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Slovo starosty
Je tady opět konec velkých prázdnin a začátek nového školního roku. Kalendářně převezme dočasně vládu měsíc září, který se vyznačuje obdobím babího léta s lehkou příchutí nadcházejícího podzimu. Našim dětem
školou povinným skončilo období bezstarostného volna a nám dospělým období dovolených. Věřím, že jsme si všichni do sytosti užili volných dní a načerpali dostatek nových sil.
Období letních dní nám v Tlumačově vyplnily tradiční kulturně - společenské akce pořádané obcí, místními spolky a organizacemi. Byly to akce Odpoledne pro celou rodinu, Oslavy 85. let trvání kopané v obci včetně tradiční taneční zábavy, Jezdecký a chovatelský den v Zemském hřebčinci Tlumačov a druhý ročník Tlumačovských pivních
slavností. Dále se naši občané účastnili tradičních Dožínek v Kroměříži. Byl jsem přítomen téměř na všech akcích a myslím si,
že si všechny našly své návštěvníky a diváky a jsou dobrým základem pro pořadatele
v organizaci uvedených akcí v dalších letech.
První polovina tohoto roku se vyznačovala zejména přípravou plánovaných investičních akcí. V červnovém vydání Tlumačovských novinek jsem vás o nich informoval a nyní bych uvedl, které z těchto akcí se
nám podaří naplnit a realizovat v následujícím období. V červnu byla zahájena a do
konce měsíce září bude dokončena „Rekonstrukce obřadní síně OÚ Tlumačov“. Obec

Tlumačov získala dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR na „Rekonstrukci chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“. Jedná se o úseky chodníků v ulici Dolní. Na základě výběrového řízení byl vybrán
zhotovitel firma SIMOSTAV, s. r. o. Hodonín. Termín realizace je stanoven od 5. září
do 30. listopadu tohoto roku. Podrobně budou občané o průběhu realizace a postupu

Ředitel školy Mgr. R. Podlas a starosta obce
P. Horka při zahájení nového šk. roku.
Foto: KIS Tlumačov. 

prací informování na webu obce a prostřednictvím místního rozhlasu. Téměř souběžně
započala stavba multifunkčního hřiště v rámci akce „Víceúčelový sportovní areál na ul.
Sportovní“. S. K. Tlumačov z. s. za pomoci Obce Tlumačov uspělo v žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na toto hřiště. Vybraný zhotovitel
stavby firma SWIETELSKY s. r. o. Valašské
Meziříčí provede stavbu v termínu od 26. srpna do 31. října 2016. Po ukončení kolaudačního řízení bude multifunkční hřiště uvedeno do zkušebního provozu a lze tak předpokládat, že ho budeme moci využívat už v nadcházejícím zimním období. Od září do poloviny listopadu proběhne plánovaná revitalizace - „Zateplení bytového domu č. p. 630“.
Ještě před zahájením topné sezony provedeme nejprve rekonstrukci kotelny včetně měření a regulace, která je nezbytnou součástí této
investice. Část finančních prostředků na zateplení objektu chceme získat z Integrovaného regionálního operačního programu. Další
investiční akcí letošního podzimu bude „Rekonstrukce chodníků na ul. Nádražní“. Na ní
by v dalším roce měla navázat celková rekonstrukce chodníku, místní komunikace a parkovací plochy v ulici Sokolské. V průběhu celého roku probíhají práce a činnosti směřující ke zlepšení celkového technického stavu
budovy SKZ č. p. 65.
Jak už jsem na začátku uvedl, prázdniny
skončily, škola začíná. Proto bych chtěl našim školákům popřát dobrý start a úspěšný
celý školní rok 2016 - 2017. Nám dospělým
přeji, ať se daří v další části roku úspěšně řešit nové úkoly v zaměstnání a všedním životě.
Petr Horka, starosta obce

Z dnešního čísla
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1. září 2016 začal pro všechny nový školní rok.

Foto: KIS Tlumačov. 
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Vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
od 1. září 2016 jsem byl na základě výsledků výběrového řízení jmenován tajemníkem
Obecního úřadu Tlumačov.
Dovolte mi tedy, abych se vám ve stručnosti představil. Je mi 48 let, jsem ženatý

s členstvím v zastupitelstvu, nebudu moci
dále pracovat v obecním zastupitelstvu
a v budoucnu do něj kandidovat. Chtěl bych
tak využít této příležitosti a poděkovat těm,
kteří mě podporovali a dávali mi své hlasy
v komunálních volbách.
Závěrem bych chtěl říct, že jsem velmi rád,
že mohu uplatnit své dosavadní zkušenosti
pro Obec Tlumačov, která je mojí „srdeční
záležitostí“. Mým hlavním zájmem bude, aby
obecní úřad dobře fungoval pro občany naší
obce. Aby spolehlivě a včas plnil úkoly zadávané zastupitelstvem a konstruktivně se podílel na zvelebování naší obce. Věřím, že se
na úřadě budeme potkávat a řešit záležitosti k oboustranné spokojenosti. Těším se na
naši spolupráci!
Ing. Jan Rýdel
tajemník Obecního úřadu Tlumačov

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní
Po předcházejících dvou letech marného
snažení o získání finančních prostředků obdržela Obec Tlumačov dne 28. 6. 2016 do datové schránky písemnou informaci o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení dotace pro rok
2016 na akci „Rekonstrukce chodníků podél
silnice I/55 v obci Tlumačov“, která se týká
dvou úseků chodníků v ul. Dolní o celkové
délce cca 1.020 m.
Jedná se o úseky chodníků od objektu č. p.
23 společnosti PSÍ Hubík po křižovatku silnice I/55 s místní komunikací ul. Metlov, vpravo ve směru jízdy na Otrokovice, a od vstupní brány do Zemského hřebčince po RD č. p.
562, vlevo ve směru na Otrokovice.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost
podnikla Obec Tlumačov kroky směřující
k výběrovému řízení na zhotovitele předmětné akce. Komplexní zpracování a vedení zadávacího řízení bylo svěřeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společnosti INEXprojekt s.r.o. Kroměříž. Zadávací řízení proběhlo bez komplikací v plánovaném termínu s tím, že zhotovitel byl vybrán a schválen
na zasedání Rady obce Tlumačov dne 27. 7.
2016. Na základě příslušného usnesení a uzavřené smlouvy bude dílo provádět společnost
SIMOSTAV, s.r.o., Hodonín.
Rekonstrukce předmětných částí chodníků
v ul. Dolní bude dle předběžného harmonogramu prováděna v termínu od 5. 9. 2016 do
30. 11. 2016. Samotné stavební práce započnou v úseku od objektu č. p. 23 firmy PSÍ
Hubík po rodinný dům č. p. 13 ve směru na
Otrokovice.
Celá stavba obsahuje demolici stávajících
chodníků z litého asfaltu a betonové dlažby,
napojení nezaústěných dešťových svodů přes
lapače splavenin do kanalizace, respektive
kanalizačních přípojek, vybudování nových
chodníků ze zámkové dlažby včetně předepsaných podkladních vrstev a výškovou úpravu
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Z radnice, ze života obce

Tlumačáci na Dožínkách Zlínské kraje

Obecní úřad vede nový tajemník Ing. Jan Rýdel
a mám dvě děti. Od svého narození bydlím
v Tlumačově. Po maturitě na gymnáziu na
Lesní čtvrti ve Zlíně jsem vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Pak jsem
pracoval na různých postech v Moravanu
Otrokovice a ve společnosti Evektor Kunovice, kde jsem působil jako vedoucí zkušebny. I když se má profesní kariéra vyvíjela odlišným směrem, stále mě to táhlo do Tlumačova. Proto, když se naskytla možnost pracovat pro Tlumačov jako tajemník obecního
úřadu, tak jsem neváhal a přihlásil se do výběrového řízení.
Pro Tlumačov jsem pracoval na komunální
úrovni již dříve. Od roku 2004 jsem členem
zastupitelstva obce a působil jsem i v radě
obce. Ve volebním období 2010 – 2014 jsem
zastával funkci místostarosty obce Tlumačov.
Jelikož se funkce tajemníka neslučuje
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Sobota 20. srpna 2016 ráno. Na Sportovní
ulici se scházejí nastrojení Hanáci, Hanačky
s dětmi a členové Klubu seniorů.
Letos je nás 9 dospělých, 7 v našich krojích.
S dobrou náladou nasedáme do autobusu
a jedeme přes Kvasice, kde přisedá paní Rybová, také v kroji.
Na seřadišti v Kroměříži se zdravíme se
všemi známými Hanáky z předešlých ročníků dožínek. Ještě honem uvážu přímo na seřadišti několika dětem šátky, jejichž rodiče mě
o to požádali. A už se řadí průvod. V čele naší
družiny jsou dívenky Monika a Katka Gajdůškovy, Lucinka Lapčíková, sestřičky Michalka
a Pavlínka Nečasovy. Ty jdou s námi poprvé,
však se těšily, až si obléknou sukénky a krojované zástěrky. Byly rozkošné. Ty větší dívenky mají letos nové kordulky a bílé feřtůšky, na
hlavách jako správné „dróžky“ dožínkové věnečky. Všichni dostali kytky uvázané z obilí
z letošní úrody. Jednu kytici jsme také věnovali panu hejtmanovi Mišákovi.
Za nimi, jako vždy, nese náš obecní prapor
Laďa Zifčák. A za ním jdou svorně sourozenci Anička a Jakub Skopal-Procházkovi. Veselou družinu dále tvoří sourozenci Jiří Skopalík
a Lidka Kvardová, Hanka Gajdůšková, manželé Miroslav a Kamila Skopal-Procházkovi,
paní Rybová a já.
Mařenka Pavlíčková na nás čeká, spolu s našimi seniory, na náměstí. Průvod prochází
městem, zpíváme si do kroku, i když je hudba daleko před námi. Když se průvod zastaví,
zaslechnu: „To só Tlumačáci, ti dycky zpíva-

Tlumačovští hanáci na dožínkách.

jó“. Průvod je letos velmi pestrý, jsou v něm
zastoupeny všechny regiony Zlínského kraje.
Jsou zde tedy vidět i kroje ze Slovácka, Valašska a Hané.
Po skončení průvodu a oficiální části programu, pospícháme do Květné zahrady udělat společnou fotografii Hanáků ze všech vesnic, které vyslaly své zástupce do průvodu.
Jsme šťastní, že vše dobře dopadlo. Počasí
nám také přálo.
Zbývá ještě poděkovat našemu Obecnímu
úřadu v Tlumačově za finanční příspěvek na
dopravu. Panu řidiči autobusu, že nás ochotně rozvezl až před domy, paní Pavlíčkové za
veškerou organizaci a všem, co přiložili ruku

Komise sociální a bytová
Chodníky před rekonstrukcí.

Chodníky před rekonstrukcí.

stávajících sjezdů a okolního terénu s ohledem na nové chodníky.
Pracovníci zhotovitele budou v předstihu
jednat s majiteli objektů o zajištění bezproblémového přístupu a příjezdu k nemovitostem.
Do konce roku 2016 musí být stavba kompletně předána, zaplacena a zkolaudována.
Následně bude akce vyhodnocena organizací SFDI.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Foto: OÚ Tlumačov. 

Touto cestou chceme požádat všechny občany o vstřícnost při realizaci stavby a děkujeme za pochopení dočasně způsobených
komplikací.
Současně upozorňujeme občany, aby
v rámci této akce ve výše uvedeném termínu
dbali zvýšené opatrnosti.
Michal Veselský,
vedoucí oddělení výstavby a majetku

V březnu loňského roku byla zřízena komise sociální a bytová. Jejími členy jsou: Alena
Hozová, MUDr. Petra Gelnarová, Mgr. Pavlína Frdlíková, Magdaléna Němcová a předsedkyní komise Mgr. Eva Janálová. Garantem této komise z řad rady obce je paní Blanka Konečná. Všichni členové komise mají
k sociální problematice velmi blízko. Jsou
zde čtyři zdravotní sestry, dětská lékařka
a speciální pedagog.
Tato komise byla zřízena obcí jako poradní
orgán, který bude v úzkém kontaktu s obyvateli obce. Na členy komise se tak mohou obracet se svými problémy a nápady jak zlepšit podmínky pro život v naší obci.
Naše komise se tak zapojila do řešení rozšíření mateřské školky. Poté jsme řešily několik
sociálních otázek např. zbudování odlehčovací služby v budově s pečovatelskou službou
či bezplatné zapůjčení tříkolek pro dospělé, které byly dány obci jako sponzorský dar.
Jelikož jsme i komise bytová, musely jsme
se věnovat i nepříjemným otázkám, mezi něž
patří konflikty mezi nájemníky bytového
domu, který vyústil v projednání u přestupkové komise. Další záležitostí bylo kontrolní šetření na domě s pečovatelskou službou
pro opakované porušování domovního řádu.

Naší samostatnou akcí bylo dotazníkového
šetření na využití budovy č. 65, z něhož vyplynuly různé volnočasové aktivity. Jak jste již
zjistili, některé aktivity již fungují v náhradních prostorách např. dětská jóga, angličtina
pro dospělé. Na jeho podkladě jsme také doporučily výstavbu dětského hřiště U Trojice.
Také jsme doporučily přemístění učeben
ZUŠ ze staré budovy č. 65 do vhodnějších
a důstojnějších prostor KIS.
Další akcí, kterou bychom chtěly vyřešit
vzhled železničního podchodu, je výmalba
podchodu kresbami dětí ze ZŠ. Myslím si,
že nejsme jediní, kterým současný stav podchodu nevyhovuje. Přispívají k tomu vulgarismy a rádo by obrázky, které jejich autoři
jistě považují za vrchol svého umění. My si
to nemyslíme, a proto bychom s tím chtěly
něco udělat. Informovaly jsme vedení obce
o našem záměru, který bude dále prodiskutován s vedením ČD.
Jak jsem již uvedla, budeme rádi za věcné
podněty ke zlepšení podmínek v naší obci.
Rádi se s vámi setkáme a prohovoříme stávající problémy či na ně písemně odpovíme.
Doufám, že naše společná práce bude mít pozitivní dopad na rozvoj naší obce.
Mgr. Eva Janálová

Foto: J. Skopalík. 

k přípravě krojů a vázání kytiček.
Věřím, že jsme i letos dobře reprezentovali náš Tlumačov.
Loučili jsme se se slovy: „Tak příště zase
v kroji“.
Za zúčastněné Jitka Fialová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naši jubilanti červenec – září 2016
Milada Gojšová, Štefan Vrobel, Vratislav
Dufek, Libuše Buršíková, Jarmila Gazdová,
Anna Bartošová, Věra Polášková, Ludmila Machálková, Marie Machálková, Marie
Uličná, Zdenka Zapletalová, Milada Fialková, Miloslav Fialka, Jiří Sobek, Marie Mazáčová a Vlasta Kunčarová.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Svatby:
Petr Šindelář – Margita Urbanová
Novomanželům blahopřejeme.
Diamantová svatbu oslavili manželé Irena
a Lubomír Janišovi. Srdečně blahopřejeme.
Narozené děti
Michal Otevřel, Eliška Kamencová, Tereza
Zelinová, Stela Svobodová, Veronika Dzurusová a Štěpán Štefek.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
Úmrtí
Miroslav Vybíral, Terezia Kytlicová, Miloslav
Batoušek a Jan Mazáč.
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

www.tlumacov.cz
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
ZO Tlumačov na svém jednání
dne 22. 6. 2016 projednalo:

schválilo rozpočtovou změnu č. 3
rozpočtu obce na rok 2016 – zvýšení příjmů a výdajů o 140.000 Kč, s tím, že celkové příjmy a výdaje obce po této změně činí
43.674.000,00 Kč
 projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2015 a v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., schválilo celoroční hospodaření obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, a to bez výhrad
 schválilo účetní uzávěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření obce za
účetní období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015
 projednalo a schválilo v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stav. zákon) Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém
období 2012 - 2016, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny
 schválilo smlouvu o zrušení věcného
břemene na stavbu „Terénní úpravy“- protihlukový val, které je vedeno k tíži pozemků KN p. č. 779/33 a 2670/1 se spol. Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín
 schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce na II. pololetí 2016
 schválilo dotaci ve výši 2.000.000 Kč
na spolufinancování vlastního podílu celkových nákladů akce – „Víceúčelový sportovní areál ul. Sportovní, Tlumačov“, zároveň
schválilo předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000.000 Kč
mezi Obcí Tlumačov a S. K. Tlumačov z. s.
 schválilo návrh ke stanovení aktualizovaného záplavového území toku Morava
v km PB 131,643 LB 133,013-PB 186,800 LB
196,200 a vymezení aktivní zóny předložený
KÚ Zl. Kraje s podmínkou, že bude respektována a doplněna trasa navržené liniové stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ dle platného Územního rozhodnutí č. 93/2014 vydaného SÚ MěÚ Otrokovice
pod č. j. SÚ/54511/2014/FOZ dne 3. 6. 2015

RO Tlumačov na svém zasedání dne 29. 6. 2016 projednala:
 schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4. ulice J. Žižky 630 paní M. Minářové do 31. 12. 2016
 schválila prodloužení nájemní smlouvy s paní V. Řezaninovou na pronájem části pozemku KN p. č. 2544 – ostatní plocha
o výměře 400 m2 do 31. 8. 2017
 schválila návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V 1006016 na dodávku papírového

Září 2016

odpadu v roce 2016 mezi Obcí Tlumačov
a Metalšrotem Tlumačov a. s.
 schválila S. K. Tlumačov z. s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov, jeho bezplatnou dopravu a bezplatný pronájem pozemku asfaltové plochy u fotbal. hřiště na akci „Oslavy 85let činnosti fotbalu v Tlumačově“ dne 2. 7. 2016
 schválila S. K. Tlumačov z. s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov a jeho bezplatnou dopravu a bezplatný pronájem pozemků obecního parku
na akci „Tlumačovské pivní slavnosti 2016“
dne 30. 6. 2016
 schválila v souladu s ustanoveními zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stav. zákon)
žádost obce o pořízení změny č. 1 Územního plánu Tlumačov MěÚ Otrokovice, odborem rozvoje města (pořizovatel)
 schválila smlouvu o dílo na zpracování žádosti na SFŽP k projektu „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ s panem ing.
M. Tučkem, Veselá
 vzala na vědomí jednání Škodní komise ze dne 31. 5. 2016 a vzala na vědomí
rezignaci člena komise pana M. Němce ke
dni 6. 6. 2016
 schválila Dodatek č. 1 k SOD ze dne
27. 5. 2016 se společností TREND nábytek
s.r.o., s tím, že celková cena díla činí 162.080
Kč bez DPH
 schválila příkazníka, společnost INEXprojekt s.r.o. Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je Obec Tlumačov, k provedení a organizačnímu zajištění zadávacího řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavbu „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci
Tlumačov - ul. Dolní“

RO Tlumačov na svém zasedání dne 27. 7. 2016 projednala:
 vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na akci malého rozsahu „Zpracování změny č. 1. ÚP Tlumačov“ a schvaluje jako zpracovatele společnost Urbanistické středisko Brno s.r.o. z důvodu splnění
podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 194.000
Kč bez DPH

schválila MŠ Tlumačov přijetí finančního účelově neurčeného daru ve výši
3.000 Kč, který bude využit pro potřeby MŠ
 schválila vjezd na panelovou komunikaci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 19. 8. až
21. 8. 2016 pro všechny účastníky akce „Festival pro čolka“ , kterou pořádal majitel Kurovického lomu pan M. Zelina, Míškovice
 vzala na vědomí situaci o zákonné možnosti vlastníků nemovitostí ve věci rozšiřování vjezdů k nemovitostem, jež jsou umístěné
na pozemcích ve vlastnictví obce Tlumačov,

RO schválila za účelem rozšíření vjezdů k nemovitostem uzavřít s vlastníky nemovitostí smlouvu o výpůjčce, zároveň RO uložila
starostovi obce a pracovníkům příslušného
oddělení posoudit jednotlivé případy rozšíření vjezdů k nemovitostem a předložit je ke
schválení v příslušném orgánu obce
 schválila uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností vyplývající z Rozhodnutí č. 82/2016, vydaného MěÚ Otrokovice
dne 27. 6. 2016 pod č. j. SÚ/28353/2016/
SKR, s NPM dne 27. 7. 2016 ke stavebnímu
objektu SO 01 Multifunkční hřiště investiční
akce „Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov“, mezi obcí Tlumačov a S.
K. Tlumačov z. s.
 vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníků podél
silnice I/55 v obci Tlumačov a schválila pořadí cenových nabídek, schválilavýběr nejvhodnější nabídky, kterou byla nabídka společnosti SIMOSTAV s.r.o., Hodonín, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 3.619.062 Kč včetně DPH

RO Tlumačov na svém zasedání dne 24. 8. 2016 projednala:
 schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu na akci „Dožínky Zlínského kraje“ ve výši 2.500 Kč konané v Kroměříži dne 20. 8. 2016
 schválila panu P. Brandovi, Lhotka,
bezplatný pronájem vymezených prostor
v budově KIS k rozběhnutí projektu bezplatného finančního poradenství „Finanční myšlení jinak“ na zkušební dobu 6 měsíců od 1.
9. 2016 do 28. 2. 2006, v termínech 3 hod.
týdně konzultace s občany a 1x měsíčně 2
hod. přednášková činnost pro občany v souladu s projektem
 schválila na návrh redakční rady Tlumačovských novinek bezplatnou distribuci obecního periodika Tlumačovské novinky do schránek občanů obce od 1. 1. 2017
 schválila od 1. 9. 2016 jako člena škodní komise pana J. Holuba
 schválila dotaci ve výši 5.000 Kč pro
„Hvězdu“z. ú. Malenovice, účelově určenou k úhradě provozních nákladů a schválila předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z RO v uvedené
výši mezi obcí Tlumačov a příjemcem „Hvězdou“ z. ú. Malenovice
 schválila spolku Moped Team Tlumačov z. s. bezplatné zapůjčení a dopravu
hmotného majetku Obce Tlumačova bezplatný pronájem ploch 1607/1 a 1605/1 na
akci „Ukončení sezony mopedů a závod dětí“
dne 8. 10. 2016
Pozn.: usnesení jsou redakčně krácena, celé
znění naleznete na www.tlumacov.cz

5

Ze života obce

Hry seniorů
V pátek 9. září 2016 se konal v Kvasicích
již sedmý ročník Her seniorů Mikroregionu
Jižní Haná. Jedno družstvo Tlumačova skončilo na osmém místě a druhé družstvo získalo stříbrnou medaili.
Hry byly zahájeny slavnostním pochodem
od Husova sboru k radnici, kde proběhly
zdravice čelních představitelů obcí a měst
mikroregionu. Naši borci všechny přítomné
pozdravili svojí zdravicí: „Tlumačovští senioři, kterým srdce sportem hoří, už se těší na
klání, které nudu zahání. Senioři z Tlumačova, po roce tu jsou znova.“ Poté se účastníci her, občané Kvasic, Tlumačova, Hulína
a Chropyně, přesunuli do sálu Sokolovny.
Soutěžilo se na 8 stanovištích: trénování paměti, přenášení (umělých) vajíček, hodu šipkami na terč, lukostřelbě, slalomu na koloběžce, pletení copánků, hodu kroužků na cíl a ve
zručnosti při sestavování dřevěného zajíce.
Družstvo Tlumačov I., ve složení pan Skopalík, paní Zaoralová, Stratilová, Vejsadová
a Kouřilová skončilo sice na osmém místě,
ale vynikající bylo v přenosu vajíček a v hodu
šipek na terč. Družstvo Tlumačov II., ve složení paní Brázdilová, Ešlerová, Řezníková, Škrabalová a pan Brázdil, zazářilo hned
v několika soutěžích: v trénování paměti, kdy
z přeházených písmenek sestavili nejvíce českých měst. Dále byli úplně nejrychlejší ve slalomu na koloběžce, nejvíce bodů nastříleli
v lukostřelbě a svoji tlumačovskou zručnost
potvrdili v sestavování zajíce. Celkové vítězství jim uteklo jen o jeden bod.
Po ukončení soutěží byl čas na občerstvení a kulturní vystoupení každé obce či města.
Naši senioři předvedli country tance, ovšem
trochu netradičně, na židlích.
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. Do
slosování byly zařazeny i ty lístky, kde byla
jedna špatná odpověď. Dost se totiž chybovalo u otázky: Z kterého stromu nemohli jíst
Adam s Evou? Správně bylo: ze stromu poznání, ale uznána byla i odpověď, z jabloně.
Mnohé zmátlo to „nešťastné“ jablko. Pak
jsme všichni s napětím čekali, jaké místo obsadíme. Opět se naši senioři, mezi 8 družstvy,
neztratili. Blahopřejeme.
Početnou skupinu dříve narozených občanů Tlumačova přijel podpořit i starosta obce
pan Petr Horka a tajemník Ing. Jan Rýdel.
Pak se už rozproudila volná zábava.
Děkujeme našim seniorům za výbornou
reprezentaci Obce Tlumačov a za rok se na
všechny těšíme v naší obci, na osmém ročníku Her seniorů.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov
Konečné pořadí:
5. Chropyně I.
1. Hulín I.
6. Chropyně II.
2. Tlumačov II.
7. Kvasice I.
3. Kvasice II.
8. Tlumačov I.
4. Hulín II.

Senioři z Tlumačova se starostou P. Horkou a tajemníkem Ing. J. Rýdlem.

Foto: KIS Tlumačov. 

Lukostřelba.

Foto: KIS Tlumačov. 

Sestavování zajíce.

Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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Deset let s vámi a pro vás
V pátek 2. září uplynulo přesně 10 let od slavnostního otevření Kulturního a informačního
střediska Tlumačov (KIS) v nových prostorách
na náměstí Komenského č. p. 170.
Rekonstrukce objektu byla provedena za
přispění dotací z Evropských fondů ve výši
10,55 mil. korun, 1,05 mil. korun poskytlo
Ministerstvo ČR pro místní rozvoj a téměř 3.
mil. korun dodala Obec Tlumačov.
Mezi činnosti střediska patří zajištění provozu informačního centra včetně všech nabízených služeb, půjčování drobného hmotného majetku Obce Tlumačov ve správě KIS,
zprostředkování pronájmu některých obecních ploch a pronájmu Klubu obce Zábraní. Dále organizujeme kulturní, sportovní
a vzdělávací akce, zajišťujeme provoz knihovny a služby s ní spojené, tvoříme místní zpravodaj – Tlumačovské novinky, zajišťujeme
údržbu a půjčování místních krojů, spolupodílíme se na tvorbě webu obce a spoluvytváříme kroniku obce.. .
Mezi hlavní činnost KISka patří zajišťování kulturních a sportovních akcí v obci. Pokud se na to podíváme z pohledu roku, tak
hned v lednu začínáme Turnajem ve stolním
tenise. Je výborné, že se k nám přidali místní tenisté a podařilo se nám do této soutěže
vtáhnout i děti. Hned v závěsu za touto sportovní soutěží, je soutěž degustátorská, kdy
společně se zahrádkáři a širokou veřejností
hodnotíme tu nej pálenku. Dále je to v únoru Reprezentační ples obce. Dříve jsme ho
připravovali v tlumačovské Sokolovně, teď
už 3 rokem v Otrokovické Besedě. A asi to
tak ještě nějaký rok zůstane.
Dále je to Stavění a Kácení májky. Májové tradice byly právě to, co se nám podařilo
obnovit. V červnu to byl dříve Hanácký den,
dnes ve spolupráci s DDM Sluníčko Odpoledne pro celou rodinu. V době prázdnin spoluorganizujeme s S. K. Tlumačov Pivní slavnosti. Na začátku školního každoročně připravujeme pro děti Noční pohádkový park
a Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná se
bez naší pomoci také neobejdou.
Podzim v KISku zpravidla patří besedám
v knihovně a nově lampionovému průvodu,
kterým si připomínáme nejen výročí 17. listopadu, ale celkově významné dny v historii naší země.
Martinské hody patří už neodmyslitelně
k naší obci. Připravujeme nedělní setkání
občanů na náměstíčku a sobotní ochutnávku
svatomartinských vín za doprovodu cimbálové muziky. Rok uzavíráme Slavnostní rozsvícením vánočního stromu, loni staronově na
náměstíčku s malým adventním jarmarkem.
Po celý rok jsou v sálech KISka různé výstavy. Například u nás vystavoval své dřevěné
sošky pan Otakar Jakubčík, DDM Sluníčko
Tlumačov využívá naše prostory k prezentaci svých prací s dětmi. Jsme rádi, že si k nám
našlo cestu několik výtvarně nadaných rodáků či spoluobčanů a nebojí se ukázat svá
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díla veřejnosti na svých výstavách. V minulosti jsme také přichystali výstavy u příležitosti různých výročí a významných dnů, jako
např. výročí vzniku Československa nebo
sboru dobrovolných hasičů.
Po 10 let naší činnosti se snažíme přicházet s novými nápady nebo jak stávající akce
oživit. Např. jsme pořádali vycházky do přírody, akci rozsvícení stromku jsme zpestřili
soutěží o nej vanilkový rohlíček, aj., pro oživení vánočních svátků jsme nechali zhotovit
tlumačovský Betlém (postavy v životní velikosti), kácení májky zpestřili o různé soutěže, košt pálenek byl doplněn o košt bramboráků a jiných pochutin, atd.
V roce 2011 jsme společně se základní školou a DDM Sluníčko Tlumačov zorganizovali mega akci Oslavy uplynutí 870 let od prvního písemného záznamu o Tlumačovu a 100
let od otevření budovy nové měšťanské školy.
Na tuto akci jsme pak v říjnu navázali koncertem vážné hudby, v jehož průběhu byly
uděleny ocenění významným občanům Tlumačova. V září téhož roku jsme byli u Slavnostního odhalení památníku Hrdinů 1866.
Nezapomínali jsme na ekologickou výchovu. Po 4 roky jsme pro děti z MŠ a ZŠ pořádali soutěže u příležitosti Dne Země. KIS
Tlumačov v uplynulých letech spolupořádalo i zájezdy do zahraničí. Vyjíždíme za kulturou např. do divadla v Uherském Hradišti, Zlíně, Brně.
KIS má také na starosti organizování všech
přátelských návštěv družební obce Ďanová
jak na Slovensku, tak i u nás.
KIS také zorganizovalo pro Mikroregion Jižní Haná pěveckou soutěž „SuperStar,
uspořádalo soutěž „O logo Mikroregionu Jižní Haná“. Z iniciativy KIS (my jsme přišli
s nápadem) se od září 2010 konají Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Jsme také rádi,
že z těchto her vzešel Klub seniorů.
V oblasti vzdělávání jsme poskytovali odborné přednášky pro matky na MD, nezaměstnané, seniory, širokou veřejnost i samosprávu. V letech 2006 – 2010 probíhala v počítačové učebně výuka zájemců o programy
na PC. V roce 2007 začal v KIS i fungovat
Kurz anglického jazyka, který po krátké pauze, pokračuje dosud. Prostory v KIS využívá
bezplatně ke své činnosti Základní umělecká
škola Otrokovice.
V naší kompetenci je také zadávání výroby propagačních předmětů obce Tlumačov.
Velmi úzce spolupracujeme s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy – jezdíme na setkání pracovníků IC v našem kraji,
vyměňujeme si propagační materiály, získáváme a dělíme se o zkušenosti při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí. Na
webu východní Moravy doplňujeme pozvánky na akce v Tlumačově a okolí.
Mimo hlavní činnost KIS se staráme
o technický stav svěřeného majetku a to za
prostřednictvím pracovníků údržby či specializovaných firem.

Od roku 2006 je zaměstnána v KIS Tlumačov vedoucí Renáta Nelešovská a kulturní
pracovnice Petra Šimoníková. V letech 2006
až 2007 zde pracovala paní Daniela Králová
a od roku 2008 až 2012 paní Jana Řičicová.
Knihovna
Pod KIS Tlumačov patří i místní knihovna. Do knihovny, která je umístěna v I. patře budovy, se každý rok nakupují nové knihy a staré vyřazují. Probíhají zde i oblíbené
akce jako např. Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na malé čtenáře, besedy se spisovateli, ilustrátory, cestovateli a různé soutěže. Děti z mateřských škola a žáci ze základní školy pravidelně knihovnu navštěvují.
Půjčování knížek a registrace čtenářů probíhá elektronicky – přes čárové kódy.
Zajišťujeme i meziknihovní výpůjčky
z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. O knihy se musíme i starat – opravujeme
je. A nové knihy obalujeme. Nově nabízíme
i tuto službu pro vás. Po celý rok vám obalíme knihy a učebnice.
Kroje
Ve správě KIS jsou i obecní hanácké kroje. O ně se stará kulturní pracovnice Petra Šimoníková za pomoci paní Jitky Fialové. Kroje slouží zejména k reprezentaci naší obce.

Foto: KIS Tlumačov. 

Slavnostní otevření KIS 2006.

Stavění májky 2010.

Foto: KIS Tlumačov. 

Košt pálenek 2010.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Hanácký den 2007.

Kronika
KIS velmi úzce spolupracuje s kronikářkou
obce paní Sylvou Němcovou. Téměř veškerá fotodokumentace, kterou pořídí pracovnice KIS, slouží jako příloha obecní kronice. Dále jsou archivovány novinové články
o Tlumačově.
Tlumačovské novinky
Během 10 let změnily Tlumačovské novinky několikrát složení Redakční rady a svůj
vzhled a obsah. Novinky vycházejí čtyřikrát
ročně, v nákladu 550 ks. V minulém roce
vzniklo i jedno mimořádné vydání na podporu protipovodňové hráze. Od roku 2017
budou další změny: novinky budou zdarma
dostávat do svých schránek všechny domácnosti v Tlumačově.

Pasování 1. třídy na malé čtenáře 2007.

Foto: KIS Tlumačov. 

Oslavy Tlumačova 2011. Foto: KIS Tlumačov. 

WEB
Na webu obce naleznete ze všech akcí KIS
články a fotodokumentaci. KIS často spolupracuje se správcem webu Ing. J. Rýdlem.
Pravidelně doplňujeme rubriku Aktuálně
z Kulturního a informačního střediska, kalendář kulturních akcí v obci i v okolí. Aktualizujeme i stránky knihovny.
Výčet činností Kulturního a informačního
střediska končím slovy Ing. Jaroslava Ševely,
který naši činnost před deseti lety, co by starosta obce, zahajoval: „KIS rovná se obec a obec
rovná se KIS“. V tomto stejném duchu vstupujeme do dalšího období.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Martinské hody 2013.

Foto: KIS Tlumačov. 

Rozsvícení vánočního stromu 2015.

Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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ková z 5.r., K. Juráňová z 9.r. a M. Horkové
z. 8. r. Všechny se probojovaly až do okresního kola Celostátní přehlídky mladých recitátorů. M. Horková zastupovala tlumačovskou
školu dokonce i v kole krajském.
V uplynulém školním roce se nám dařilo i na poli výtvarném. Poprvé jsme se zúčastnili soutěže Čarovné barvy země konané v Mikulčicích a těšící se na jižní Moravě
velké oblibě. Žáci 7. roč., J. Váňa D. Dvořáková a D. Kouřil pod vedením Mgr. Kolaříkové získali za svou práci v obrovské konkurenci 1. místo.
Čtenář by si doposud mohl říkat, jak ideální to ve škole bylo. Věřte, že ne však vždy.
Celoročně jsme se potýkali i s neshodami
v některých třídních kolektivech, neplněním

ZŠ a KIS Tlumačov

Scházíme se na prahu nové školního roku

Skončil školní rok 2015 – 2016
„Skončili jsme - jasná zpráva“ je úvodním
nápěvem písně skupiny Olympic. Zároveň
by to mohl být i poslední výrok žáků 9. ročníku, kteří s koncem června ukončili povinnou školní docházku. Skončilo i desetiměsíční snažení všech vyučujících o předání co
největšího množství teoretických vědomostí
a praktických dovedností žákům všech ročníků.
Zmíněných deset měsíců přineslo velké
množství úspěšných aktivit. Již v počátku
škol. roku to byl týdenní jazykově vzdělávací a poznávací zájezd desetičlenné skupiny
žáků 7. – 9. ročníku. Ti díky projektu MŠMT
pod pracovním názvem Výzva 56 (ve škole
pod názvem „Znalost jazyka otvírá brány do
světa“) měli možnost zdokonalit své jazykové
znalosti a poznat krásy Jižní Anglie, včetně
krás britské metropole. Tentýž projekt přinesl pro zbývající žáky školy kolem 120 nových
knižních titulů, díky nimž došlo ke „vzkříšení“ školní knihovny. Věříme, že zrenovovaný
a zútulněný prostor školní knihovny se stane od nového škol. roku místem našimi žáky
hojně navštěvovaným.
Další úspěšnou aktivitou byla jistě Vánoční školní akademie, kterou jsme si ověřili, že
připravit program pro potěchu vlastní i pro
potěchu našich blízkých dokážeme i v první
polovině roku. Na akademii navázal 19. 3.
školní ples se zdařilými tanečními vystoupeními žáků 8. a 9. ročníku. Za zdařilou aktivitu lze jistě považovat i červnový cyklokurz
ve Valticích. Ukazuje se, že je o něj rok od
roku větší zájem.
Úspěchů jsme letos dosáhli v různých oblastech. Co se týče sportovní oblasti, zmíním
alespoň Pohár otrokovických škol v atletice,
kde se dařilo zejména A. Bilíkovi z 8. r. a O.
Kajnarovi ze 7. r.. Dále to bylo 2. místo mladších žáků a 3. místo starších žáků v rámci
okrskového kola Otrokovické florbalové ligy.
Je třeba vzpomenout i 3. místo v okresním
kole cyklistické soutěže. Sportovní úspěchy
naši žáci však zaznamenávají i mimo školu –
Adam Bilík z 8.r. posbíral první místa v atletických soutěžích v Přerově a Otrokovicích,
dále pak Aneta Horková, žákyně 8.r., která
se léta věnuje in-line bruslení, letos v rámci
MČR v kategorii kadetky získala titul „Mistryně ČR v in-line půlmaratonu“.
Je třeba zmínit i úspěchy v matematických
soutěžích. O ty se letos postaraly výhradně
žákyně 5. ročníku, a to např. K. Hejdová, která nás o svých matematických schopnostech
přesvědčila kvalitní reprezentací v soutěžích
Matík a Pythagoriáda. Matematickou hvězdičkou je určitě i M. Gelnarová. Dokazuje to
její 3.místo v okresním Matematickém klokanovi a 2. místa v okresních kolech soutěží Matík a Matematická olympiáda. Škoda
jen, že tyto dvě a další tři „hvězdy“ z 5. ročníku budou od září zářit na nebích víceletých gymnázií.
Dařilo se nám i v humanitní oblasti zejména díky ostříleným recitátorkám D. Vejměl-
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úkolů, mnohdy slabou přípravou na výuku či
s kázeňskými problémy. To, že ve škole nepříjemnosti byly, dokazuje na konci roku uložení 18 napomenutí TU, 17 důtek TU, 10 důtek ŘŠ, 8 dvojek z chování a jednoho třetího stupně z chování.
Obecně platí, že člověk časem zapomene
na věci nepříjemné a v paměti mu zůstanou
většinou zážitky příjemné. To, na co se nezapomíná, jsem popsala výše. Všem kolegyním, kolegům, stejně tak všem správním zaměstnancům a v neposlední řadě i žákům za
zdařilý rok děkuji a nyní, v čase začínajícího
dalšího školního roku, přeji pochopitelně co
nejvíce těch zážitků příjemných.
Mgr. Leona Jirušková,
zástupce ředitele školy

Prázdniny „utekly jako voda“ a začíná nám
další nový školní rok.
Bývá zvykem, že prázdniny přináší pro
školu řadu pozitivních momentů a okamžiků, které se stávají příjemným překvapením
pro její pracovníky i pro žáky. Letos se takovým překvapením stala rekonstrukce školní jídelny, na kterou jsme se připravovali již
delší dobu. 30leté lino jsme nechali vyměnit
za barevně příjemně laděnou kombinaci veselých barev a díky velmi kvalitnímu provedení firmou pana M. Škrabala jsme získali
úplně jiný prostor. Ten jsme dovybavili barevnou škálou nových židlí a stolů od dodavatele ESO R-Market z Hulína. Výsledek nás
všechny velmi potěšil, protože nyní se budeme společně stravovat v prostředí, které se
více podobá moderním restauračním provozům než zastaralým školním jídelnám.
Vzhledem k současným podmínkám, které
kladou velký důraz na kvalitní a zdravé školní stravování jsme našim žákům zajistili i přidanou hodnotu a to velmi pěkné a příjemné
prostředí nové školní jídelny.
Dalším výrazný motivem, který je spojen s novým školním rokem je motiv „inkluze – společného vzdělávání“.
Vzhledem k úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
jsme i my museli stanovené změny zapracovat do našeho školního vzdělávacího programu – Škola zdravého životního stylu.
Poměrně výraznou úlevou pro naši školu byla skutečnost, že v režimu „společného
vzdělávání“ pracujeme již řadu let. Na naší

Malí čtenáři
Žáci v Anglii.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Cyklokurz.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Konec školního roku 2016 patřil jako obvykle prvňáčkům ze základní školy. 13 dětí
pozvala, paní knihovnice Petra Šimoníková,
do tlumačovské knihovny, aby složily zkoušku čtenáře a byly pasovány na „Malé čtenáře 2016“.
„Vaření knížek“ a povídání si, jak knihy
vznikají, se stalo pro naše prvňáčky tradicí.
Pan kuchař dal do hrnce, za pomocí svých
asistentů (ostatních dětí), vše co je ke vzniku knihy potřeba (psací stroj nebo PC, pana
ilustrátora, spisovatele, knihkupectví, papír,
tiskárnu atd.) a pak už jen všichni netrpělivě
čekali, co se jim pod pokličkou uvaří. Po prohlídce knihovny a knížek plnily děti písemný kvíz, aby ukázaly paní knihovnici, že se
naučily číst, psát a počítat a mohly být slavnostně pasovány a odměněny šerpou a pamětním listem.
Po „uvaření knížek“ si každý prvňáček odnesl jednu pohádkovou knihu domů a stal
se tak automaticky čtenářem naší knihovny.
Slavnostně jsme ukončili tento hezký den točenou zmrzlinou.
Příští rok se těšíme na nové prvňáčky.
Petra Šimoníková,
Kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Pedagogický sbor ZŠ Tlumačov.

škole se aktuálně vzdělává zhruba desítka
žáků podle individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Každoročně před zahájením školního
roku třídní učitelé zpracovávají tyto plány
za konzultace s pracovníky školských poradenských zařízení, kterými jsou dominantně
KPPP Zlín a SPC Kroměříž.
Je zřejmé, že zkušenosti, které jsme získali v předchozích letech využijeme i v následujícím období, které bude zejména ve vztahu k administraci „společného vzdělávání“
pracovně velmi náročné. S tím souvisí i frekvence intervenční podpory formou zřizování
pozic asistentů pedagoga do tříd, ve kterých
jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby některých žáků. Aktuálně bude na naší
škole pracovat 6 asistentů pedagogů v sedmi
třídách školy v individuálním rozsahu. S nárustem asistenční podpory se samozřejmě
mění i velikost kolektivu pracovníků školy.
Mírně klesá počet nepedagogických pracovníků oproti téměř strmému růstu počtu
pedagogických pracovníků. Chceme věřit,
že tento trend přinese zvýšení úrovně vzdělávání žáků, kteří se bez speciální podpory
neobejdou a zároveň neutrpí úroveň vzdělávání žáků ostatních.
Během prázdnin došlo k několika významným personálním změnám, které určitě ovlivní průběh naší společné práce. Od září nastoupí do školy dvě nové asistentky paní Irena Kouřilová a paní Jana Maděrová. V jejich
případě vidím velkou šanci ve zkušenostech,
které si na nové pozice přináší z předchozích zaměstnání.
Velkou změnou v novém školním roce projde i výuka na II.st. školy. Na pozici vyučující přírodopisu se objeví paní učitelka Petra
Gabrielová z Kudlovic, která nahradí pana
učitele Jakuba Hřiba, který bude učit v nedalekém Holešově. Chtěli bychom touto ces-

Zrekonstruovaná ŠJ.

Foto: ZŠ Tlumačov. 

tou panu učiteli Jakubovi poděkovat za velký
kus práce, který na naší škole odvedl a popřát mu, aby si ho jeho nový žáci a kolegové
oblíbili alespoň tak, jak my všichni ve škole
v Tlumačově.
Ještě významnější změnou nového školního roku bude nástup sl. Mgr. Terezy Šimoníkové z Uherského Hradiště, která zastoupí
p. učitelku M. Chvátalovou, která v nejbližších týdnech nastoupí na mateřskou dovolenou. Oběma kolegyním přejeme v jejich životě a v práci hodně pohody, úspěchů a příjemných okamžiků.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
spolupracovníkům, zřizovateli školy a jeho
pracovníkům, kteří společně připravili vše
potřebné pro úspěšné zvládnutí nového školního roku. Během prázdnin jsme si vytvořili velmi dobré startovní podmínky k tomu,
abychom školní rok prožili v duchu efektivní
a úspěšné práce v ovzduší pohody, příjemné
nálady a spolupráce všech, kterých se vzdělávání žáků školy dotýká.
Do nového školního roku přeji žáků školy a jejich pracovníků, ať se jim práce daří
a mají z ní „občas“ i radost. S chutí do
toho!!!
Mgr. Robert Podlas ředitel školy

www.tlumacov.cz

KIS, SDH
KIS Tlumačov
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Pohádková říše
Rok se s rokem sešel a tlumačovský park
u Sokolovny se 2. září 2016 opět proměnil
v pohádkovou říši.
Kulturní a informační středisko Tlumačov připravilo již osmý ročník této oblíbené akce pro děti.
Osmi stanovišti prošlo téměř 200 dětí
v doprovodu s rodiči. Na startu dostal každý kartičku s předtištěnými obrázky pohádkových postav, které musely děti navštívit,
a splnit úkol, který jim byl zadán. Za splnění úkolu dostaly razítko do kartičky a sladkou odměnu. Na prvním stanovišti je čekali klauni (Inka Zálešáková, Barča Janoštíková), kde dostaly úkolem koulet nebo přenést
velký balón kolem stromu. Poté pokračovaly
k ovečce Shaun (Lada Mouková) a vlku (Jiří
Kutňák), kde určovaly na obrázcích, které
zvíře patří do vody nebo na louku. Novinkou se staly postavy ze seriálu Simpsonovi.
Děti mohly vidět samotného Barta Simpsona (Ivanu Doleželovou) a Marge Simpsonovou (Jana Skopalová), kterým chyběla celá
rodina, a tak musely děti poskládat z puzzle
ostatní členy Simpsonových. Dále pokračovaly k oblíbenému stanovišti s vodníkem (Irena Jarošová) a Bílou paní (Eliška Jeřábková),
kde chytaly udicí rybičky v lavoru s vodou.
Na dalším stanovišti je čekal Ferda Mravenec (Monika Řičicová) a Beruška (Zuzka
Jarošová), kteří jim dali za úkol přenášení
korálků. Druhou novinkou letošního roku
byly postavy z oblíbeného kresleného seriálu Máša (Lenka Řičicová) a Medvěd (Radka
Zaoralová) u kterých děti nosily kolem překážek míčky na lžičce. Král (Zdeňa Smékal)
s královnou (Lenka Hricová) po dětech chtěli složit do pěnového rámu různé tvary puzzle. Posledním stanovištěm bylo strašidelné
a dětmi obávané peklo, kde na ně čekal sám
vládce pekel Lucifer (Staňa Jeřábek), spolu
se dvěma čerty (Jirka Mouka a Staňa Guňa).
Trefit se do pekelného kotle kostkou nebylo,
pro ustrašené děti, vůbec jednoduché, přesto
se každý dočkal sladké odměny. Na samotný
závěr se děti vrátily ke startu, kde odevzdaly
kartičky s razítky za splněné úkoly a dostaly za odměnu tatranku.
Po náročné stezce každému přišlo vhod
občerstvení, které pro ně přichystali místní hasiči.
Rádi bychom poděkovali všem účinkujícím, kteří ochotně a dobrovolně při této akci
pomáhali a věnovali tak dětem svůj volný čas.
Velké díky patří paní Věře Řezaninové,
která už druhým rokem sponzoruje tuto
akci a dodává bonbóny na všechny stanoviště. Darem v podobě sladkostí přispěla i rodina Moukova. Děkujeme. Za nové masky
(Simpsonovi), děkujeme Mikuláši a jeho
družině, kteří už čtvrtým rokem věnují všechen finanční výtěžek vybraný z prosincové
Mikulášské pochůzky, právě na akci „Noční
pohádkový park“.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov
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Ze života obce

Tlumačovské pivní slavnosti

Všechny pohádkové bytosti.

Foto: KIS Tlumačov. 

Máša a Medvěd.

Foto: KIS Tlumačov. 

Po úspěchu, který měly Tlumačovské pivní slavnosti minulý rok, uspořádali i letos členové S. K. Tlumačov za podpory Obce Tlumačov 2. ročník degustace tuzemských piv.
Za krásného, horkého, letního počasí, se
obecní park ocitl v sobotu 30. července 2016,
v obležení místních občanů i přespolních návštěvníků. Dospělí ochutnávali zlatavý mok
z produkce pivovarů Zlínský švec, Maxmilián Kroměříž, 1. Selzský pivovárek Kroměříž, Hrádek, Břeclav, Budvar, Hostan, Krušovice atd. – návštěvníci mohli ochutnat 25
druhů sudových piv
Děti dováděly na skákacím hradu a trampolíně. Měly možnost se také projet na konících z Ranče Tlumačov nebo si nechat profesionálně pomalovat obličej. Už tradičně byly
všechny atrakce pro děti zdarma.
K jídlu byly přichystány na místě připravované speciality, a to kotlíkový guláš, živáň-

ská pečeně, klobásky na grilu, cigára z udírny
a dětmi oblíbené párky v rohlíku.
Krátce po 15 hodině začaly soutěže pro
děti. „Kdy už budeme soutěžit?“, netrpělivě
se ptala Alenka Jeřábková. O soutěže pití kofoly brčkem, přenášení lentilek a slalom s balonkem na lžičce, byl velký zájem. Mezi soutěžícími byla i Alenka. Jen ti nejodvážnější
děti se zúčastnily soutěže, kdo nejdříve nafoukne balónek. Ono totiž není žádná sranda foukat a foukat, až balónek praskne. Je to
pěkná „šupka“.
Poté přišla řada na soutěže pro dospělé:
kdo nejrychleji vypije ½ litru piva a kdo nejdéle udrží v natažené ruce vodou naplněný
tuplák. Soutěž o tzv. „plechovou hubu“, kdy
se pojídaly opravdu hodně pálivé papričky,
měla opět obrovský ohlas. Následovala poslední soutěž, a to v hodu koulí v kategorii
muži a ženy. V ženách obhájila své loňské

Foto: KIS Tlumačov. 

Kapela „Nic moc“.

U Simpsonových.

Dětská soutěž.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 
Držení tupláku.

Chytáme rybičky.

vítězství paní Lada Mouková. V mužské kategorii zvítězil Miroslav Škrabal ml.
Po celý den slavnosti moderoval Ziggy
Horváth. K dobré odpolední náladě hrála
k poslechu místní tlumačovská hudební skupina „Nic moc“.
Večer a noc patřily hudebnímu seskupení
Showband s programem Michal David revival a Elán revival. V jejich podání písničky
známých interpretů nenechaly nikoho dlouho sedět, parket byl stále plný tanečníků.
Hlavní pořadatel akce S. K. Tlumačov velice děkuje všem návštěvníkům a samozřejmě i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na úspěšném pořádání 2. ročníku Tlumačovských pivních slavností. Všechny může hřát
u srdce pochvala od paní Ludmily Jonáškové: „Měli jste to pěkné“, jak konstatovala po
ukončení akce.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov. 

Pivní slavnosti.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Vítězky v hodu koulí.

Foto: KIS Tlumačov. 

Soutěž „O plechovou hubu“. Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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DDM Sluníčko

Prázdniny se Sluníčkem

Foto: DDM Sluníčko. 

Účastníci tábora.

Letní pobytový tábor „Já padouch“
Prázdniny jsme si pořádně užili společně
s 36 dětmi, které se s námi vydaly na dobrodružnou výpravu na pobytový tábor „Já, padouch“ na Tesák. Tentokrát se jednalo o přípravu na „grandiózní loupež století“, pod vedením největšího padoucha světa Grua. Ten
se snažil vyškolit všechny své pomocníky společně se svým přítelem Dr. Nefariem. Každý den byly připraveny pro děti úkoly a každý den získávaly za splnění těchto úkolů mimoňské schopnosti. Hned v neděli se naši
vedoucí změnili ve fialové „Zlouny“ a museli být izolováni od ostatních. Úkolem našich
táborníků bylo získat důležité ingredience na
jejich uzdravení, ty předali pak Dr. Nefariovi,
který připravil léčivý lektvar. Získávání těchto ingrediencí bylo velmi náročné. Všem týmům se to podařilo a byl vyroben lektvar na
záchranu. Za jejich statečnost a odvahu získali schopnost mimoně obratnosti, rychlosti a záchrany. Vedoucí byli uzdraveni a všich-

Letní pobytový tábor.

Září 2016

ni se pak společně pustili do natáčení svých
mimoňských videoklipů, které byly zpestřením večerního programu. Herecké výkony
byly úžasné a všechny rozesmály a pobavily. Další den bylo úkolem získat schopnosti,
které byly důležité k závěrečné loupeži. Tentokrát děti získávaly mimoně šifer a ohňů.
Také bylo důležité zničit konkurenční padouchy, kteří si brousili zuby na stejnou loupež
jako my a zničit jejich lodě, aby nemohli cestovat. V úterý jsme si vyráběli sádrové masky
a plnili mimoně maskování a ochrany. Každý
tým měl tento den uchránit svého vybraného
člena z týmu, na kterého útočili ostatní padouchové a rozluštit detektivní záhady, které
nebyly vůbec jednoduché. Vše bylo vyřešeno
a odhaleno. Tento napínavý den byl zakončen diskotékou, kterou si všichni užili a protančili nejedny střevíce. Další den nás čekal
výlet na Ranč do Rajnochovic. I když nám
mírně poprchalo, všichni jsme cestu zvládli

Foto: DDM Sluníčko. 

a splnili schopnost mimoně turisty. Odvážlivci se zde mohli povozit i na konících. Po
vyčerpávající cestě bylo pro děti připraveno
promítání s popcornem, u kterého jsme si odpočinuli a načerpali sílu na další den. Po odpočinku následovala další den opět zábava.
Mimoně zábavy získali všichni účastí v Lunaparku. Zde si zastříleli do terče a nejlepší střelec vyhrál velkého plyšového jednorožce (on byl tak hebkéééj). Mohli navštívit
náš salón krásy, nechat se učesat a nabarvit nebo si nechat něco vytetovat. Také zde
Gru tvaroval balónky a tvořil z nich zvířátka. Kdo házel na cíl, mohl vyhrát sladkosti
v podobě cukrové vaty, bonbónů nebo lízátek. Den plný zábavy byl příjemným zpestřením během náročných příprav na připravovanou grandiózní loupež. Na tu se všichni vydali poslední den. Celé týmy čekalo získávání indicií, které byly důležité k otevření
trezoru. Cesta byla velmi náročná. Celý tým
se musel protáhnout pavučinou, přejít přes
lávové kameny, rozšifrovat tajnou zprávu,
přesunout se společně v kruzích a vyzkoušet zručnost svých prstů. Po rozluštění zprávy a zjištění kódu se týmy přesunuly k trezoru, který společně otevřely a získaly tajný recept k přípravě zmrzliny. Tento recept předaly v kuchyni, kde jim podle něj byla zmrzlina vyrobena. Grandiózní loupež se podařila a zmrzlina byla výborná. Všichni táborníci získali poslední den schopnost mimoně týmového ducha a společně oslavili tento úspěch na závěrečné mimoňské párty. Týden nám velmi rychle utekl a vůbec se nám
ještě nechtělo domů. Děti zde získaly spoustu kamarádských vztahů a přátelství, na které budou rády vzpomínat. Bylo nám prostě
fajn 
Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov
DDM Sluníčko

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov pořádal pro 28 děvčat a chlapců na začátku letních prázdnin
Příměstský tábor „Prázdniny se Sluníčkem“.
Týden plný her, soutěží, tvoření a výletů se
i v letošním roce vydařil. Počasí nám docela
přálo, a tak jsme si mohli společné dny pořádně užít. Pondělní seznamovací den jsme
strávili v Tlumačově a zahájili celotáborové
získávání bodů za hry a soutěže. Odpoledne
všechny čekalo netradiční fotografování ve fotokoutku, ke kterému jsme si společně vytvořili rekvizity jako např. brýle, klobouky, kníry,
mašle a jiné. S těmito ozdobami se děti vyfotily a finální dokončení fotografií proběhlo
na PC dodatečně. Vznikly super snímky od
moře, z pouště nebo velkoměsta. U focení
jsme se pobavili a ještě víc u hotových fotek.
V úterý nám olomoucké interaktivní muzeum „Pevnost poznání“ nabídlo program plný
zapeklitých her, hlavolamů, logických úkolů
a testů. Vše jsme si mohli prakticky „osahat“
a vyzkoušet. Ti nejodvážnější se rozhodli pro
jednu z nejoblíbenějších atrakcí muzea. Pří-

Prázdniny se Sluníčkem.

stroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici – tzv. gyroskop. Díky jeho rotačním způsobům se cítili jako piloti akrobatického letounu. Každý z dobrovolníků zvládl divoké otočky všemi směry bez následků.
Zajímavé bylo také vstoupit do osmimetrové
makety lidského mozku a sledovat světelnou
projekci, která znázorňovala neuronovou síť.
Určená doba k návštěvě muzea velmi rychle
uběhla, protože tu opravdu nebyl čas se nudit. Všichni si chtěli všechno vyzkoušet, ale
čekal nás ještě oběd a cesta k vlaku. Ranní
déšť, který nás doprovázel celou cestu z vlakového nádraží až do muzea, vystřídalo krásné slunečné počasí při návratu domů.
Deštivé bylo také následující ráno, kdy
jsme vyrazili do Otrokovic na dopravní hřiště. I tento den se vyčasilo, a proto nám nic
nebránilo nasadit přilbu, nasednout na jízdní kola, šlapací autíčka nebo koloběžky a vyrazit. Pří jízdě se táborníci snažili dodržovat
dopravní předpisy, aby nezpůsobili hromadnou dopravní nehodu nebo jinou kolizi. Pro
zpestření i poučení jsme si vyzkoušeli jedno-

dušší i složitější testy nebo rébusy týkající se
dopravy a bezpečnosti. Pohoda a zábava panovala po celý den.
Ve čtvrtek nás čekal nový zážitek - návštěva sférického kina. Tentokrát jsme se nevydali my do kina, ale kino k nám do tělocvičny. Do velkého nafukovacího stanu se naskládali nejen děti, ale i vedoucí, zaujali pohodlnou polohu nejlépe vleže a mohlo začít promítání filmu o podmořské hlubině „Kaluokahina - Začarovaný korálový útes“. Dobrodružná animovaná pohádka, která nás zavedla až k obyvatelům korálového útesu. Spolu
s hlavními hrdiny jsme prozkoumali mnoho
jevů - jako je příliv a odliv, jaký vliv má na
ně Měsíc a další. Po celý den jsme nejen tvořili, ale hlavně soutěžili a hráli zábavné hry.
Na páteční den jsme připravili pro táborníky překvapení – věděli, že se pojede na výlet, ale do poslední chvíle netušili, kam. Překvapením a dárečkem pro všechny byl cíl
naší cesty, a to zábavní centrum Wikyland
v Brně Modřicích - labyrint nejrůznějších
atrakcí a míst pro nová dobrodružství. Celý
den jsme si náležitě užili a vyzkoušeli snad
všechno, co centrum nabízelo. Vůbec se nám
nechtělo jet zpátky. Ale táborový týden končil a nás ještě čekalo vyhodnocení celotáborového soutěžení a hlavně odměňování. Každý účastník si odnášel plno dárečků, dobrot
a hlavně zážitků. Doufáme, že byly děti spokojené a těšíme se na všechny v kroužcích
nebo na některé z připravovaných akcí.
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Foto: DDM Sluníčko. 
Dopravní hřiště.

Foto: DDM Sluníčko. 

DDM Sluníčko
středisko Tlumačov
NABÍDKA ZÚ 2016/2017
Fantazy klub, Florbal, Rybářský klub,
Soutěžní aerobik AT Tlumačov, Vaření
s Fildou, Vlakový modelář, Žabičky,
Kreativ, Judo, In –line, Orientální tance.
Nabídka kroužků pro dospělé:
Keramika pro dospělé, Vlakový modelář
pro dospělé, Aerobik ,,megaveloši“.

Účastníci tábora.

Foto: DDM Sluníčko. 

Rodinné aktivity
Baby studio - Dopolední program pro děti
od 15 měsíců a jejich rodiče.

www.tlumacov.cz
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Martin Zelina: Kurovický lom je hlavně přírodní památka
V roce 2008 zakoupil můj otec, p. Miroslav Zelina z Míškovic, lokalitu Kurovický
lom od firmy Českomoravský cement, a.s..
Zakoupil jej víceméně z nostalgie, jelikož zde
dříve pracoval jeho otec i děda a proto má
k tomuto místu osobní vztah. O tento lom
jsme se začali starat jako o běžný les, prováděli jsme údržbu porostů apod. Věděli jsme,
že zde chodí lidé za přírodou a odpočinkem.
Postupem času se díky médiím rozkřiklo, že lom už není hlídán jako v období těžby, a proto začala narůstat i návštěvnost lidí
v této lokalitě. S tím byl ovšem spojen i nárůst většího množství odpadků, které po návštěvnících, zvláště po letním období, zůstávalo. V roce 2012 bylo z Kurovického lomu
odvezeno celkem 850 kg odpadu a v roce
2013 dokonce necelých 1500 kg odpadu.
V roce 2013 se stav této přírodní památky
velmi zhoršil vlivem neustálé devastace přírody (vjíždění auty a motorkami až k vodní
ploše, kácení stromů v listu, zakládání ohnišť

Děti měly možnost prohlédnout si živočichy žijící v lomu. Foto: M. Zelina. 

v prostorách lomu i v okolním lese a bohužel také zabíjení živočichů).
Protože jsem nechtěl, aby se z tohoto krásného místa stala skládka, hledali jsme mož-

U tlumačovských zahrádkářů
Opět se mílovými kroky blíží podzim,za
jeho vraty číhá zima - jen je pootevřít, a ta
se nás pak zeptá: „Jakpak jste se na mne připravili?“ Každý z nás si pak musí sáhnout do
vlastního svědomí, jak odpoví. Tlumačovští zahrádkáři to mají pokaždé jasné. Nejen
vlastní stromky a zahrádky se musí ošetřit
a připravit na zimu, ale i společný švestkový sad a pozemky u pálenice. Také samotná
budova moštárny a pálenice musí projít nutnou údržbou, různými úpravami a opravami.
Po suchém období jsme byli nuceni vysadit
9 ks nových stromků jako náhradu za uhynulé, provádět pravidelnou údržbu pozemků a stromků. V budově jsme dokončili vybavení školící místnosti pro akci „Mladý zahrádkář“a školení členské základny. Ve výrobním prostoru bylo nutno opravit prasklý
zásobník kvasu pro pálení, provést generální
opravu obou zásobníků „lajtru“ po prvním
pálení, vyčištění chladiče pro první pálení.
Provedli jsme výměnu zářivkového osvětlení
v prostoru výroby, kanceláře a čekací místnosti za aktivní pomoci tlumačovské firmy
Newled. Ovšem hlavní a nejnáročnější úkol
nás teprve čekal.
Již několik sezon pociťujeme nedostatek
vody nutné k provozu moštárny a ke chlazení ve výrobním procesu pálenice. Stávající
dvě studny i s chladící věží nestačí při zvětšeném výkonu dodávat potřebné množství
chladící vody. Při konzultacích s odbornými firmami na dodávku studní a se zástupci
obecního úřadu jsme ustoupili od výstavby
další studny, ale zvolili jsme variantu rekonstrukce jedné ze stávajících. Výhodou tohoto
řešení byla úspora prací na příslušné dokumentaci a sáhodlouhých prací administrativních souvisejících se schvalovacím řízením.
Rekonstrukce se ujala firma Ekodril Zlín

Září 2016

a za velmi vydatné finanční pomoci Obce
Tlumačov se nám ji podařilo dokončit koncem měsíce srpna. To již na nás čekala nejdůležitější akce celého rok: příprava a zahájení páleničářské sezony 2016/2017 a moštování ovoce jako služba nejen pro obyvatele Tlumačova,ale i širokého okolí.
Dle zkušeností z minulých let jsme naplánovali zápis na pálení letních kvasů (třešně, meruňky, atd. na konec měsíce července a začátek srpna. Dle množství přihlášek
jsme byli připraveni rozvrhnout požadavky
zákazníků tak, abychom pak plynule navázali na pálení podzimních kvasů (švestky, jablka, hrušky, mirabelky a další). Ovšem letošní úroda letního ovoce byla úplně jinde,
než jsme předpokládali a tak se nám sešlo
všehovšudy 5 přihlášek, takže z provozních
důvodů nebylo vůbec možno zahájit pálení
letních kvasů.
Moštování ovoce jsme zahájili nejprve poslední dvě středy v měsíci srpnu a od září
moštujeme vždy v pondělí, středu a pátek od
14.00 hod. do 17.00 hod. Při větším množství
ovoce je možno domluvit na jiný termín a to
na telefonu 608 190 604 nebo 737 969 285.
Pálení podzimního kvasu jsme zahájili zápisem č. 1 v sobotu 10. září od 8.00 hod. do
11.00 hod. a následně zápisem č. 2 v sobotu
17. září od 8.00 hod. do 11.00 hod. tak, abychom mohli začít postupně pálit dle přihlášek. Zpočátku bude program pálení v určité dny a hodiny vyvěšen u vchodu do pálenice do doby plynulého provozu.
Objednávky na pálení je možno podávat
i na telefonu 733 521 612. Začátek pálení
bude oznámen obecním rozhlasem, plakáty
a na webových stránkách pálenice.
Na setkání s Vámi se těší tlumačovští
zahrádkáři.

nost, jak tuto památku nadále zachovat. Po
několika jednáních s Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí
a krajiny, Českou inspekcí životního prostředí z Brna a Lesy české republiky jsme dospěli
k jediné možnosti, a to tuto lokalitu oplotit.
Vydali jsme se tak na dlouhou cestu obnovy
této přírodní památky a záchrany ohroženého druhu čolka velkého, který se zde vyskytuje. Byli jsme nuceni přistoupit k zavedení
symbolického vstupného, jehož výtěžek nám
alespoň zčásti pomáhá pokrýt náklady spojené s ostrahou a provozem.
V roce 2014 zde byla vybudována naučná
stezka, došlo také k opravám původní prachárny a domku pro střelmistra, které se vlivem povětrnostních podmínek a také nenechavců postupně rozpadaly. Zbudovali jsme
zde také tři tůně na odtoku a rozšířili naučnou stezku o nové informační tabule. Dlouhodobě spolupracujeme s RNDr. Dušanem
Trávníčkem z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, který zde spolu se svými kolegy provádí výzkum. V roce 2015 zde objevili výskyt ještěrky živorodé, slípky zelenonohé a vodomila černého, největšího vodního
brouka na světě.
V současnosti zde i nadále provádíme pravidelnou údržbu, jako je vyžínání náletových
dřevin a travnatých ploch, obnovu stávajících tůní. Všechny práce jsou zde prováděny
v souladu s Plánem péče o přírodní památku
Kurovický lom na období 2013-2023, odsouhlaseným Krajským úřadem Zlínského kraje.
Probíhá zde také výzkum Geologického ústavu AV ČR v.v.i. Letos na jaře byl objeven výskyt vzácné houby, konkrétně chřapáče bělonohého. Tato houba je zapsána v Červeném
seznamu hub České republiky. V zimě jsme
ve spolupráci s Escargot, o.p.s. uspořádali
v Tlumačově a v Kurovicích dětský karneval na téma „Obyvatelé Kurovického lomu“,
kde se také soutěžilo o nejhezčí masky. Na
jaře jsme pro naše návštěvníky připravili vítání jara v Kurovickém lomu, kdy zde proběhlo otevření naučné stezky a průvod s Moranou. V létě se konal již druhý ročník Festivalu pro čolka s prodejem výrobků a dílničkami pro děti. Návštěvníci měli mimo jiné
možnost zúčastnit se poutavých komentovaných prohlídek.
V budoucnu plánujeme zřídit pro návštěvníky galerii historických fotografií a předmětů z počátku a průběhu těžby. Touto cestou
bychom chtěli požádat občany, kteří vlastní fotografie, dokumenty či předměty, vážící se k historii lomu, o jejich zapůjčení. Předem moc děkujeme.
Naším záměrem je zachování přírodní
památky pro všechny, kteří touží po poznání a chtějí se dozvědět něco o fauně a flóře
a také o historii tohoto místa. Budeme i nadále pracovat na tom, aby se z této lokality
stalo místo klidu, odpočinku a nezničené přírody, které zde zůstane zachováno i pro budoucí generace.
Martin Zelina

„Starší fotbalová generace“.

Foto: S.K. Tlumačov. 

Oslavy 85. let fotbalu v Tlumačově
Vraťme se do doby, kdy fotbal v Tlumačově zapouštěl kořínky, vzpomeňme těch časů,
kdy kopaná byla pokládána za hru surovou.
Fotbalista byl považován div ne za rváče,
za násilného blázna. Studenti a školáci měli
přísný zákaz kopané se věnovat, jinak špatná známka z mravů, i vyloučení ze studií. Nepomáhaly zákazy. Tak i v Tlumačově. Stačila
pucka hadrami nebo papírem vycpaná z maminčiny punčochy, kterou kluci vášnivě honi-

li po plácku a snažili se ji všemi možnými fígly zasunout mezi dvě hromádky čepic, nebo
kabátů, třeba i školních knížek. Tolik z dochovaných historických pramenů. K založení oddílu kopané v Tlumačově došlo koncem
roku 1931 z inciativy pana Ladislava Cahy,
holiče a obchodníka školních potřeb a tiskovin, a pana Vincence Němečka, zaměstnance
u firmy Baťa v Otrokovicích, na oběžníkem
svolané schůzi občanů za přítomnosti pana

Klableny z Napajedel, pracovníka a pozdějšího předsedy hanácké fotbalové župy. Málokdo ze zakládajících členů tehdy tušil, že
nově založený klub se stane nejvýznamnějším sportovním spolkem v obci a fotbalová
tradice zde zapustí pevné kořeny.
Oslava 85. let existence oddílu kopané se
uskutečnila v areálu fotbalového hřiště v sobotu 2. července 2016 za účasti zástupců
všech tlumačovských fotbalových generací a věrných fanoušků tlumačovské kopané.
V průběhu oslav změřili síly v přátelských
utkáních naši nejmladší fotbalisté (přípravka), žáci, dorostenci a samozřejmě i muži,
jejichž atraktivní zápas se starou gardou FC
FASTAV Zlín oslavy uzavřel. Účastníci oslav
měli možnost zavzpomínat při prohlížení dochovaných oddílových kronik a mnoha historických i současných fotografií, mapujících
působení oddílu kopané v obci. Fotbalová
klání byla zpestřena vystoupením DDM Sluníčko Otrokovice – Aerobik Team Tlumačov
s úspěšnou sestavou „Charlie Chaplin na scénu“. Oslavy byly krásnou příležitostí k předání poháru našim mladším žákům za vítězství
v soutěži Okresní přebor, skupina A, ročník
2015/2016. Všem účastníkům oslav děkujeme za projevenou podporu.
S. K. Tlumačov z. s.
František Kel, člen výkonného výboru

Mladí fotbalisté vybojovali bronzové medaile na turnaji MAS
V pondělí 27. června 2016 se ve sportovním
areálu SK Spartak Hulín konal fotbalový turnaj žáků O pohár MAS Jižní Haná. Žáci S.K.
Tlumačov dovezli domů pohár a bronzové medaile za výborné třetí místo.
Turnaje se zúčastnily kromě družstva žáků
S.K. Tlumačov celky SK Spartak Hulín, FK
Chropyně, FC Kvasice a TJ Skaštice. Hrálo
se 2 krát 16 minut na polovinu hřiště systé-

Mladší žáci mistry
okresního přeboru
Úspěšnou sezónu 2015/2016 mají za sebou mladí tlumačovští fotbalisté. Ve vydařené sezóně se jim podařilo vybojovat celkové prvenství v okresním přeboru v kategorii mladší žáci.
Pohár byl mladším žákům slavnostně předán starostou obce p. Petrem Horkou na
oslavách 85-ti let tlumačovské kopané. Spolu s pohárem a diplomem obdrželi mladí
fotbalisté od obce Tlumačov i dort ve tvaru
fotbalového hřiště, který upekla paní Hánová. Klukům patří dík za výbornou reprezentaci tlumačovského fotbalu. Poděkování patří také jejich trenérům - Oldřichu Hrdinovi
a Jiřímu Kvasničkovi, kteří se mladým fotbalistům ve svém volném čase věnují a mají na
tomto úspěchu zásadní podíl.
Za rodiče a fanoušky – hoši děkujeme.
Ing. Jan Rýdel

mem „každý s každým“ se sedmi hráči v poli.
Turnaj pro naše fotbalisty začal těsnou výhrou nad Kvasicemi 4:3, když se našim borcům podařilo zápas otočit až v samém závěru utkání. Druhý zápas proti celku TJ Skaštice se vyvíjel ze začátku velmi dobře. Kluci se
dostali do dvoubrankového vedení, které bohužel v poslední desetiminutovce neudrželi a prohráli těsně 3:2. Pak následoval zápas
s Hulínem, který naši fotbalisté zcela ovládli
a zvítězili přesvědčivě 11:3. V posledním zápase tak byla možnost za určitých okolností bojovat i o celkové vítězství v turnaji. Základem
úspěchu však bylo zdolat celek FK Chropyně. Vstup do zápasu se ale bohužel vůbec nevydařil a po 10 minutách hry svítil na ukazateli skóre stav 0:4 v neprospěch našich. Kluci
zkusili ještě zabojovat, podařilo se jim snížit,

Úspěšní fotbalisté na turnaji MAS.

nicméně proti nadšeně hrajícímu soupeři se
nedařilo a nakonec podlehli 2:8.
Turnaj byl dramatický až do úplně posledního zápasu, ve kterém vítězství Skaštic nad
Kvasicemi rozhodlo o celkově třetí příčce pro
naše fotbalisty. Turnaj vyhráli žáci Skaštic před
Chropyní, za třetím Tlumačovem se umístily Kvasice a poslední skončil Spartak Hulín.
Kromě třetího místa družstva v turnaji se
podařil i individuální úspěch Lukáši Havelkovi, který se stal nejlepším střelcem turnaje. Kluci výborně reprezentovali tlumačovský fotbal.
Pod vedením trenéra Oldřicha Hrdiny hrála
sestava: V. Samsonek, J. Hrtús, L. Havelka, Z.
Machovský, J. Kvasnička, M. Rýdel, R. Dvořák, T. Hric, M. Smékal, L. Gärtner, J. Kovalčík a D. Ňaňko.
Ingr. Jan Rýdel

Foto: J. Rýdel. 
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Finanční myšlení
jinak
„…aby klientův majetek dlouhodobě rostl a ochránili jsme jeho závazky, život a majetek.“
Tuto větu jsem slyšel před více než třemi
lety a stále se mnou rezonuje. Koneckonců to byla právě ta filozofie, která si získala
můj obdiv a přesvědčila mě, že finanční poradenství není jen studna na peníze „rádoby
finančních poradců“, nicméně že jde s klienty plánovat jejich sny a cíle a dlouhodobě
k nim směřovat.
Mou dlouhodobou vizí je vybudovat spoustu malých poboček v malých obcích a okrajových oblastech větších měst, tak abychom
mohli tuto službu šířit a poskytovat všem lidem. Koncept založený na důvěře – finanční poradce je rodinný přítel a na profesionalitě – vše pod jednou střechou, je dle mého
názoru jediný dlouhodobě funkční model.
Celou podstatu mé přidané hodnoty připodobuji k mému oblíbenému sportu – tenisu.
Představte si, že budete hrát proti Rogeru
Federerovi. Jaký to bude pocit? Kolikrát denně trénuje on a kolikrát Vy? Máte vůbec šanci v takovém zápase uspět? Osobně neznám
nikoho, kdo by porazil Federera…
A teď z mého soudku – třeba když si půjdete vyřídit hypotéku. Jak často řešíte hypotéku? Jednou, maximálně 2x za život? Kolikrát za den řeší hypotéku banka, 10 x, možná
100 x? Je to tedy rovný boj? Můžete si v bance diktovat podmínky? A co když se za Vás
postaví někdo, kdo řeší několik hypoték do
týdne? Takový člověk dokáže vyjednat mnohem lepší podmínky.
To je mým cílem, lepší podmínky pro mé
klienty.
Další odlišností je i forma spolupráce s klientem. Mnohokrát jsem slyšel větu: „…ten

pán přišel, donesl nám smlouvu, kterou jsme
podepsali a od té doby jsme ho neviděli.“
Jak může něco takového fungovat? Jaké by
bylo, kdybyste měli zdravotní problém, přišel by k Vám domů neznámý lékař, dal Vám
lék a už byste ho nikdy neviděli… A nebo
má každý svého osobního lékaře, ke kterému dochází na pravidelné kontroly a nebo
když je nemocný?
Takto pracuji i já – naše první schůzka je
o tom, abychom se poznali a já zjistil Váš
aktuální stav vs. co si chcete splnit. Druhá
schůzka je sestavení kompletního finančního plánu, takové „zdravotní dokumentace“, podle které postupujeme na takzvaných
servisních setkání. Je to o tom se min. jednou za rok potkat a zkontrolovat, zda je vše
v pořádku.

ve čtvrtek odpoledne do 17:00 do 20:00 sídlit u Vás na KIS Tlumačov. Případně po domluvě se můžeme potkat kdekoliv. Zároveň
Vás všechny velmi rád uvidím na veřejné přednášce, která se bude konat na v KIS Tlumačov, nám. Komenského 170, 21.září 2016 od
17:30 hodin. Kde budu vysvětlovat právě jak
přemýšlet o penězích – ukazoval Vám někdo
v bance jak splatit hypotéku mnohem dříve
a ušetřit na úrocích? Ptal se Vás někdo při
sestavování životní pojistky na to, jaký máte
příjem, výdaje a úspory? Budeme si vysvětlovat, proč je to velmi důležité. Plus mnoho dalšího. Podrobné informace budou i na
webu www.tlumacov.cz.

Tuto službu přináším i k Vám do obce, kde
budu každý lichý týden v úterý dopoledne
od 9:00 do 12:00 hodin a každý sudý týden

Pavel Brand
720 755 471
pavel.brand@partners.cz

Případně jsem Vám všem k dispozici a těším se na naši dlouhodobou spolupráci.
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