedle KIS) včetně demolice přilehlého objektu kotelny. Účelem
bude hlavně zlepšení technického stavu budovy ve stávajícím členění a rozsahu bez dispozičních změn, které by zvyšovaly náklady
a zbytečně by mohly do budoucna komplikovat případné stavební úpravy, případně přístavby. Budova by měla sloužit pro volnočasové aktivity pro větší počet dětí a dospělých.
Téměř před dokončením je projekt víceúčelového hřiště v ul. Sportovní s tím, že v měsíci lednu podáme žádost o dotaci u MŠMT
ČR. Z ostatních akcí bych uvedl rekonstruk-

ci obřadní síně budovy obecního úřadu a zateplení bytového domu č. p. 630, za účelem
snížení energetické náročnosti. Prioritní investicí příštího roku je i nadále stavba protipovodňové ochranné hráze Tlumačova.
Akce byla pozdržena podáním odvolání jednoho z účastníků řízení k vydanému územnímu rozhodnutí. V polovině listopadu vydal Krajský úřad ve Zlíně rozhodnutí a zamítl toto odvolání s tím, že potvrdil vydané územní rozhodnutí. Jedná se o podstatný posun v přípravě této stavby ve veřejném
zájmu. Dalším krokem investora Povodí Moravy s.p. bude v březnovém termínu podání
žádosti o dotaci u MŽP ČR na projektovou
dokumentaci pro stavební řízení, včetně výběru jejího zhotovitele.
Příchod adventu a rozsvěcování vánočního stromu v naší obci proběhl v prostorách náměstíčka. Uspořádali jsme malý jarmark s kulturním příspěvkem dětí z mateřské a základní školy a seniorů. Návštěvou
nás poctil také svatý Mikuláš v doprovodu
anděla a čerta. Vůně punče, svařeného vína
a dobrého jídla přilákala spoustu návštěvníků. Doufám, že se tato akce stane hezkou tradicí i pro další roky.
U příležitosti závěru roku mi dovolte,
abych Vám jménem svým, zastupitelstva
a všech zaměstnanců obce, popřál šťastné
a veselé vánoční svátky Vašim rodinám, příbuzným a přátelům. Dětem přeji, aby pod
vánočním stromečkem našly svá vytoužená
přání v podobě vánočních dárků.
Do nového roku přeji Vám a Vašim blízkým hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hodně rodinných, pracovních i osobních
úspěchů. Přeji Vám všem pohodové svátky
a úspěšný nový rok 2016.
Petr Horka, starosta obce

Z dnešního čísla

Tlumačovský vánoční strom s betlémem a kostelem v pozadí.

Foto: D. Šenkyřík. 
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Rekonstrukce
pomníku obětem
1. světové války

Tlumačov vyvíjet úsilí, aby tuto příležitost
využila a v souladu s usneseními Zastupitelstva obce Tlumačov č. Z7/17/02/13 ze dne
20. 2. 2013 a č. Z9/26/09/14 ze dne 10. 9.
2014 samotnou stavbu zrealizovala.
Veškeré stavební práce, zahrnující demolice stávajících betonových ploch, vybudování

Ačkoliv se obec Tlumačov v letech 2013
– 2015 neúspěšně pokoušela žádat o dotaci
z programu Ministerstva obrany České republiky „Zachování a obnova historických
hodnot“ na akci „Tlumačov – rekonstrukce
pomníku obětem 1. světové války“, přesto
byla zástupci tohoto ministerstva na jaře letošního roku vyzvána, zda je schopna a připravena tuto akci zrealizovat.
Na základě této skutečnosti začala obec

Školská komise
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych závěrem roku vyjádřil poděkování svým kolegům z pracovní skupiny, která se v uplynulých měsících (ale i letech) zabývala projektem rozšíření mateřské školky. Tři roky nazpět se zdálo, že MŠ nebude dostačovat potřebám, které vyjádřili nespokojení rodiče
a spoluobčané formou petice. Tehdy se ukázalo, že dění v obci není mnoha Tlumačákům lhostejné a že jsou témata, která dokáží
na veřejná zasedání zastupitelstva obce přilákat zástupy občanů. Byla sestavena pracovní
skupina s cílem zabývat se hledáním řešení
problému. S myšlenkou pomoci dětem v obci
se jednání účastnili nejen tehdejší zastupitelé Blanka Konečná, Pavel Baďura, Mgr. Michal Kuňák, PhD, Mgr. František Kel a Mgr.
Aleš Kouřil, ale také paní Lenka Řeháková.
S využitím svých zkušeností dokázala našim
schůzkám udělit správný směr. Během jara
a následně podzimu 2014 byla přijata zastupitelstvem usnesení vedoucí k alokaci prostředků na rozšíření MŠ do současné podoby. Vyvinutím maximálního úsilí současného
vedení obce i personálu MŠ Tlumačov bylo
možno školku otevřít v termínu, o čemž jste
již byli informování v předchozích Tlumačovských novinkách slovy paní ředitelky Janoštíkové. Po této zkušenosti bylo při radě obce
zřízeno několik komisí, v kterých se potkávají jak volení zástupci obce, tak občané, kterým není život v obci lhostejný. Spolu s Renatou Vitáskovou, Barborou Janoštíkovou, Jiřím Štěpánem a Stanislavem Jeřábkem jsme
členy komise školské, mládeže a sportu. Naším cílem jako poradního hlasu rady obce je
předávat doporučení a podněty k projednání tomuto výkonnému orgánu obce Tlumačov. Prosím, neváhejte se v budoucnu na kohokoliv z nás obrátit, až už byste měli námět
pro zlepšení života v obci či námitku k současnému stavu. Děkujeme za ně. Přeji všem
čtenářům Tlumačovských novinek klidný konec roku 2015, Vánoce v kruhu nejbližších
a do roku 2016 především zdraví a pevné odhodlání realizovat všechny vaše cíle.
Mgr. Aleš Kouřil

Prosinec 2015

Pomník T. G. Masaryka. Foto: OÚ Tlumačov. 

Návštěva
obce Ďanová
na Slovensku
Zástupci obce Tlumačov navštívili
26. 10. 2015 partnerskou obec Ďanová na
Slovensku. Pro připomenutí, partnerské vztahy s touto obcí, která leží asi 12 kilometrů
od města Martin, se začaly rozvíjet od roku
2005 a za tu dobu již získaly tradiční charakter a podobu. Jsou založeny na přátelských
vztazích a mají podobu občasných setkání s různým zaměřením, např. připomenutí tradic obou partnerů, prezentací svých regio nů, sportovním zápolením – kopaná a hasičský sport, účastí na oslavách pořádaných
při různých příležitostech v obou obcích či
společenských událostech, kde se potkávají lidé různých věkových skupin. Zvláště senioři zde našli spoustu nových přátel a rádi
se s nimi setkávají. I v letošním roce se delegace hasičů z Ďanové v červenci zúčastnila oslav založení SDH Tlumačov a na oplátku naše delegace reprezentovala obec Tlumačov při srpnových oslavách založení hasičského sboru v Ďanové. Oficiálně se představitelé obou obcí setkali na jaře tohoto roku
v Tlumačově, a jak již bylo uvedeno, v říjnu
v Ďanové. Obě jednání proběhla za účasti starostů (pan P. Horka za Tlumačov a pan Ing.
M. Ďanovský za Ďanovou) a místostarostů, zástupců spolků a organizací působících
v obou obcích a z naší strany ještě za účasti vedoucí KIS paní R. Nelešovské. Byly zde
konzultovány a dojednány náměty další spolupráce, četnost setkání, zaměření akcí a dalších partnerských vztahů ve volebním období 2014 - 2018. Mgr. R. Huráň, místostarosta
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nových zpevněných ploch, provedení sadových úprav a restaurátorských prací, provedla na základě výběrového řízení a uzavřené
Smlouvy o dílo společnost Porr a.s., Praha,
odštěpný závod-Morava, Tlumačov.
Stavební část byla dokončena dne 23. 10.
2015 s tím, že dne 11. 11. 2015 byl Městským úřadem Otrokovice, odborem dopravně - správním, oddělením silničního hospodářství na stavbu „Tlumačov – rekonstrukce
pomníku obětem 1. světové války“ vydán kolaudační souhlas.
Celkové náklady na realizaci akce činily
587.871,- Kč. Ministerstvo obrany České republiky poskytlo na předmětnou akci účelovou dotaci ve výši 428.000,- Kč. Z vlastních
prostředků obce Tlumačov byla uhrazena
částka v hodnotě 159.871,- Kč.
Dokončením celé akce bylo po několika
desetiletích dosaženo zkulturnění prostředí
pietního místa, které je připomínkou občanů
obce Tlumačov padlých zejména v 1. světové válce, jejichž potomci v obci žijí dodnes.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naši jubilanti říjen – prosinec 2015
Ludmila Kašíková, Ludmila Popovská, Vladimír Řezníček, Anna Machovská, Josef Klose,
Marie Haitzová, Emílie Pechalová, Ludmila
Staňková, Jarmila Kudličková, Marie Komínková, Jiřina Fojtů, Bohumil Otevřel, Marie
Talašová, Josef Samohýl, Jaroslav Gazdík,
Jana Demelová, Jindřiška Pekařová, Marie
Skopalíková, Vlasta Heverová, Věra Unzeitigová, Antonín Kunčar, Zdeněk Vojtášek
a Karel Strýc
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Narozené děti
Linda Bubáková, Justýna Pivodová, Otto
Šnajdr, Sofie Dědková, Lada Velebová, Ondřej Matulík, Kateřina Dvořáková, Jan Vlček
a František Stoklásek.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí.
Úmrtí
Jaroslav Polášek, Josef Sehnal, Štefania Badinová, Miloslav Jan, Ludmila Matějová
a Zdeněk Skopal.
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
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Co mě v roce 2015
v tom našem Tlumačově potěšilo ….
Rok se sešel s rokem, a aniž bychom se nadáli, jsme před závěrem kalendářního roku
2015. Bývá dobrým zvykem na konci každého roku bilancovat a říkat co se podařilo a co
naopak nevyšlo. Já bych ve svém předvánočním příspěvku, spíše než bilancování, raději
vyjádřil, co mě v tom uplynulém roce ve veřejném dění v obci potěšilo. A není toho vůbec málo. Tak například:
- vyslyšení požadavků místních občanů na
rozšíření třídy mateřské školky, následná realizace tohoto projektu a ve finále v září otevření nové třídy
- stálá snaha směřující k realizaci projektu a zahájení stavby protipovodňové ochrany obce
- realizace mnoha investičních akcí v Tlumačově v průběhu roku 2015
- zřízení komisí jako poradních orgánů
rady obce (stavební, zemědělská, školská,
sociální a bytová) a jejich praktická funkčnost v oboustranném vztahu: občan – obec
a obec – občan
- aktivity nabízené občanům v obci – aktivní organizace a spolky, které nabízí sportovní, společenské a zájmové činnosti a pro

svou činnost získávají spoustu zájemců, jsou
to: DDM Sluníčko, SK Tlumačov, SDH, ČZS
- zahrádkáři, aktivní senioři, holubáři, atd.
- aktivní práce KIS Tlumačov, zvláště spojená s organizací či záštitou mnoha úspěšných
akcí různého zaměření, pořádaných v obci
v průběhu roku, a to plně v režii KIS nebo
i ve spolupráci s dalšími partnery či subjekty, akcí hojně navštěvovaných občany, nově
aktivity KIS obohacené od podzimu o kurzy
jógy pro děti a výuku angličtiny pro veřejnost
- těší mě i nově vzniklé akce, aktivity a činnosti, které obohatily dění v obci, např.: pivní slavnosti organizované SK Tlumačov, nové
akce pořádané Moped Teamem Tlumačov, závody agility psů O pohár Tlumačova pořádané paní V. Řezaninovou, atd.
- v neposlední řadě mě těší, že nabídka služeb, které provozují soukromé subjekty pro
občany obce je poměrně stálá, občany vyhledávaná a je dobrým znamením, že v některých oblastech se dále rozšiřuje – např.
posílení restauračních služeb o restauraci
na Schodkách nebo zahájení činnosti masérských a kosmetických služeb v prostorách obce

Výčet všeho toho, co by zde v kategorii - …
a to mě v Tlumačově v roce 2015 potěšilo
… - by mohl být daleko obsáhlejší a toho co
se nám všem v našem Tlumačově líbí a těší
nás, je jistě daleko víc, než jsem uvedl ve svém
příspěvku. Samozřejmě, že v našem společném životě v Tlumačově je i spousta věcí, které se nám nelíbí, netěší nás nebo nás dokonce i zlobí. Vypíchl jsem v tomto předvánočním čase raději to dobré, to pozitivní, co kolem sebe vnímáme. Když dovolíte, tím, co mě
aktuálně netěší nebo mě nenechává klidným,
bych se pokusil zabývat v některém z příštích vydání TN.
Přeji vám všem krásné vánoce a úspěšný rok 2016
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

P. F. 2016
Čtenářům Tlumačovských novinek
a všem občanům Tlumačova přeji klidné
prožití letošních vánočních svátků a v rodinném kruhu zasloužené chvíle pohody, porozumění, štěstí a lásky.
Do nového roku 2016 si dovolím Vám
všem popřát především pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy, štěstí, spokojenost
a do dnů všedních i nevšedních, které nás
v příštím roce čekají, přidejme i trošku humoru, vzájemného porozumění a přátelství.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Dětské hřiště
v ulici
U Trojice
V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č. R11/06/05/15 ze dne 27. 5. 2015 a na
základě vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015,
bylo v lokalitě u křižovatky ulice U Trojice
a 6. května vybudováno nové dětské hřiště
s herními prvky - lanová pyramida, „nevěže
dvě“, trojhrazda, pérák „Uň“ a „Pes“. Současně s herními prvky byl instalován i nový
mobiliář – lavička, odpadkový koš a informační tabule.
Realizaci dětského hřiště provedla na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy
o dílo společnost ACER WOODWAY s.r.o.
Brno s tím, že kolaudační souhlas na předmětnou stavbu vydal Městský úřad Otrokovice, odbor stavební úřad dne 8. 10. 2015.
Celková hodnota díla včetně projektové
dokumentace činí 429 127,- Kč vč. DPH.
Od následujícího dne po vydání kolaudačního souhlasu mohou již děti a rodiče toto
dětské hřiště navštěvovat a plně využívat,
aniž by mělo docházet ke znehodnocení herních prvků a mobiliáře.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Foto: OÚ Tlumačov. 

Nové hřiště.

ODSTÁVKA SYSTÉMŮ
PRO VYDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH PASŮ

Nové hřiště.

Foto: OÚ Tlumačov. 

od 24. - 31. 12. 2015 nebudou přijímány
žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu na žádném
z úřadů v ČR.
Stejně tak v uvedeném období nebude
možné vydávat již vyhotovené doklady.
Důvodem plánované odstávky je přechod
na nový technický systém.
Doporučujeme proto všem občanům, kterých se aktuálně týká potřeba do konce
roku 2015 požádat o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního pasu,
aby tak učinili co nejdříve.

www.tlumacov.cz
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 2. 9. 2015
projednalo:
 dle zákona 128/2000 Sb. o obcích schválilo podle ustanovení § 6 odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pořízení změny Územního plánu Tlumačov a to 23
námětů změn z vlastního podnětu dle ustanovení § 44 a) stavebního zákona a na žádost
spol. VLW s.r.o. Zlín, dle § 44 d) stavebního
zákona – za podmínky uhrazení alikvotní části ceny dle § 45, odst. 4 stavebního zákona
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Zlámal,
přípojka NN“ na pozemku p. č. 2440/4 v k.
ú. Tlumačov se spol. E.ON Distribuce
 neschválilo záměr odprodeje pozemků
p. č. 779/16,779/17,779/21,779/22 a části pozemku p. č. 779/31 v k. ú. Tlumačov o výměře cca 645 m2
 schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2015
rozpočtu obce pro rok 2015, snížení příjmů
a výdajů o 595.000,00 Kč, s tím, že celkové příjmy po této změně činí 40,410.700,00
a výdaje činí 40,410.700,00
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s příslušným ustanovením zákona č.
128/2000 Sb. si vyhradilo právo rozhodování ve věci zřizování věcných břemen a služebností v plném rozsahu, tzn. i v případech,
kdy je břemeno či služebnost zřizováno k tíži
obecního pozemku

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 30. 9. 2015 projednala:
 schválila vypovězení servisní smlouvy č.
207/2012 se spol. NWT a.s. Hulín ze dne 29.
11. 2012 a schválila uzavření smlouvy o poskytování tiskových služeb na pronájem digitálního přístroje Canon iRAC-2030i se spol.
Embex s.r.o. Val. Meziříčí
 schválila záměr pronájmu buněk č. 1
a 2 v domě služeb, nám. Komenského 799,
za účelem prodeje oděvů a obuvi od 1. 11.
2015 na dobu určitou
 schválila prodejní ceny nových propagačních předmětů Obce Tlumačov
 schválila příspěvkové organizaci MŠ Tlumačov přijetí daru - televizoru Gogen a DVD
přehrávače pro novou třídu MŠ
 schválila zpracování studie dopravy na
místních komunikacích a dopravy v klidu
v k. ú. Tlumačov a schválila vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2016
na realizaci studie

Prosinec 2015

 schválila dodavatele indikátorů vytápění v objektech DPS č. p. 848, BD č. p.
630 a zdravotní středisko č. p. 95 se spol.
Techem, Praha 10, dále schválila uzavření smlouvy o rozúčtování spotřeby energií
v uvedených objektech za podmínek uvedených v předložené cenové nabídce spol. Techem z června 2015
 schválila podání písemné žádosti adresované Státnímu pozemkovému úřadu, KPÚ
pro Zl. kraj o bezúplatném vytyčení pozemků p. č. 2953, 3044, 3090, 3182, 3321 a 3351
v k. ú. Tlumačov, které jsou určeny k provedení úprav vybraných polních cest, technické zajištění zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, vydání povolení
a výstavby vybraných polních cest a pověřuje příslušné odd. OÚ Tlumačov vyčleněním
finančních prostředků v rozpočtu obce tak,
aby bylo zajištěno provádění údržby nově
vzniklých polních cest
 schválila vyplacení mimořádné odměny v navrhované výši ředitelce MŠ paní H.
Janoštíkové a řediteli ZŠ panu Mgr. R. Podlasovi
 schválila uzavření Pachtovní smlouvy č.
2054/2015 na pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov se spol. ZEMET s.r.o., Tečovice
 vzala na vědomí podané cenové nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55“, vyloučila firmy Kontunix CZ, s.r.o, Draplstav group,
s.r.o. a SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.
z důvodu nesplnění některých podmínek zadávacího řízení a schválila pořadí cenových
nabídek, kde schválila nejvhodnější nabídku,
kterou nabídla firma Porr a.s. Praha s nabídkovou cenou 5.906.597,- Kč vč. DPH

Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 21. 10. 2015
projednala:
 schválila podání písemné žádosti adresované Státnímu pozemkovému úřadu, KPÚ
pro Zlínský kraj, o provedení komplexní pozemkové úpravy v extravilánu západní části
k. ú. Tlumačov
 vzala na vědomí rozhodnutí SFDI ze
dne 30. 9. 2015 o neschválení žádosti obce
Tlumačov o příspěvek z programu SFDI na
akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice
I/55 v obci Tlumačov“ a ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov dále postupovat
dle usnesení RO Tlumačov č. R2/M01/05/15
z 6. 5. 2015
 schválila od 1. 11. 015 na dobu určitou do
31. 12. 2016 pronájem buňky č. 1 a 2 v Domě
služeb č. p. 799 paní J. Brázdilové, Machová 56, k provozování prodeje oděvů a obuvi,
opravy provede na vlastní náklady a po ukon-

čení nájmu nebude po obci Tlumačov požadovat žádné finanční vyrovnání
 schválila záměr pronájmu sesterny a ordinace lékaře v objektu Domu s pečovatelskou službou v Tlumačově za účelem provozování masáží a kosmetického ošetření od 1.
1. 2016 na dobu určitou jeden rok
 schválila pořadník č. 17/2015 na obsazení obecních bytů dle Zásad hosp. s bytovým
fondem obce Tlumačov ze dne 21. 9. 2011
 schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zl. kraje ve výši 1.500,- Kč
schválené usnesením Zastupitelstva Zl. kraje ze dne 23. 9. 2015
 doporučila ZO Tlumačov schválit formou změny rozpočtu v roce 2015 nákup 2 ks
dýchacích přístrojů pro JSDH Tlumačov dle
předložené nabídky
 doporučila ZO schválit finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč na zakoupení ojetého vozu pro provoz Pečovatelské služby Kroměříž z.ú. středisko Tlumačov
 schválila Dohodu o poskytnutí slevy na
některé položky ve vyúčtování služeb pro mobilní telefony se spol. O2
 schválila pronájem Klubu na Zábraní
dne 4. 12. 2015 pro ZO ČZS Tlumačov za
snížené nájemné 750,- Kč

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 4. 11. 2015
projednalo:
 schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2015
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů
i výdajů o 1.025.000,- Kč s tím, že celkové
příjmy obce po této změně činí v roce 2015
po změně č. 4/2015: 41.435.700,- Kč a výdaje činí 41.435.700,- Kč
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování distribuční
soustavy stavby „Tlumačov, Vavruša, úprava
vedení NN“ se spol. E.ON Distribuce
 schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení provozování distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Navláčil, kabel NN“ se spol.
E.ON Distribuce
 schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování distribuční soustavy stavby
„Tlumačov, Dudr, kabelová smyčka“ se společností E.ON Distribuce
 schválilo odkoupení pozemků p. č.
2972/2 orná půda o výměře 30 m2 od pana
R. Matěji za sjednanou kupní cenu a p. č.
2987/2 orná půda 64 m2 od pana D. Hinka za
sjednanou kupní cenu vše v k. ú. Tlumačov
 neschválilo záměr odprodeje pozemku
p. č. 1408/2 - trvalý travní porost v k. ú. Tlumačov o výměře 172 m2
 schválilo záměr směny části pozemku p.
č. st. 1061 zastavěná plocha o výměře 4 m2 za
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
část pozemku potřebného k zajištění údržby
a provozu Domu služeb, nám. Komenského
 schválilo dokument „Plán financování
obnovy kanalizace ve vlastnictví obce Tlumačov“ na období let 2015 až 2024

Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 25. 11. 2015
projednala:
 projednala návrh rozpočtu obce na rok
2016 po jednotlivých paragrafech a položkách a doporučuje ZO schválit rozpočet obce
na rok 2016 v závazných ukazatelích na svém
nejbližším zasedání
 schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
 schválila prodloužení nájemních smluv
do 31. 12. 2016 nájemníkům na Domě služeb: R. Stužkové buňku č. 7, K. Kudláčkové
buňku č. 6 se sníženým nájemným, H. Šivelové buňku č. 4 a 5
 schválila dle předloženého seznamu prodloužení nájemních smluv obecních bytů za
předpokladu uhrazení veškerých závazků
vůči obci a předložení dokladů o zaplacení,
na dobu určitou do 31. 12. 2016
 neschválila uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 9 ulice U Trojice 862, Tlumačov
s paní Martinou Minářovou
 schválila od 1. 1. 2016 na dobu určitou

do 31. 12. 2016 pronájem nebytových prostor (sesterna a ord. lékaře) v DPS Tlumačov paní Janě Juříkové, k provozování masáží a kosmetického ošetření
 schválila nový pořadník v DPS
 schválila Plán inventur pro rok 2015
 schválila Příkaz k provedení inventarizace majetku přísp. org. ZŠ a MŠ Tlumačov
k datu 31. 12. 2015
 schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací s Městem Otrokovice
 schválila záměr umístit dvě svítidla pouličního osvětlení na dvou sloupech veřejného
osvětlení obce Tlumačov v ulici Dolní, naproti domu č. p. 7 od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2016
a následné jejich darování obci
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 20. 10. 2015 se spol. Porr s.r.o.
 vzala na vědomí sjednocení částky za
komerční pronájem velké tělocvičny ZŠ za
jednu cvičební hodinu (60 minut) za úhradu 260,- Kč od 1. 10. 2015 a schválila organizacím dlouhodobě pracujícím v obci v oblasti sportu s mládeží do 18 let – DDM Sluníčko a SK Tlumačov – v termínu od 1. 10.
2015 možnost bezplatného využití tělocvičny II. stupně ZŠ v rozsahu do 6 hodin týdně
(pro každou uvedenou organizaci) po dobu
běžného školního roku
 schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.500,- Kč na pořízení mikrofonu

Požáry ve vánočním období
každoročně trápí nejen hasiče
Každoročně vyjíždějí profesionální i dobrovolní hasiči na řadu požárů typických pro
období Vánoc a konce roku. Mezi tyto požáry řadíme události vzniklé od zapálených svíček nebo od zábavní pyrotechniky. Výjimkou
nejsou ani požáry vzniklé od velmi populárních aromalamp. Svíčky se používají nejen
samostatně, ale často jako součást dekorace
adventních věnců a vánočních stromků. Blízkost dalších hořlavých materiálů zvyšuje riziko rozšíření požáru a další možné nebezpečí.
Hasiči se snaží poukázat na častý problém
a tím je nedbalost lidí při manipulaci s otevřeným ohněm, neopatrnost při zapalování
svíček a lamp, jejich nesprávné umístění, stejně jako nesprávné používání pyrotechniky.
NEZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP JE NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU VZNIKU TĚCHTO POŽÁRŮ
Při používání vonných aromalamp a ostatních druhů vonných i nevonných svíček se
tyto nesmí při hoření ponechat bez dozoru.
Je nutné jejich bedlivé pozorování a sledování. Některé druhy svíček nesmí být polože-

ny na hořlavých podložkách, což je vždy na
konkrétním výrobku uvedeno.
Lidé vůbec nečtou příbalové letáky ke kupovanému zboží, kde bývá uvedeno, jak s výrobkem bezpečně zacházet a jak ho správně
používat. To přináší v praxi celou řadu chyb
a možnosti vzniku požáru. Řada požárů vzniká i při hře dětí, a proto je nutné děti poučit
o možném nebezpečí.
V případě vzniku požáru je nutné zachovat
„chladnou hlavu“ a co nejrychleji jednat. Nejen přivolat na pomoc hasiče (150, 112), ale
pokusit se požár uhasit. Požáry v bytech se
vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle
šíří a mohou způsobit velké materiální škody.
Roman Šnajdar
SDH TLUMAČOV PŘEJE
VŠEM SPOLUOBČANŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A OSOBNÍ SPOKOJENOSTI
V NOVÉM ROCE

s příslušenstvím na podporu činnosti místních seniorů v souladu s Pravidly pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov
 schválila v souladu s vnitřním platovým
předpisem pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. R. Podlasovi a ředitelce MŠ Tlumačov H. Janoštíkové mimořádnou finanční odměnu ve výši 50% jejich celkového měsíčního platu
 schválila záměr bezplatné výpůjčky nebytových prostor definovaných dle PD půdorysu 1. NP staré budovy školy a to místností č. 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118 vč. nářaďovny a místností v suterénu školy číslo
001, 002 a 003
 vzala na vědomí informaci o žádosti
pana R. Pokorného, v zastoupení AK pana
Mgr. M. Bukovského, o poskytnutí náhrady za změnu v území na pozemcích p. č.
1556/13, 1556/14 a p. č. 1554 v k. ú. Tlumačov a pověřila starostu obce jednáním s protistranou
 schválila záměr pronájmu objektu U Trojice 336 Tlumačov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky za účelem provozování speciální MŠ, s nájemným ve výši 50
tis. Kč za rok
 schválila Smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví a prostř. na technické plyny na
dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 mezi obcí
Tlumačov a Linde Gas a.s. Otrokovice

Neinvestiční
dotace z rozpočtu
Zlínského kraje
pro tlumačovské
hasiče
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov obdržela účelovou neinvestiční dotaci
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.500,- Kč
na výdaje vzniklé a uhrazené v období roku
2015, které slouží k zajištění věcného vybavení neinvestiční povahy.
Výše uvedená částka byla použita na pořízení vysokotlakého čističe Kärcher. Toto čistící zařízení bude sloužit ke zvýšení úrovně
vybavenosti JSDH Tlumačov.
Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Martina Bittnerová Tlumačovští senioři získali medaili
a Jiří Mára
v knihovně
U příležitosti „Týdne knihoven“ jsme
v naší tlumačovské knihovně uskutečnili
v pátek 9. října 2015, pro děti 6, 7, 8 a 9 třídy Základní školy Tlumačov besedu se spisovatelkou Martinou Bittnerovou s názvem
„Velikáni za zrcadlem“.
Přednáška se týkala našich nejslavnějších
spisovatelů 19. století: Boženy Němcové
a K. H. Máchy. Děti se dozvěděly něco více
o těchto slavných autorech. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy. Paní spisovatelka dětem odhalila tajemství jejich životů,
i to, co nás na nich přitahuje, kromě jejich
umění. Knihy Martiny Bittnerové jsou k zapůjčení v naší knihovně. V týdnu knihoven
byla také zdarma registrace nových čtenářů,
které využilo kolem dvaceti dětí a dospělých.
V pondělí 26. října 2015 v 17 hod. se v KIS
uskutečnila další cestovatelská přednáška
Jiřího Máry na téma Rakousko a Francie.
Kdo se někdy zúčastnil jakékoliv přednášky
Jiřího Máry, nenechal si ujít ani tuhle cestu po Evropě.
Po všech exotických cestách Márovi obrátili pozornost na Evropu. Představili nám nejzajímavější místa Rakouska - podívali jsme
se do Alp, k jezerům, vodopádům i ledovcům. Seznámili nás se životem na statku, prozkoumali nejznámější města a zavítali s námi
i do fantastické čokoládovny. Přes Německo
a Švýcarsko nás společně pozvali do Francie, kde pronajali hausbót, plavili se po vodním kanále Du Midi a poznávali Provence.
Na závěr přednášky jsme si mohli zakoupit nejen knihy Jiřího Máry, ale i DVD a kalendář z jejich cest.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Šestý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná se letos konal v pátek 18. září 2015
v Chropyni. A naše seniory bylo vidět i slyšet. Jedno družstvo obsadilo 5. místo a druhé získalo bronzovou medaili.
V městském kulturním středisku byly hry
zahájeny tak, jako každý rok, v 9 hodin slavnostním nástupem všech soutěžících. Hulínské mažoretky přivedly na sál naše seniory společně s chropyňskými, hulínskými
a kvasickými.
Čelní představitelé obcí a měst pozdravili všechny přítomné a soutěže začaly. Ty letos přichystali členové chropyňské pionýrské
skupiny. Soutěžilo se na 8 stanovištích: hmatové pexeso, házecí síťky, minigolf, bollo ball,
kuličkový solitér, mölky, tangram, ping ponk
slalom. Poslední devátá soutěž byla společná štafeta skládající se ze skládání kancelářských sponek do řetězce, zašněrování boty,
házení míčku na cíl, poskládání papírové čepice a odemykání zámků.
Družstvu Tlumačov I., ve složení paní
Václavíková, Zaoralová, Vejsadová, Stratilová a pan Skopalík, se nejlépe dařilo v soutěži bollo ball (házení svázanými míčky na stojan) a ve skládání tangramu. Naopak nejhůř
dopadlo na ping pong slalomu. Družstvo Tlu-

Tlumačovští senioři soutěží.

mačov II., ve složení paní Brázdilová, Ešlerová, Řezníková, Škrabalová a pan Brázdil,
zazářilo v házecí síťce (úkolem byla střelba
míčku pomocí síťky do vytyčeného terče)
a ve štafetě. Vůbec se nedařilo v minigolfu.
Po ukončení soutěží byl čas na občerstvení a kulturní vystoupení každé obce či města. Tlumačov se pochlubil pěveckým uměním
seskupením nazvaným „Okej tety“ pod vedením p. Fialové a společným cvičením seniorů, které připravila p. Škrabalová.
V 13,30 hodin se už všichni dozvěděli, jak
v soutěžích uspěli. Nejdříve bylo vylosováno, ze správných odpovědí divácké soutěže,
10 šťastlivců, kteří obdrželi malý dárek. Pak
jsme všichni s napětím čekali, jestli budeme
„na bedně“. A podařilo se. Opět se naši senioři, mezi 8 družstvy, neztratili. Blahopřejeme.
Početnou skupinu dříve narozených občanů Tlumačova přijel podpořit i starosta
obce p. Petr Horka a místostarosta obce p.
Rajmund Huráň.
Pak se už rozproudila volná zábava při hudební produkci cimbálové muziky Dubina.
Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
pobavit se, setkat se s přáteli, atd. Za rok na
shledanou v Kvasicích.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov. 

Lampionový průvod prošel Tlumačovem

M. Bittnerová v Tlumačově.

Foto: KIS Tlumačov. 
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V podvečer státního svátku, 17. listopadu – Boje za svobodu a demokracii - rozsvítilo podzimní večer několik desítek dětských lampionů.
Sraz účastníků byl 16. 11. 2015 v 17 hodin u Kulturního a informačního střediska. Mile nás překvapilo velké množství dětí a rodičů, které
s lampiony přišlo. Trasa průvodu vedla ulicí Sportovní, Dolní, Masarykovou zpět ke středisku. Malou zastávku, s rozsvícením svíčky, jsme udělali u nedávno zrekonstruované sochy T. G. Masaryka.
V KISku byl pro děti přichystán čaj, malá sladkost a hlavně promítání pohádky.
Pracovnice KIS by rády z této akce udělaly pro příští roky tradici. Takže, děti a rodiče, přichystejte si lampiony na 16. listopadu 2016. Pevně
věříme, že se nám podaří přichystat i nějaké překvapení.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
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Tlumačovské Martinské hody
Svátek svatého Martina jsme letos oslavili hned dvakrát. Poprvé v neděli 8. listopadu 2015 setkáním občanů a hostů na náměstíčku a podruhé v sobotu 14. listopadu 2015
při ochutnávce svatomartinských vín v Klubu obce Zábraní.
Nedělní setkání na náměstíčku všem přítomným, po sváteční mši svaté, zpestřili
studenti z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž ukázkou, jak se dříve svátek svatého
Martina slavil.
Mladá, svatomartinská vína, jsme ochutnali za týden poté. Tato mladá vína jsou svěží a ovocitá. O letošních by se dalo říct, že
i sladká, vzhledem k velmi teplému létu. Vinaři doporučují, aby se mladá vína vypila
do Velikonoc, do kdy si uchovají svoji příjemnou svěžest.
Na internetu se můžeme dočíst, že tradice Svatomartinského vína se po staletí vyvíjela zcela svébytným způsobem vycházejícím
z koloritu českých zemí, především Moravy.
Tady mladé víno získalo svůj název podle
pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den sv. Martina, tedy symbolicky 11. 11.
Označení Svatomartinské víno ve spojitosti s vítáním nového vína se začalo užívat již
na dvoře císaře Josefa II. Začátkem listopadu končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba a některá vína bývala už tou dobou ve sklepě „vyčištěna“, a proto bylo zvykem ochutnávat novou úrodu. Toto období

připadalo na dobu, kdy byla sklizeň již v bezpečí pod střechou a blížil se klidný advent
spojený s předvánočním půstem. Svatomartinské tak bylo vždy spjato s časem bohatého hodování a bujarého veselí.
K mladému vínu patří i svatomartinská
husa se zelím a knedlíky, konzumována za
doprovodu cimbálovky. To všechno bylo přichystáno pro návštěvníky v sobotu 14. listopadu 2015, v Klubu obce Zábraní.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Posezení u vína a cimbálu.

Tlumačovské holky.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Kd>hDKssĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀĞ

v sobotu 13. února 2016 od 20 hodin na

ZWZEdE1W>^
Kd>hDKs
ǀƐĄůĞKƚƌŽŬŽǀŝĐŬĠĞƐĞĚǇ
K tanci a poslechu hraje hudební skupina GROOVE HARMONY.
Mƽžete se tĢšit na vystoupení TJ VOLTIŽ TLUMAOV,
soutĢž o ceny a bohaté obēerstvení.

s^dhWE^D1^dE<KhϭϱϬ<ē
ĚĂƌŵĂĂƵƚŽďƵƐŽǀĄĚŽƉƌĂǀĂdůƵŵĂēŽǀʹKƚƌŽŬŽǀŝĐĞĂǌƉĢƚ͘
PƎedprodej vstupenek od 11. ledna 2016:
</^důƵŵĂēŽǀ͕ŶĄŵ͘<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽϭϳϬ͗WŽരʹരWĄϴരʹരϭϲŚŽĚ͘
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Vánoce
přicházejí…
V sobotu odpoledne 28. listopadu 2015
jsme se sešli v naší obci na náměstíčku na
adventním jarmarku. Večer jsme společně
rozsvítili vánoční stromek. Program tohoto
dne byl bohatý. Už od 15 hodin jsme si mohli nakoupit různé výrobky a zboží u několika stánků na adventním jarmarku. Všechny
nás zaujala ukázka práce uměleckých kovářů
i hudební produkce skupiny Gaudeon s výVystoupení žáků ZŠ.
bornou zpěvačkou, paní Janou Lukášovou.
Od 15 do 18 hodin byl veřejnosti zpřístupněn náš tlumačovský kostel. Za ním jistě nelze přehlédnout náš betlém. Po úvodním slovu vedoucí KIS Tlumačov Renáty Nelešovské
a zdravici pana starosty Petra Horky, nám
pod vedením svých učitelek předvedly
své vánoční pásmo děti
z mateřské a základní školy.
Dále v programu vystoupili žáci ZUŠ
Otrokovice a na
závěr zazpívali
několik písniček tlumačovští
senioři. Prá
ce
um
Už miUmělečtí kováři.
ěle
cký
nulý rok jsme
ch
kov
založili novou traář ů
dici, posílání přání Je. F
oto
žíškovi. Některá přání byla
:K
IS
vloni splněna, takže i letos si
Tlu
ma
děti napsaly, co by si pod stromeččov
.
kem moc přály mít. Před samotným rozsvícením vánočního stromu, který je umístěn mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí, za
námi zavítal svatý Mikuláš s andělem a čertem. Mikuláš se svojí malou družinou přijeli
v téměř zlatém kočáře. Hodné děti odměnil,
ty zlobivé pokáral, aby se polepšily. Zhruba
na hodinu mohly děti i rodiče kočár využít
k malé projížďce. Po 17 hodině jsme za zvuku fanfár rozsvítili vánoční strom. Bohaté
občerstvení bylo letos přichystáno místními
Rozsvícení vánočního stromu.
hasiči a pracovníky restaurace Schodky v jejich zahrádce. Velké poděkování za přípravu
celé akce patří pracovníkům údržby Obecního úřadu, místním hasičům a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali.
Pracovnice Kulturního a informačního
střediska vám přejí krásné a šťastné Vánoce. Ať radost a světlo prozáří nejen sváteční
chvíle Vánoc, ale také všechny dny roku 2016.
Poznámka:
Zemský hřebčinec v Tlumačově pořádá
každou adventní neděli v době od 15 – 17
hodin „Den otevřených dveří“. Můžete si
přijít prohlídnout stáje, povozit se na konících. A můžete také přinést koníkům jablka
a chlebové kůrky.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Prosinec 2015

Mikulášská nadílka.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 
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Ze života obce

Z činnosti
Klubu seniorů
v Tlumačově
V květnu se zástupci našeho klubu a představitelé obce Tlumačov zúčastnili setkání klubů v Otrokovicích a také z přilehlých
obcí. Shlédli jsme kulturní vystoupení (např.
kankán na židlích, divadelní scénku i vystoupení cimbálové skupiny).
Ve Zlíně proběhlo několik seminářů v rámci projektu Senioři a jejich bezpečí. Akce je
určena pro představitele seniorských organizací se sídlem v okrese Zlín. Náš klub je
vždy zastoupen a pak předáváme informace
ostatním seniorům v obci. Ty se týkají nejvíce oblasti sociální, zdravotní, ale i obchodních praktik a manipulačních technik, které
jsou seniorům nebezpečné. Velmi zajímavé bylo vystoupení exekutora. Z těchto akcí,
kromě informací předáváme i různé letáčky a brožury.
Zájezdy pořádané klubem jsou vždy plně
obsazeny. V červnu jsme navštívili maďarské
lázně „Mošon“ a v září slovenské v Dunajské
Stredě. Čeká nás ještě předvánoční zájezd do
Uherského Hradiště.
Družstvo našich seniorů se zúčastnilo turnaje v Petanque v Luhačovicích. I když nebylo medailové umístění, ví se o nás i ve Zlínském kraji. Proběhlo tradiční opékání špekáčků v moštárně. Tentokrát jsme zpívali za
doprovodu kytary. Na našich pravidelných
schůzkách jsme celou dobu nacvičovali na
seniorské hry. Bylo to kombinované cvičení na židlích i bez židlí a zpívání. Využili
jsme nový přehrávač, na který nám přispěla
obec, stejně tak na naši oblíbenou hru Bowling (pořádáme turnaje) a částečně i na zájezdy. Moc děkujeme a jsme za tuto podporu velmi vděčni.
Rádi navštěvujeme akce pořádané obcí
a KISkem - beseda s rodinou Márových,
přednáška o Kurovickém lomu, nebo akce
v okolních obcích, hlavně v Záhlinicích, ale
i kvasickou pouť, dožínky v Kroměříži, křest
vína v Uherském Hradišti, divadelní i filmová představení ve Zlíně.
Velmi důležitá byla pro nás účast v seniorských hrách v září v Chropyni. Pod heslem „Tlumačov se těší, že si zasoutěží“ nás
reprezentovala dvě družstva v různých disciplínách. Tentokrát jsme dosáhli i na medaili.
Ale především jsme se hlavně sešli, vystoupili s naším cvičením i zpěvem, poděkovali těm, co nacvičovali i naší nejstarší seniorce paní Vlastičce Heverové, která se aktivně
podílela na vystoupení. V prosinci společně
oslavíme jejích 90 let.
Zúčastnili jsme se rozsvícení vánočního
stromu a nabízeli své výrobky. Zpěvačky
přispěly svým vystoupením i do programu.
Společně prožíváme chvíle radostné
i smutné. Letos jsme se rozloučili s Elvírou

Hrdinovou a s Josefem Sehnalem, který byl
s námi od začátku naší činnosti. Budou nám
chybět a budeme na ně často vzpomínat.
Dovolujeme si touto cestou popřát všem

občanům Tlumačova jen to pěkné v životě,
hlavně zdraví a spokojené žití v naší obci nejen v roce 2016, ale i v dalších letech.
za Klub seniorů v Tlumačově Ladislava Šoltysová

Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovští senioři na Hrách seniorů v Chropyni.

Podzimní až vánoční čas
u tlumačovských zahrádkářů
Rok s rokem se sešel, Vánoce jsou opět přede dveřmi, přivítáme další Nový rok a budeme zase rekapitulovat to, co jsme si na tento rok předsevzali, co jsme stihli udělat, co
jaksi ne a co si naplánujeme na příští rok. To
snad trochu platí jen v soukromém životě, ale
u zahrádkářského spolku Tlumačov se budou
plusy a mínusy v činnosti za tento rok sčítat
až po posledním dnu v roce. Zahrádkáři Tlumačova se na podzim zaměřili na údržbu svého švestkového sadu, provedli podzimní řez
stromků, přihnojení, vyřadili jsme stromky
uhynulé vlivem letošního sucha a podsadili
odrůdou, která je nápomocna při opylování
okolních stromků. Očekávali jsme letos první větší úrodu, ale ani na povidla to nestačilo, tak akorát jen na koláče. Vzhledem k malé
úrodě vlivem sucha jsme letos ani neuskutečnili tradiční výstavu ovoce a zeleniny. S tím,
co jsme dali dohromady, jsme se zúčastnili
okresní výstavy ovoce a zeleniny v sousední
Machové a navštívili jsme výstavu v Míškovicích. Obrátili se na nás o pomoc členové akti-

vistické skupiny Escargot, kteří řeší problém
kurovického lomu. Vzhledem k požadované
náročnější pomoci při čištění prostoru lokality lomu jsme byli nuceni tento typ pomoci
odmítnout, ale jsme připraveni pomoci při
dalších aktivitách, zejména organizačních
a informačních. Zúčastnili jsme se odborné
přednášky v KIS Tlumačov o Kurovickém
lomu, jeho historii, současném stavu, záměrech do budoucna a také o jeho rostlinném
a živočišném obsazení. V pátek 4. 12. 2015
jsme zorganizovali tradiční Vánoční posezení zahrádkářů v Klubu na Zábraní, kde jsme
v kruhu svých přátel posoudili, co nám tento rok přinesl za radosti a také starosti. Provoz moštování ovoce byl ukončen začátkem
listopadu a pálenice připravuje ukončení provozu ke konci tohoto roku. Ještě v lednu, konkrétně v sobotu 16. 1. 2016 nás čeká ochutnávka toho, co nám letošní rok dal, a to na
již v XIV. ročníku koštu pálenky. Těšíme se
na vás.
Miroslav Šoltys,
předseda tlumačovských zahrádkářů

www.tlumacov.cz
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li jsme si tak například zazávodit, která pašerácká loď dorazí dřív do přístavu. Z Hastings nás autobus dopravil ke křídovým útesům Seven Sisters, které jsou součástí národVe dnech 18. – 24. 10. 2015 se 10 žáků
ní lodě a nejstarší dosud používaný suchý
ního parku. Jejich název je odvozen od sed7. – 9. třídy zúčastnilo jazykově vzdělávacídok. Navštívili jsme rovněž i Muzeum krámi sester, které podle legendy měly své domy
ho zájezdu do jižní Anglie, který se uskutečlovského loďstva nebo Muzeum bitvy u Tramezi jednotlivými vrcholy útesů. Další zajínil v rámci projektu MŠMT s názvem „Výfalgaru. Největší zážitek jsme si však odnesmavostí pak je, že vrcholů není sedm, jak byzva 56“. Následující článek si dal za cíl stručli z návštěvy bitevní lodě HMS Victory, s níž
chom se mohli i podle názvu domnívat, nýně popsat, jak jsme se v Anglii měli. Je pravadmirál Horatio Nelson v roce 1805 zvítězil
brž osm. A všechny pak poskytují úchvatný
da, že je delší, než bývá obvykle zvykem. Ale
v námořní bitvě u Trafalgaru. Její výjimečvýhled na okolní krajinu a jakoby nekonečvěřte, že popsat šest báječných dní nejde jen
nost však tkví i v tom, že se jedná o nejstarší
né moře. Útesy Seven Sistes jsou také velmi
pár souvětími. Proto věřím, že budete trpělibitevní loď stále zařazenou do aktivní služby.
často využívány filmaři jako náhrada za znáví a dočtete až do konce.
Středeční dopoledne strávili žáci opět
mější bílé doverské útesy.
Naše společná cesta začala v neděli 18. 10.
výukou ve škole. Odpoledne jsme navštíviV pátek ráno jsme se velmi brzy ráno mu2015, kdy jsme se společně s dalšími dvěma
li město Arundel, respektive stejnojmenný
seli rozloučit s našimi hostitelskými rodinaškolami vydali na dlouhou cestu autobusem.
hrad. Monumentální stavba byla založena
mi, které se o nás staraly velmi pečlivě, téměř
Po necelých 20 hodinách jízdy přes Českou
již v roce 1067 a v současné době je rodinjako by to byly naše vlastní rodiny. Nás pobyt
republiku, Německo, Nizozemí a Belgii jsme
ným sídlem vévody z Norfolku, nejvýše pose pomalu blížil ke konci a před námi byl již
v brzkých ranních hodinách dorazili do franstaveného šlechtice v Británii hned po čleposlední výlet – hlavní město Velké Británie
couzského přístavu Calais. Po důkladné
Londýn. Program v tomto úžasném měspasové kontrole a hodince čekání, jsme se
tě byl pojat převážně formou procházky
nalodili na trajekt. Plavba přes mírně roza plavby po řece Temži, díky čemuž jsme
bouřené vody Lamanšského průlivu byla
měli možnost zhlédnout daleko více papro některé z nás velkým dobrodružstvím.
mátek. Procházku jsme zahájili na jižním
Po vylodění v britském Doveru jsme spatpředměstí Londýna u Královské observařili i slavné bílé doverské skály. O těch se
toře v Greenwichi, kde se spousta z nás
traduje, že v dřívějších dobách vháněli anvyfotografovala u nultého poledníku, od
glickým námořníkům slzy do očí, neboť věkterého se počítá zeměpisná délka. Pak
děli, že už jsou doma.
jsme pokračovali k přístavu, kde jsme naNašim prvním cílem na britských oststoupili na loď. Z paluby jsme například
rovech bylo přístavní město Brighton, jedspatřili Tower Bridge, Londýnské oko, Big
no z nejznámějších pobřežních letovisek
Ben, Westminsterský palác a mnohé dalve Velké Británii. Po procházce na pláži,
ší. Po vystoupení z lodi naše kroky mířily
kde jsme načerpali energii, jsme zamířili
přesTrafalgarské náměstí, Piccadilly Cirna prohlídku Royal Pavilin. Jedná se o býcus (proslavené svými zářivými neonovývalý královský palác postavený na přelomi reklamami), kolem sídla prince Charmu 18. a 19. století pro prince z Walesu
lese, následníka britského trůnu, Buckinga pozdějšího krále Jiřího IV. V paláci pak
hamského paláce, Downing Street (sídla
během své vlády několikrát přenocovala
ministerského předsedy) až k Westmini královna Viktorie. Celá stavba je inspirosterskému paláci a hodinové věži Big Ben.
vána Indií, čemuž odpovídá nejen architekOdtud jsme se vydali opět na loď, na které
tura ale i interiéry. Po prohlídce Royal Pa- Tlumačov zanechal stopu v Jižní Anglii. Foto: ZŠ Tlumačov.  jsme dopluli až k O2 aréně, naší posledvilion naše kroky zamířili do Sea Life Cenní zastávce. Jedná se o moderní víceúčenech královské rodiny. V interiérech hradu
ter, nejstaršího fungujícího mořského akválovou arénu, v níž se konají zejména kulturna vás na každém kroku dýchala nejen hisria na světě. K vidění zde bylo na 150 druhů
ní a sportovní akce.
torie místa ale i současnost. Neboť vévoda
mořských živočichů rozdělených do akvárií
Pak už jsme nastoupili do autobusu a vyzde i se svou rodinou skutečně žije a spoustu
podle jejich přirozeného výskytu ve volné přídali se vstříc dlouhé cestě domů. Kanál La
místností, kterými jsme měli možnost projít,
rodě. Nechyběly zde ani mořské želvy KareManche jsme tentokrát překonali vlakem
denně používá. Návštěvu nádherných zahrad
ty obrovské. Dalším bodem našeho prograv Eurotunelu. Zpáteční cesta nám všem utekpatřících k hradu nám znemožnilo pravé anmu bylo místní Brighton Pier, zábavní molo
la daleko rychleji než cesta tam. A tak jsme se
glické počasí, vytrvalý déšť. Než jsme však
s mnoha atrakcemi, restauracemi a překrásunavení ale nadmíru spokojení vrátili v sobopřijeli zpět do Worthingu, počasí se trochu
ným výhledem na moře. Ve večerních hoditu 24. 10. 2015 zpět ke svým rodinám. A co
umoudřilo a my se tak společně mohli pronách nás pak už čekala cesta do Worthingu,
dodat závěrem? Snad už jen poděkování.
jít po místní pláži a podívat se do turistickékde si nás vyzvedli naše hostitelské rodiny.
Milá Lucko, Sašo, Mončo, Míšo, Anetko,
ho centra města.
V úterý 20. 10. 2015 jsme se společně seAlenko, milý Šimone, Honzo, Dane a OndČtvrteční dopoledne se naši žáci opět
šli už v Centre of English Studies, škole kde
ro, děkuji Vám za vzorné chování, vaši dovzdělávali, nicméně tentokráte po skončení
naši žáci absolvovali tři dny výuky anglickéchvilnost, zodpovědnost a kamarádské chovýuky dostali osvědčení o absolvování výuho jazyka s rodilým mluvčím. Dle jejich revání. Děkuji, že jste příkladně reprezentovaky. Po nezbytném fotografickém zdokumenakcí byla výuka velmi přínosná ale také záli naši školu a dokázali, že se jednou ve světování, jsme se autobusem vydali směr Habavná. Cílem totiž nebylo strávit denně tři
tě neztratíte.
stings. Toto město je známo především bihodiny vysvětlováním či opakováním graVelké poděkování však také patří mé koletvou z roku 1066, která se však neodehrámatiky nebo biflováním slovíček, ale rozšígyni Lucce Melichárkové, která se tohoto nela přímo ve městě. Našim cílem zde byly pařit si své znalosti jazyka zábavnou formou.
lehkého úkolu zhostila se ctí a kuráží jí vlastšerácké jeskyně, které byly využívány předeCož, si myslím, se tamějším vyučujícím nadní. Děkuji, že jsi po celou dobu byla nejen
vším v 17. a 18. století jako místo úkrytu pamíru povedlo. Ten den jsme se pak vydali na
kolegyně ale i kamarádka.
šovaného zboží. V době 2. světové války pak
výlet do nedalekého města Portsmouth, kteA v neposlední řádě patří poděkování i rojeskyně sloužily jako úkryt pro 600 osob před
ré slouží jako základna královského námořdičům a panu řediteli. Bez Vás bychom asi
nálety německých bombardérů. Celá exponictva. Projeli jsme se lodí kolem přístavu
nikam nejeli.
zice byla vytvořena zábavnou formou, moha měli tak možnost vidět námořní i obchodZa pedagogický doprovod Michaela Lišková

Jižní Anglie, Worthing
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ZŠ Tlumačov

Oslava patrona české země
„Vítej, svatý Václave, vévodo země české“,
volali žáci od 1. do 5. třídy na nádvoří školy a pokleknutím uctili patrona Čech přijíždějícího na koni. Kníže Václav byl na setkání skutečně připraven. Předvedl se ve zbroji, ukázal dětem jednotlivé části výstroje rytíře 10. století. Ale také prověřil jejich znalosti, které měly získat během pátečního projektového dne.
Ne všichni na jeho otázky reagovali. Pro
mnohé zřejmě nebude historie jejich koníčkem a ti malí některé souvislosti ještě nechápali a tento den brali jako něco zábavného,
ale poněkud mimo realitu.
Od rána žáci poslouchali pohádkový příběh Václava od jeho narození až po zákeřnou
smrt v pouhých 28 letech. Zhlédli prezentace, které jim odhalily důležitá fakta. V zážit-

Dopravní výchova
Ve čtvrtek 8. října 2015 se poprvé vydali žáci čtvrtého ročníku na dopravní hřiště do Otrokovic. Nejdříve si v učebně vyslechli teo retickou část – základy dopravní
problematiky, techniku jízdy na kole i jeho
správnou výbavu. S paní Dolinovou hovořili
o vztazích mezi účastníky silničního provozu, řešili na obrázcích dopravní situace a kritizovali na nich špatné chování některých
osob. Poprvé se podrobili zkušebnímu testu.
V druhé části už byly děti zodpovědné za
vlastní pohyb na komunikaci. Na výborně vybaveném dopravním hřišti reagovaly na světelná znamení, značky, naučily se jezdit na
kruhovém objezdu, správně ukazovat změnu směru i respektovat chodce. Bc. Dolinová upozornila na nebezpečí většiny špatně upevněných dětských přileb. Pouze dvě
byly vyhovující.

Podzimní přebory
školy v přespolním
běhu
V úterý 26. října 2015 proběhl na naší škole
opět závod v přespolním běhu. Nebylo snadné najít trasu, která by byla vhodná pro tento druh závodu, protože postavením dálnice
nám téměř všechny trasy zmizely. Ale nakonec se nám, přece jen podařilo trasu, která
prověří zdatnost našich žáků, najít. Vybrali
jsme terén kousek za Metalšrotem, směrem
na Záhlinice.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – mladší dívky a chlapci a starší dívky a chlapci.
Trasa pro mladší měla něco málo přes 1 kilometr, trasa pro starší měla necelých 1600
metrů. Běželo se po polní cestě, která byla
střídavě pokrytá hlínou, kamením, větvemi,
travnatým porostem, závodníci museli dávat

kové dramatizaci si rozdělili role a sehráli
události z panovníkova života. Poznali sílu
Svatováclavského chorálu i tajemství blanických rytířů, obdivovali zdobení svatováclavské koruny i její mystickou moc při neoprávněném nasazení na hlavu. Vyrobili si hezkou
postavičku sv. Václava na koni. O této slavné osobnosti slyšeli důležité informace. Kníže Václav miloval lid, kterému vládl, byl statečný a vzdělaný. O takových lidech, třebaže žijících v dávných dobách, bychom měli
vědět co nejvíce.
Velké poděkování bychom chtěli vyjádřit
panu Petru Juráňovi z Tlumačova, který nás
překvapil svou přípravou a upoutal svým charizmatickým vystoupením.
Mgr. Irena Desenská,
učitelka ZŠ Tlumačov

Sv. Václav v Tlumačově. Foto: ZŠ Tlumačov. 

Kromě jednoho auta, nabouraného do
značky a několika pokut, proběhlo vše v pořádku, děti se bavily a zároveň učily. Při cestě
na vlakové nádraží pak čtvrťáci sami předvedli ohleduplné chování k ostatním chodcům

i správné přecházení křižovatky na semaforu.
Děkujeme paní Dolinové za vynikající
a velmi přínosnou výuku a těšíme se na další setkání v zimním období u nás, ve škole.
Mgr. Irena Desenská, učitelka ZŠ Tlumačov

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Dopravní výchova.

pozor na větve keřů a stromků, které rámovaly běžeckou dráhu. Téměř všichni se s terénem poprali velmi dobře, ale bohužel byli

Atmosféra byla úžasná.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

i tací, kteří závod vzdali nebo hned od začátku schválně neběželi a otrhávali větvičky kolem. No snad alespoň pobyt v přírodě jim prospěl.
I když ne všichni jsou běžci na dlouhé tratě, snažili se závodit tak, aby mohli být na
sebe pyšní. Ti, kteří právě nezávodili, všechny parádně povzbuzovali. Řada dětí tak ze
sebe vydala to, co ani netušila, že v nich je.
Výsledky závodu: ategorie mladší dívky: 1.
místo Dieynaba Kandji (VI. třída), kategorie mladší chlapci: 1. místo Ondřej Kajnar
(VII. třída), kategorie starší dívky: 1. místo
Aneta Horková (VIII. třída), kategorie starší chlapci: 1. místo Adam Bilík (IX. třída).
Pozn.: celou výsledkovou listinu najdete na
www.zs.tlumacov.cz.
Vítězům, ale i všem poctivým závodníkům,
gratulujeme! Myslím, že jsme prožili pěkný
den plný zážitků, a že tento závod třeba motivuje děti i rodiče ke sportování nebo alespoň k pobytu venku, v přírodě.
Mgr. Šárka Matulíková, učitelka ZŠ Tlumačov

www.tlumacov.cz

MŠ Tlumačov, DDM Sluníčko

Návštěva u hasičů
Ve čtvrtek 24. září 2015 jsme se po ranní
přesnídávce vypravili do nedaleké hasičské
zbrojnice, kde byl pro naše děti připraven den

Budoucí hasič?

Návštěva moštárny
Pomalu přicházel podzim a s ním sklizeň
ovoce v našich zahrádkách a sadech. V jednom podzimním týdnu jsme měli na programu výukové téma: „Poznáváme dary podzimu – ovoce“, proto jsme se spolu se staršími
dětmi jako každým rokem do místní tlumačovské moštárny, abychom pronikli do tajů
výroby jablečného moštu a poznaly, že jablíčka nejsou dobrá jen do koláčů či do kompotu, ale že se z nich dá vylisovat i tento dobrý, sladký nápoj pro naše zdravíčko.
V mostárně už nás čekaly členky místní-

otevřených dveří. Společně s námi se na návštěvu k hasičům vypravily i nejmladší děti
ze třídy Berušek, které mezi sebe vzaly děti

Foto: MŠ Tlumačov. 

ho zahrádkářského svazu: paní Masařová,
Nováková a Vrtalová, které dětem vysvětlily
a předvedly postup výroby jablečného moštu. Děti se snažily také pomáhat, přidržovaly plachty, kýblíky, cedník, ochutnávaly a pozorně sledovaly dění v moštárně. Jako odměnu si s sebou do mateřské školy odnášely
v láhvi sladký jablečný mošt.
Děkujeme ČSZ Tlumačov za spolupráci a věříme, že se za rok opět budeme moci
s dalšími dětmi zúčastnit podzimního moštování a pochutnat si na skleničce přírodního jablečného moštu.
Jindra Zálešáková, učitelka MŠ Tlumačov
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nejstarší a poctivě se celou cestu o své mladší kamarády staraly.
Po příchodu na místo se nás ujal pan Žák,
který děti přivítal a seznámil je s hasičskými auty, které mají místní hasiči k dispozici. Děti si prohlédly auta zvenku i zevnitř
a vyzkoušely si, jak se v takovém velkém
autě sedí. Poté si prohlédly hasící techniku,
poslechly si houkačku, obdivovaly modré
majáčky na hasičském autě a vystřídaly se
v praktické prohlídce záchranného člunu,
který také patří k inventáři místního sboru
hasičů. Se zaujetím jsme si potom všichni
prohlédli výstavku miniaturních hasičských
autíček, kterou by nejeden z našich kluků
chtěl mít doma. Následovala prohlídka šatny, ve které jsme obdivovali hasičské oděvy,
které si mohly děti vyzkoušet, taktéž nás překvapila těžká hasičská helma, kterou musí hasiči při zásahu na svou ochranu nosit. Nakonec jsme shlédli hasiče v kompletním oblečení tak, jak je připraven zachraňovat hořící
objekty. Děti poznaly, že to není žádná slast
mít na sobě těžké boty, kalhoty, kabát, helmu i kyslíkový přístroj a k tomu všemu zvládat náročnou činnost, kterou bezpochyby hašení ohně je. Naše prohlídka končila v patře hasičské zbrojnice, kde jsme si prohlédli
sbírku vítězných pohárů místních družstev
soutěžících v hasičských dovednostech, repliku hasičského auta, prapory a helmy z minulých let. Děti byly na závěr odměněny sladkostmi, po kterých se jen zaprášilo.
Děkujeme všem hasičům, kteří se nám po
celou dobu naší prohlídky poctivě věnovali
a přejeme jim do jejich náročné dobrovolné
činnosti hodně a hodně síly a elánu. Nicméně po dnešní návštěvě u hasičů se zcela jistě
rozšíří jejich řady o další nové členy, protože skoro polovina našich dětí vyjádřila přání stát se hasičem.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Podzim ve Sluníčku
Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko
Tlumačov nabízí dětem i dospělým plno aktivit pro zpestření každodenního života.
Přehled činnosti a kroužků bylo možné
shlédnout na výstavě DDM Sluníčko, která
na podzim probíhala v prostorách KIS Tlumačov. K nahlédnutí byly fotografie z kroužků, výrobky a také poháry a diplomy sportovního kroužku aerobik.
Celodenní akce Strašidelný Halloween
s dlabáním dýní, tvořením, hrami, opékáním
„netopýrů“ a hlavně strašidelným večerním
průvodem, přilákala děti nejen z Tlumačova, ale i blízkého okolí. Ve dnech podzimních prázdnin se také konal „Magic turnaj“
pro příznivce této karetná hry.
Tvoření z keramické hlíny a novou techniku vymývání si měli možnost vyzkoušet žáci
ZŠ Tlumačov a děti MŠ Klubíčko. Výukový program nabízíme již několik let a umožní účastníkům nahlédnout pod pokličku tohoto starého řemesla. Výsledkem je krásný
dáreček, který jistě potěší. Akce se koná ve
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dvou částech – tvoření v říjnu a glazování
v měsíci listopadu.
Kreativní tvoření nabízíme také dospělým,
a to v kurzech pletení z papírových ruliček.
O kurz je velký zájem i proto, že se pokaždé naučí jiný výrobek nebo techniku pletení.
Účastníci již zvládli věnečky, vánoční stromky, zvonečky a další.
Během září a října proběhla pro děti a mládež výtvarná soutěž na téma „Barvy podzimu“. Sešlo se celkem 175 podzimních výtvorů. Do naší soutěže se zapojily mimo
jiné také výtvarné kroužky při DDM Sluníčko, mateřské a základní školy z Tlumačova a okolí. Vítězové v každé z pěti kategorií
získají pohár či medaili, diplom s fotografií
svého obrázku a dárečky. Všechny výtvory si
můžete prohlédnout během prosince a ledna
v prostoru KIS v Tlumačově. Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem za krásné výrobky.
Před koncem roku jsme ještě připravili
„Mikulášský den otevřených dveří“ s ukázkami činnosti DDM, nabídkou výtvarného

Vyrábíme z papíru.

Foto: DDM Sluníčko. 

tvoření, malování na obličej, kruhového tréninku, aerobiku, deskových her a spousty
dalších aktivit. Proběhly také Vánoční dílny, s možností kreativního tvoření dekorací nebo malých dárečků k blížícím se zimním svátkům.
Bc. Ludmila Daňková,
pedagog volného času DDM Sluníčko
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DDM Sluníčko

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov
V sobotu 24. 10. 2015 se konal již třetí ročník soutěže v aerobiku jednotlivců, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko
Tlumačov za finanční podpory obce Tlumačov. Soutěže se zúčastnilo okolo 300 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 do
5 věkových kategorií. Přihlášené děti cvičily podle lektorky, která si připravila krátkou
sestavu a cvičila před nimi na vyvýšeném pódiu. Na vše dohlížela 5ti členná porota, která hodnotila správné předvedení této sestavy, správné technické provedení kroků, výraz a vzhled soutěžících. I náš aerobik team
zde měl zastoupení ve všech věkových kategoriích. V 1. kategorii do 6 let nás reprezentovala Jůlinka M., Kristinka M. a Karolínka
D. Pro děvčata to bylo spíše získávání zkušeností. V této kategorii soutěžilo 21 dětí.
Do finále mezi 12 nejlepších porota vybrala Jůlinku Machovskou a Kristinku Meisenbichler, což je velký úspěch. Ve 2. kategorii
7 - 8 let nás reprezentovalo 5 děvčat. Nikola
K., Nikola S., Míša K., Anička J. a Justýnka
K. Ze 72 soutěžících postupovalo do finále
34 nejlepších, tam se probojovala Míša Kelová, která si vedla velmi dobře, avšak na stupně vítězů to nestačilo. Ve 3. kategorii 9 – 10
let nás reprezentovala Hanka J. Zde soutěžilo celkem 69 děvčat. Do finále postupovalo 34 děvčat. V této kategorii jsou již těžší krokové vazby. Hance se postup nepodařil, ale přesto ji moc chválíme. Ve 4. kategorii 11 – 13 let jsme měli největší zastoupení
našich soutěžících. Zde nás reprezentovala

Zuzka D., Míša H., Jolča K., Míša Z., Kristýna M., Danča K., Barča B. a Verča K. Do
finále mezi 25 nejlepších se podařilo postoupit Jolči Kozumplíkové a Zuzce Dzurusové.
V 5. kategorii 14 a více let soutěžilo 40 děvčat. Zde za nás bojovala Nikola F., Tereza
K., Tereza V. a Hana H. Do finále mezi 14
nejlepších se našim děvčatům postoupit nepodařilo, ale i tak jim patří velká pochvala.
Děkujeme všem našim soutěžícím za reprezentaci, děkujeme všem sponzorům, 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, a to v sobotu 9. 4. 2016 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
Sněhové vločky na dlani, čas vánočních setkání. Snad je to zázrak, co sbližuje anebo láska, která spojuje. Radostné Vánoce
plné lásky a šťastný Nový rok Vám přejí
pracovnice DDM Sluníčko,
středisko Tlumačov Hanka a Lída.

Foto: DDM Sluníčko. 

Soutěž v aerobiku.

Strašidelný Halloween
Jak už je v posledních letech zvykem, tak
i letos se v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov konala akce, která oslavuje svátek
Halloween.
Změnou oproti minulým ročníkům bylo,
že akce probíhala jeden den bez přespání. Sešli jsme se již v 8 hodin ráno v hojném počtu 27 účastníků od 1. do 7. třídy. Po úvodním přivítání, seznámení s programem a bezpečností, nic nebránilo tomu, začít se bavit.
V zrcadlovce i tělocvičně si všichni zahráli
spoustu zajímavých her např. Území duchů,
Na upíry, Hlemýždí závody, Ostrovy, Začarované barvy a jiné. Nejen, že se všichni skvěle
bavili, ale mezi sebou se i více poznali. Následovala výroba strašidelných dýní. Letos
se dýní sešlo opravdu hodně, proto si každý
mohl vyrobit svou vlastní. Všichni se pilně
pustili do práce a po větším či menším úsilí měnili obyčejné dýně v neobyčejně strašidelné výtvory. Tvoření všichni zvládli a hurá
zpátky do tělocvičny, zahrát si další hry, které
se nesly v duchu Halloweenu a za každou si
děti odnesly drobnou odměnu. V době poledního klidu si mohli všichni chvilku vydech-

nout u halloweenského kvízu, kde nenamáhali svá těla, ale naopak hlavičky. Letos si děti
ještě vyráběly strašidelné parťáky z květináčů a nazvaly je „Dýňáčci“. Jakmile se dotvořilo, nastala konečně ta správná chvíle odhalit své pravé tváře. Všichni se začali převlékat, líčit a za chvilku to nebyly ty milé, hodné děti, ale strašidla, připravená vydat se do
ulic Tlumačova. A jelikož nám letos počasí
přálo, mohla si strašidla pochutnat na připravených netopýrech, které si upekly nad ohněm. Mezitím se venku setmělo a konečně
se mohly předvést strašidelné tváře vyrobené
z dýní, které jsme před budovou DDM rozsvítili. Pak už nastala chvíle nejočekávanější, kdy strašidla vyrazila do ulic. Během procházky večerním Tlumačovem jsme navštívili rodiče, kteří nám raději dobrovolně vydali všelijaké dobroty a sladkosti, než aby měli
co do činění s tak hrůzostrašnými stvořeními. Po návratu do Sluníčka se všechny získané odměny spravedlivě rozdělily a nikdo
tak neodcházel s prázdnou, ba naopak – letos byla výslužka opravdu velká. Navíc si
před odchodem děti vybraly z připravených

Vydlabávání dýně.

Foto: DDM Sluníčko. 

Halloween dárečků, které jim připomínaly
nádherně, strašidelně strávený den plný zážitků a dojmů.
Petr Ošlejšek, Bc. Ludmila Daňková
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

www.tlumacov.cz

Voltiž Tlumačov

Voltižní sezona 2015
Na start letošní voltižní sezony se oddíl
TJ voltiž Tlumačov postavil vyzbrojen horkým želízkem v ohni v podobě Marka Habloviče, který již v minulém roce prokázal
svými výsledky, že má našlápnuto na velmi
slibnou voltižní kariéru. Dále náš oddíl na
závodech reprezentovala jeho sestra, Lucie
Hablovičová a skupina kategorie D, složená
z menších dětí. Nezbytnou součást týmu tvořili koně - Kuzma (zapůjčený od ZH Tlumačov), Condor a Paegas a jejich lonžérky Liba
Hablovičová a Petra Horáčková.
Celoroční maraton voltižních závodů začal sérií „domácích“ soutěží ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Tlumačově a Albertovci, na základě kterých se vybírali účastníci mezinárodních závodů. V kategorii Muži Senior
obsazoval první příčky tlumačovský Marek
Hablovič, v první desítce kat. Ženy Junior se
umisťovala i Lucie Hablovičová. Oba tak splnili nutnou nominaci na mezinárodní CVI.
Skupina D se na těchto závodech umisťovala v rozmezí první pětky, což je pro začínající děti taktéž velmi dobrý výsledek.
Po rozjezdu na českých závodech následovala řada mezinárodních závodů CVI, které
slouží při splnění požadované známky jako
nominace na šampionáty - letos se jím stalo Mistrovství Evropy. Oba tlumačovští jednotlivci tak vyjeli se svým týmem jako první do slunné Itálie, kde Marek H. vybojoval
skvělé 7. místo a Lucka H. 25. místo (nutno
podotknout, že to byla její premiéra na mezinárodních kolbištích). Plni energie a elánu z úspěchů se vrhli na další CVI, konané
tentokrát na domácí půdě, ve Frenštátě pod

Radhoštěm. Marek si zde o jedno místo polepšil, obsadil 6. příčku, Lucie skončila na 27.
místě. Poslední nominační závody na ME se
konaly ve slovenském Pezinku. Marek získal
opět pěkné 6. místo, čímž si potvrdil účast na
Mistrovství Evropy. Lucie obsadila opět 25.
příčku, což bohužel pro nominaci na šampionát nestačilo. Na Marka a jeho tým tedy čekala důkladná letní příprava, kterou zakončili 17. srpna odjezdem do německého Aachenu, kde se ME konalo. Marek se po prvním kole soutěží, ve kterém se mu příliš nevedlo kvůli koni, umístil těsně na 16. příčce. Utekla mu tak možnost bojovat ve finále o lepší umístění, protože zde soutěží pou-

Marek Hablovič.

Foto: Voltiž Tlumačov. 
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ze první patnáctka soutěžících. I tak je ale
jeho umístění v celoevropské konkurenci velmi dobrým výsledkem a skvělým odrazovým
můstkem do další sezony.
Dalším vrcholem bylo tradičně Mistrovství ČR, které se tentokrát přesunulo z podzimu do období letních prázdnin. Protože se
konalo ještě před Mistovstvím Evropy, startoval Marek Hablovič na koni z brněnského
oddílu, který ho měl na šampionát doprovázet. Bohužel si s koníkem příliš nerozuměli, což mu přineslo na MČR pouze bronzovou medaili. Lucka Hablovičová obsadila 7. místo a dohromady se závodníky z Albertovce získali stříbrnou medaili v kategorii družstev jednotlivců. Jako krásné ukončení letošní sezony posloužilo Mistrovství Slovenské republiky, na které vyjel tlumačovský oddíl v plné polní - jednotlivci i skupina,
tentokrát juniorská, připojil se také po roční pauze Jan Hablovič v kategorii Muži Junior a dvojice složená ze Zuzany Hanouskové a Veroniky Neprašové. O vítězství ve své
kategorii se postaral již zmíněný Jan Hablovič, který předběhl i své slovenské soupeře.
V seniorské kat. vybojoval 2. příčku Marek
Hablovič. Dvojice obsadila 8. místo a juniorská skupina místo 4.
I po takto úspěšném zakončení ale nezahálíme a pilně a tvrdě se připravujeme na následující sezonu, v níž je největší výzvou Mistrovství světa, konané ve francouzském Le
Mans. Kdo má rád koně a lákalo by ho účastnit se do budoucna takto velkých celosvětových závodů, může se přijít podívat na tréninky, které pobíhají každou středu, pátek a neděli v Zemském hřebčinci Tlumačov a do našeho týmu se tak připojit. Těšíme se na vás!
Více informací naleznete na www.voltiz-tlumacov.cz

Myslivci pročistili cestu ke Kurovickému
lomu od náletových dřevin
Příjezdová cesta z Tlumačova k přírodní
památce Kurovický lom byla na konci října
prosvětlena. Sobotní brigády se zúčastnilo
5 dobrovolníků nejen z řad myslivců sdružení Jestřáb. Odstraněny byly náletové, invazivní druhy, především trnovník akát a javor jasanolistý.
V sobotu 24. října 2015 členové mysliveckého sdružení Jestřáb z Tlumačova zahájili sérii dobrovolných brigád v Kurovickém
lomu a okolí, jejichž cílem bylo vyžínání náletových dřevin, především u nás nepůvodních trnovníků akátů a javorů jasanolistých.
Trnovník akát je rychle rostoucí listnatý strom, původem ze Severní Ameriky. Do
Čech byl přivezen v roce 1710. Na vhodných
místech může mít akát i pozitivní přínos pro
výrobu kvalitního medu. Javor jasanolistý byl
u nás vysazen poprvé v roce 1835 v Královské oboře v Praze. Protože je nenáročný na
půdu i stanoviště, využívá se jako větrolam
nebo silniční zeleň, nicméně často zplaňuje a rychle se šíří i mimo plánované využi-

Prosinec 2015

tí. Oba severoamerické druhy jsou invazivní
a vytlačují naše původní dřeviny.
Do sobotní brigády se zapojili V. Vlček,
J. Hlaváč, M. Pijáček, F. Němec a M. Lučan. Vyčištěna byla levá část příjezdové cesty o délce 150 m a šíři 5 – 10 m. Území bylo
vyčištěno rovněž od řady odpadků.
Namísto nepůvodních dřevin bylo vysazeno 25 ks sazenic lípy malolisté. Na výsadbě
se podíleli skauti z Malenovic ve státní svátek 17. listopadu 2015.
V Kurovickém lomu a okolí bylo vysazeno na 1500 kusů původních druhů stromů
a keřů. Celkem se zapojilo 23 dobrovolníků.
Čištění od náletových dřevin bude pokračovat i v příštím roce na jaře a v průběhu roku.
Zájemci se mohou zapojit do plánovaného
čištění, kosení i výsadby. Pro více informací
navštivte webové stránky lomkurovice.info.
Pracovní brigády proběhly v rámci aktivity Dobrovolně v Kurovickém lomu v rámci projektu „Kurovický lom jako nástroj regio nálního vzdělávání a osvěty“. Podpořeno
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grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.
eeagrants.cz
Mgr. Kateřina Žaludková
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Inzerce

OBEC TLUMAČOV
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV A STOLNÍ TENISTÉ TLUMAČOV

zve všechny hráče i fanoušky na

,,IV. ročník turnaje ve stolním tenise“
neregistrovaných hráčů.

9. ledna 2016 od 9 hod.

v tělocvičně ZŠ Tlumačov.
Akce se uskuteční
Kategorie děti, muži, ženy a senioři. STARTOVNÉ (pouze dospělí): 50 Kč
Program:
9:00 – 9:30 registrace dětí (kategorie: 6 – 10 let; 10 let – školní věk [ZŠ])
9:30 – 13:30 turnaj dětí
13:30 – 20:00 turnaj mužů, žen a seniorů

POZOR ZMĚNA: MUŽI, ŽENY A SENIOŘI SE MUSÍ ZAREGISTROVAT
PŘED TURNAJEM DO 6. 1.2016. Registrujte se u Renáty Nelešovské, vedoucí KIS
Tlumačov, tel.: 724 368 378, 577 929 028, email: vedoucikis@tlumacov.cz nebo osobně.
S sebou si vezměte pálku na stolní tenis, bojovnost, sportovního ducha, dobrou náladu
a chuť si přijít zasportovat. Občerstvení je zajištěno.

Dámské kadeřnictví
v Domě služeb
Radana Stušková,
přeje
svým zákaznicím
do nového roku
2016,
hodně zdraví,
štěstí
a osobní pohody.

středisko Tlumačov, ve spolupráci s KIS Tlumačov Vás zve na

„BARVY PODZIMU“
8.12.2015 – 28.1.2016

VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
prostory KIS TLUMAČOV
PŘÍSTUPNO V PRACOVNÍ DNY
v době provozu KIS.
OFICIÁLNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ ODMĚN VÍTĚZŮM A ÚČASTNÍKŮM VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
PROBĚHNE 6.12.2015 na akci MIKULÁŠSKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Pořizování fotografií ze zájmového vzdělávání bude využito pro účely DDM.
Podrobné info: L.Daňková, DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, Masarykova 63, 724312318, Tlumačov, dankova@ddmslunicko.cz
Hlavní sponzoři:

obec Tlumačov

ZO ČZS A KIS TLUMAČOV

VÁS ZVE NA 14. ROČNÍK

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2016
A KOŠT POMAZÁNEK

SOBOTA 16. LEDNA 2016
V DOBĚ OD 14 - 17 HOD.
KLUB OBCE ZÁBRANÍ.
VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V 18 HODIN.
SBĚR VZORKŮ (1/2 LITRU PÁLENKY) PROBĚHNE
V PÁTEK 15. LEDNA 2016 OD 16 – 18 HOD.
SBĚR VZORKŮ POMAZÁNEK (SKLENICE 0,25 l) BUDE V SOBOTU 16. LEDNA 2016
OD 13 – 14 HOD. V KLUBU OBCE ZÁBRANÍ.
(POZN. 1 SOUTĚŽÍCI – 1 VZOREK POMAZÁNKY)

www.tlumacov.cz

Ze života obce, Inzerce
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