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ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
červnové vydání Tlumačovských novinek
budu věnovat důležitým tématům a informacím, které vás určitě zajímají. V první řadě
bych chtěl zmínit, že jsme téměř s jistotou neuspěli s žádostí o dotaci na kompostéry na bioodpad pro naše domácnosti, byť nám doposud nebylo doručeno žádné písemné stanovisko. Státní fond životního prostředí České
republiky (SFŽP ČR) vydal pouze seznam
podpořených projektů a tyto žadatele depeší
informovalo o tom, že mají pracovat na výběrových řízeních. Z toho důvodu jsme přistoupili k opětovnému podání žádosti na SFŽP
ČR na „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ s tím, že v další výzvě by měli být uspokojeni všichni neúspěšní i noví žadatelé, protože je zde alokována větší finanční částka.
V případě úspěchu naší žádosti a provedení
výběrového řízení na dodavatele, lze očekávat kompostéry v našich domácnostech nejdříve v polovině roku 2018.
V současné době už naplno probíhají práce na údržbě zeleně v obci i mimo ni. V tomto náročném období jsme v minulosti využívali sezónní pracovníky z úřadu práce určené na tyto veřejně prospěšné práce (VPP), jejichž mzdové náklady byly dotovány z fondů
EU. V letošním roce však úřad práce změnil
strategii pro přidělování těchto pracovníků
na obce a města, s ohledem na potřebu pra-

Skvělá zábava při kácení májky.

covních sil na trhu práce. Proto jsme také neuspěli s žádostí u „prověřených“ osob, které
v obci v minulosti pracovaly a z původně požadovaných 8 pracovníků nám byli schváleni
pouze dva. Nastalou situaci s nedostatečným
počtem pracovníků střediska údržby se snažíme řešit uzavíráním dohod a pracovních
smluv na společensky účelná pracovní místa (SÚPM), které nabízí úřad práce jako alternativní řešení. To však není z ekonomického hlediska pro obec tak výhodné, jako
u pracovníků na VPP. I přes tyto těžkosti se
budeme snažit udržet zeleň v obci v rámci
možností v přijatelném stavu.
Dále bych chtěl apelovat na občany, aby
udržovali pořádek na veřejných prostranstvích, zejména pak kolem sběrných hnízd.
Aby ukládali konkrétní odpad pouze do přistavených kontejnerů a v případě naplnění
jejich kapacity ho neponechávali na místě
mimo tyto nádoby a využívali provoz sběrného dvoru obce v ulici Zábraní! Pokud budeme zodpovědní v oblasti odpadového hospodářství, výsledkem bude zase o něco čistější obec. Není to k zamyšlení? Předem děkuji.
Další velké téma je parkování a odstavování vozidel na obecních pozemcích. V první řadě je nutné konstatovat, že vlastník vozidla je povinen parkovat svého „plechového miláčka“ na svém pozemku. Protože
se jedná o složitou problematiku, schválila

Foto: KIS Tlumačov.

rada obce v loňském roce usnesení, ve kterém umožňuje občanům požádat obec o bezplatnou výpůjčku obecního pozemku za účelem vybudování zpevněné plochy pro parkování. Tímto znovu upozorňuji občany na využití této možnosti.
Protože se nezadržitelně blíží konec školního roku, dovolte mi, abych v závěru mého
příspěvku, popřál dětem krásné prázdniny
plné zážitků, sluníčka a koupání. Nám dospělým příjemnou dovolenou.
Petr Horka, starosta obce
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Z radnice

Obnova zeleně v obci
V zimním období letošního roku v době
vegetačního klidu proběhly v obci Tlumačov výraznější práce na úseku údržby zeleně. Těmi zásadními jsou zejména dvě akce.
Na základě doporučení komise zemědělské a životního prostředí a vydaného rozhodnutí, bylo provedeno pracovníky oddělení životního prostředí, údržby a služeb naší
obce pokácení vzrostlých borovic a stříbrných smrků v ulici Dolní. Tato čtyřicet let stará zeleň uvolní místo nové výsadbě na tomto hlavním tahu obcí. Nová dosadba zeleně
v ulici Dolní je naplánovaná na podzim dle

Foto: OÚ Tlumačov.

Kontejnery na bioodpad na ul. Sportovní
jich označení ukládán odpad, který do bioodpadu evidentně nepatří (plasty, kamení, hadry, suť apod., …). Pracovníci údržby a služeb
jsou nuceni celý kontejner přebrat a nevhodný odpad z něj vytřídit, neboť takovýto odpad nelze uložit do komunitní kompostárny.
Tato činnost je časově velmi náročná a celkově neefektivní. Upozorňujeme občany, že pokud bude uvedená situace dále pokračovat,
bude obec nucena přistoupit k tomu, že kontejnery na ulici Sportovní přestane umisťovat.
Žádáme proto občany, aby důsledně odpad
třídili a neukládali do kontejnerů ani mimo
ně odpad, který tam nepatří a řídili se popisky, které jsou na kontejnerech umístěny. Dále
také žádáme občany, aby v době, kdy nejsou
kontejnery na ulici Sportovní přistaveny, ne-
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Dne 20. 4. 2016 schválilo Zastupitelstvo
obce Tlumačov podání žádosti o dotaci na
akci „Revitalizace bytového domu 630 Tlumačov“ v rámci 16. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
„Energetické úspory v bytových domech - zateplování“, vyhlášené dne 9. 12. 2015 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Na základě objednávky zpracovala za
obec Tlumačov žádost o dotaci společnost
CHRISTEC s.r.o., se sídlem Masarykova
náměstí 208, Napajedla s tím, že podání žádosti proběhlo dne 3. 9. 2016 prostřednictvím centrálního elektronického systému ministerstva. Souběžně s tímto úkolem společnost CHRISTEC s.r.o. Napajedla administrovala v září roku 2016 výběrové řízení na

Kontejnery na bioodpad.

teplení objektu dokončeny zhotovitelem stavby až v průběhu měsíce dubna 2017.
Celková cena realizovaného díla, včetně
projektové dokumentace, zajištění výběrového řízení, podání žádosti o dotaci a provedených stavebních prací, činila částku ve
výši téměř 1.050.000,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady na tuto stavbu byly prozatím
plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov schváleného pro rok 2017 s tím, že podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude dle příslušného programu následně činit 31,5% z celkově uznatelných nákladů.
Samotné zateplení bytového domu by
mělo přinést úspory nákladů obce zejména
za energie na vytápění a ohřev teplé užitkové
vody a přitom zvýšit tepelnou pohodu bydlení v zimních měsících.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

Naši jubilanti duben – červen 2017
70 let – Oldřich Polášek, Jaroslav Perútka,
Dagmar Šišáková, Pavel Krejčí, Josef Hoďa,
Ivan Oslzla, Eduard Pytlíček, Antonín Mokrý, Miroslav Gazdoš, Jaroslav Hlaváč, Naděžda Pavlíčková
80 let – Vlasta Janská, Marie Pavlíčková
85 let – Josef Machálek
90 let – Olga Ředinová, Vítězslav Pivoda,
Marie Skopalíková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Foto: OÚ Tlumačov.

odkládali odpad volně na plochu a nevytvářeli tak nevzhlednou skládku v obci.
Děkujeme za pochopení!
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Bytový dům č. p. 630.

MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ
zve všechny seniory a jejich příznivce
v pátek 8. září 2017 od 9 hodin do tělocvičny ZŠ Tlumačov na

HRY SENIORŮ MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ
PROGRAM
9:00 - 9:30
9:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:30

dodavatele výše uvedené akce. Na základě
výsledků hodnocení nabídek schválila Rada
obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 29. 9. 2016 jako zhotovitele stavby
společnost BR stavby s.r.o., se sídlem Určice 402, Určice.
Realizace stavebních prací dle smlouvy
o dílo probíhala v termínu od 1. 10. – 30. 11.
2016.
Hlavním cílem celé stavby byla realizace zateplení obvodových stěn objektu včetně stropu ve sklepě a podlahy v půdním prostoru bytového domu. Vzhledem k požadavku obce a navýšení objemu prací na zateplení a odvlhčení vnější části obvodového zdiva suterénu pod terénem a následným mrazivým zimním měsícům, byly tyto práce na za-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Nové auto
Ford Transit
pro údržbu
V souladu se schváleným rozpočtem obce
na rok 2017 byl na oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov zakoupen nový dodávkový automobil Ford Transit Combi Van. Dne 1. června byl předán zástupci společnosti BRNOCAR a.s. našim pracovníkům přímo v technickém areálu obce.
Nový Transit v hodnotě 709 729,- Kč byl
pořízen na základě výsledku výběrového řízení jako náhrada za pomalu dosluhující automobil Renault Master, který bude následně nabídnut k prodeji. Investice do oprav
a údržby tohoto staršího automobilu se stále zvyšovaly a jeho užitná hodnota se vzhledem k potřebám obce snižovala.
Nový automobil bude využit k výkonům
prováděným při údržbě obce a při převozu
materiálu a osob (vozidlo je sedmimístné).
Automobil je vybaven tažným zřízením a lze
ho bezpečně využít pro přepravu v soupravě
i na delší vzdálenosti.
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Z radnice

Bytový dům na ul. Jana Žižky č. p. 630 v novém kabátě

schváleného projektu zeleně. Jeden ze stříbrných smrků byl ponechán do příští zimy,
kdy bude také skácen a použit jako tlumačovský vánoční strom.
Druhou akcí, která proběhla v závěru měsíce března, bylo kácení starých jasanů podél chodníku na ulici Sokolské. Tyto stromy
a zejména jejich kořenový systém, již několik let výrazně narušoval povrch chodníku
včetně jeho podloží. Zbylé pařezy budou odstraněny při rekonstrukci chodníku, která je
plánovaná ve druhé polovině tohoto roku.
Petr Horka, starosta obce
Staré jasany v ulici Sokolské.

Od jarních měsíců je na určeném místě v ulici Sportovní vždy pravidelně na víkend přistavován kontejner na bioodpad. Nově vyšla obec
občanům této části Tlumačova vstříc a začala
přistavovat kontejnery dva. Hlavním důvodem
přistavení druhého kontejneru bylo umožnit
občanům třídit biologický odpad na tzv. bioodpad a dřevní hmotu.
Kontejnery jsou označeny popisky, aby bylo
zřejmé, jaký odpad lze do určeného kontejneru
uložit. Jeden kontejner je určen pouze na bioodpad (tzn. tráva, listí, zbytky rostlin… – odpad, který lze uložit do komunitní kompostárny) a druhý je určen pouze na dřevní hmotu,
kterou nelze uložit do kompostárny. Ani jeden
z kontejnerů není určen na komunální odpad!
Množí se případy, kdy do kontejnerů je i po je-
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Slavnostní zahájení
Soutěže
Oběd
Kulturní program - vystoupení zástupců jednotlivých měst a obcí
(Kvasice, Hulín, Chropyně, Tlumačov)
13:30 - 14:00
Vyhlášení výsledků a předání ocenění
14:00 - 16:00
Hudební produkce - volná zábava, tanec
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Přijďte sportovat, povzbuzovat a dobře se bavit, těšíme se na Vás

Foto: OÚ Tlumačov.

Narozené děti
Zdeňka Brázdilová, Marian Šlapanský, Dan
Holec, Tomáš Gazda, Adriana Žílová, Barbora Bednaříková.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí!
Svatby
Pavel Jaroš a Karolína Poláková, Milan Trunkát a Romana Manišová, Daniel Batoušek
a Michaela Suroviaková.
Novomanželům blahopřejeme!
Zlaté svatby
Jan a Jana Demelovi. Srdečně blahopřejeme!
Úmrtí
Stanislav Marčík, Miroslav Šumbera, Eduard Vráblík, Petr Zlatuška.
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
Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 22. 3. 2017 projednala:
schválila pro ZŠ Tlumačov, p. o. přípravu a realizaci projektu MŠMT dle Výzvy
č. 02 16 022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ I“ a doporučila ZO ke schválení žádost ředitele ZŠ Tlumačov, p. o. o spolufinancování nově zřízené pozice školního
psychologa pro školní rok 2018/2019 ve výši
max. 250.000 Kč
schválila pořadník v DPS pro aktuální zájemce
schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 28 v DPS ke dni 31.
3. 2017
schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice J. Žižky 630 do 30. 9.
2017
schválila vnitřní směrnici „Vnitřní platový předpis“
schválila předání do užívání rehabilitační tříkolky EKO TEXTIL za podmínek
uvedených v protokolu o předání k užívání
schválila sdružení SDH Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 17.500 Kč
na základě Žádosti o poskytnutí příspěvku
na činnost a schválila Smlouvu o poskytnutí
veřejné finanční podpory č. 3/2017
schválila TJ voltiž Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 25.000 Kč na
základě jejich „Žádosti“ a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2017
schválila Českému svazu chovatelů
poštovních holubů ZO Tlumačov na základě jejich „Žádosti“ neinvestiční transfer ve
výši 20.000 Kč a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2017
schválila ČOZ ZO Tlumačov neinvestiční finanční transfer na základě jejich „Žádosti“ ve výši 13.500 Kč a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
č. 6/20127
schválila paní H. Janoštíkové (Návraty) neinvestiční finanční transfer ve výši
7.000 Kč na základě její „Žádosti“ a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 7/2017
schválila spolku – Moped TEAM Tlumačov, z. s. neinvestiční finanční transfer ve
výši 16.000 Kč na základě jejich „Žádosti“
a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
schválila Českému svazu včelařů ZO
Malenovice neinvestiční finanční transfer
ve výši 4.000 Kč na základě jejich „Žádosti“ a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory č. 9/2017
schválila panu J. Krčmovi (stolní te-
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nis) neinvestiční finanční transfer ve výši
7.000 Kč na základě jeho „Žádosti“ a schválila Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 10/2017
schválila záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2453/3 ostatní plocha o výměře 12 m2 za daných podmínek
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na akci malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 863 Klub obce
Zábraní“ - dodávka nábytku kuchyně a šatny a schválila jako dodavatele osobu pana R.
Buršíka v celkové ceně 102.125 Kč bez DPH
vzala na vědomí podané cenové nabídky na akci malého rozsahu „Výměna vrat pro
objekt garáží OÚ Tlumačov a schválila jako
dodavatele společnost Bartek vrata s.r.o.
Uh. Hradiště, v celkové ceně 108.361 Kč
bez DPH
schválila příkazníka spol. INp servis s.r.o. Kroměříž pro zastupování příkazce – OÚ Tlumačov, k administraci zadávacího řízení na veř. zakázku malého rozsahu
na stavbu Stavební úpravy č. p. 65 Tlumačov
schválila předloženou účetní uzávěrku
p. o. MŠ Tlumačov k 31. 12. 2016 a schválila zúčtování hospodářského výsledku ve
výši 18.870 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace
schválila účetní uzávěrku p. o. ZŠ Tlumačov k 31. 12. 2016 a schválila zúčtování
hospodářského výsledku ve výši 189.435 Kč
a jeho přidělení do rezervního fondu organizace
schválila dotaci ve výši 2.000 Kč pro
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o.p.s. a schválila Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 o poskytnutí dotace
schválila dotaci ve výši 5.000 Kč pro
STROP O.P.S. Zlín a schválila Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 o poskytnutí dotace
schválila dotaci ve výši 10.000 Kč
pro Charitu sv. Anežky Otrokovice a schválila Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2017 o poskytnutí individuální dotace
vzala na vědomí cenové nabídky uchazečů na akci malého rozsahu „ Revitalizace
parku náměstí Komenského - výběr zhotovitele“ a schválila jako zhotovitele PD spol.
Centroprojekt group a. s., Zlín v celkové
ceně 298.000 Kč bez DPH
schválila pořádání chovatelských
akcí Zemského hřebčince Tlumačov, s.
p. o v jeho areálu
vzala na vědomí zprávu o jednání
škodní komise
schválila smlouvu o poskytování tiskových služeb na pronájem přístroje Canon iRA-C3320i se spol. Embex s.r.o. Val.
Meziříčí
schválila převod fin. prostředků rozpočtu p. o. ZŠ Tlumačov a zakoupení podlahového mycího stroje SHARK v ceně
57.998 Kč z prostředků investičního fondu ZŠ

Rozhodování Rady obce formou
„PERROLLAM“ ze dne 5. 4. 2017:
schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi vzdělávacími zařízeními a zaměstnavatelem / nestátní neziskovou org., kulturní
institucí a zařízeními spolupracujícím s dětmi a mládeží mezi Obcí Tlumačov a institucemi : MŠ a ZŠ Tlumačov, MŠ Klubíčko Tlumačov, PORR a. s., Skanska a. s., Metalšrot
Tlumačov a. s., které budou složit jako podklad k žádosti o dotaci z IROP na akci „Objekt č. p. 65 – prostor pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Tlumačově“.
schválila uzavření smlouvy č. 326/2017
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci
Tlumačov“

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 19. 4. 2017
projednalo:
schválilo účetní uzávěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření obce za
účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016
projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2016 a schválilo celoroční hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016, a to bez výhrad
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017
rozpočtu obce na rok 2017, zvýšení příjmů
i výdajů o 335.000 Kč, s tím, že celkové příjmy a výdaje po tomto opatření č. 2/2017 činí
49.046.000 Kč
schválilo org. DDM, odloučené pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer
ve výši 90.000 Kč na základě jejich Žádosti
o poskytnutí příspěvku na činnost a schválilo
Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017
schválilo spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 126.000 Kč
na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost a schválilo Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2017
projednalo a schválilo v souladu se
zněním zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění
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 postup při řešení situace ve
věci současného působení SKAO-PZ na okolí ve smyslu vyvolání jednání s vlastníkem,
správcem, předmětného zařízení o zajištění a provedení měření korozního průzkumu
v oblasti zvýšeného vlivu interferenčních
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
proudů působících na kovové předměty a případného působení interferenčních vlivů na
zdraví občanů žijících v této oblasti
neschválilo záměr odprodeje pozemku p. č. st. 927 o výměře 25 m2
schválilo záměr směny části pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 1182/4 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 500
m2 za část pozemku potřebného k zajištění
veřejné dostupnosti a provádění údržby na
části účelové komunikace u areálu farmy Tlumačov a schválilo záměr prodeje části pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 1182/4 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca
3.841 m2 za podmínek: 100Kč/m2, využití
dle schváleného ÚP, náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017 o rušení nočního klidu
schválilo žádost ředitele ZŠ Tlumačov
p. o. o spolufinancování nově zřízené pozice
školní psycholog pro školní rok 2018/2019 ve
výši 250.000 Kč a ukládá OÚ alokovat tuto
částku v rozpočtu obce pro rok 2018 a 2019

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 26. 4. 2017 projednala:
schválila dotaci ve výši 28.000 Kč pro
ZO ČOZ na výměnu svodů dešťové vody na
budově č. p. 774 a schválila Veřejnoprávní
smlouvu č. 8/2017
schválila dotaci ve výši 8.000 Kč pro
Středisko rané péče EDUCO Zlínz.s. a schválila Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017
schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 5. 2017 na byt č. 3, ul. Nádražní, Tlumačov
schválila předložený Pořadník č.
20/2017 na obsazení obecních bytů dle Zásad
hospodaření s bytovým fondem z 26. 10. 2016
vzala na vědomí cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého rozsahu
„Dodávka kontejnerů pro sběrný dvůr obce
Tlumačov“ a schválila dodavatele nových vanových kontejnerů spol. Monza CZ s.r.o. Slušovice v celkové ceně 131.800 Kč bez DPH
schválila smlouvu o poskytování tiskových služeb č. 1711 se spol. EMBEX s.r.o. Valašské Meziříčí
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 27. 2. 2017 se spol. Envia systém s.r.o., Kroměříž
schválila výpůjčku části pozemku KN p.
č. 2453/3 ostatní plocha o výměře 12 m2 paní
Mgr. P. Frdlíkové za stanovených podmínek
schválila uzavření nového pojištění
osobního vozidla Ford Tranzit
schválila v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2017 vytvoření společensky účelného pracovního místa dle potřeby na
dobu určitou na 1 rok

schválila od 1. 6. 2017 cenu za pronájem Klubu obce na Zábraní 2.000 Kč/3 dny
a 1000 Kč /1 den, v pronájmu je zahrnuto
vybavení klubu a spotřeba energií
schválila Moped Teamu z.s. beúplatné zapůjčení hmotného majetku obce a bezplatný převoz na akci Moped rallye Tlumačov dne 20. 5. 2017, dále bezúplatné užívání vymezených obecních pozemků po dobu
trvání akce a tisk plakátků
schválila za úplatu a při splnění stanovených podmínek zapůjčení stolů a laviček
paní J. Skopalové
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č.p.
65, Tlumačov“, schválila pořadí cenových
nabídek, schválila výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost HARKO, Trávník, která splnila podmínky zadávacího řízení a podal nejvhodnější nabídku s cenou
4.341.667 Kč bez DPH

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 24. 5. 2017 projednala:
schválila znění vnitřní směrnice „Vnitřní platový předpis“
schválila finanční dar 3.000 Kč pro
org. Linka bezpečí, z. s. Praha, schválila Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov

vzala na vědomí Usnesení MěÚ Otrokovice o postoupení oznámení přestupku č.
j. OES/20909/2017/SUB s tím, že nebude
zahajovat řízení
schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě, v němž bude zohledněna změna příjmení nájemce na byt č. 6, U Trojice,
od 1. 6. 2017
schválila Provozní řád Klubu obce
na Zábraní
schválila MO KDU-ČSL Tlumačov
bezplatné zapůjčení travnaté plochy na nám.
Komenského, WC na KIS a bezplatné zapůjčení hmotného majetku obce s dopravou na akci 30. 6. 2017, „Škola končí, prázdniny začínají“
schválila uzavření příkazní smlouvy
na zajištění výkonu tech. dozoru investora
pro akci „Stavební úpravy objektuč.p.65, Tlumačov“ se spol. INp servis s.r.o. Kroměříž
schválila příkazníka spol. INp servis s.r.o., Kroměříž, pro zastupování příkazce – obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu
„Víceúčelový sportovní areál, ul. Sportovní,
Tlumačov – SO2 Hřiště na tenis a SO3 Hřiště na beachvolejbal
schválila smlouvu o propagaci mezi
obcí Tlumačov a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p., Zlín
Pozn.: usnesení jsou redakčně krácena, celé
znění naleznete na www.tlumacov.cz

Turistická vizitka Obce Tlumačov
Od 29. června 2017 si mohou občané a návštěvníci Tlumačova zakoupit v Kulturním a informačním středisku na náměstí Komenského 170, nový propagační materiál, a to Turistickou vizitku naší obce spolu s Turistickým deníkem.

www.tlumacov.cz
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Úpravy Klubu obce
na Zábraní č. p. 863
V návaznosti na schválený rozpočet obce
Tlumačov pro rok 2017 byly počátkem roku
zahájeny přípravy k uskutečnění výběrového
řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu akce „Stavební úpravy objektu č.p. 863,
Tlumačov“.
Provedení stavebních úprav Klubu obce na
ul. Zábraní spočívalo v zateplení fasády objektu, ve výměně stávajících dřevěných oken
za nová plastová okna a v rekonstrukci sociálního zařízení – WC mužů a žen. Zde došlo k drobným dispozičním změnám s tím,
že nově byly provedeny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, obklady stěn a podlah. Zároveň bylo staré nevyhovující sanitární vybavení nahrazeno zařízením současného standardu a potřeb.
Administrací veřejné zakázky malého rozsahu byla na základě příkazní smlouvy pověřena společnost INp servis s.r.o. Kroměříž.
Výsledkem administrace byla závěrečná zpráva s návrhem pro výběr zhotovitele předložená ke schválení Radě obce Tlumačov.
Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost ENVIA system s.r.o., se sídlem Vejvanovského 1592/20,
Kroměříž.
Samotná realizace stavby probíhala v termínu od 1. 3. – 15. 5. 2017.
S ohledem na probíhající rekonstrukci sociálního zařízení bylo rozhodnuto o realizaci
stavebních úprav i v prostoru kuchyně a šatny. V rámci úprav kuchyně se jednalo zejména o výměnu rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Současně byla provedena i změna výškové úrovně stávající podlahy, která
byla snížena na úroveň podlahy ve vstupu.
Tato část byla realizována pracovníky údržby OÚ Tlumačov. V navazujících činnostech
byla realizována výměna zařízení kuchyně,
které za roky svého užívání již nevyhovovalo hygienickým a technickým potřebám. Jednalo se o kompletní výměnu nové kuchyňské
linky včetně instalace v základu standardních
vestavných spotřebičů – sporák, digestoř, mikrovlnka, trouba, myčka na nádobí. Zařízení
bylo v neposlední řadě doplněno samostatnou kombinovanou chladničkou. V prostoru
šatny byly zhotoveny nové věšáky a police na
odkládání oděvů a vestavné skříně na uložení úklidových pomůcek. Dodávku a montáž
tohoto nábytku a spotřebičů provedl na základě smluvního vztahu pan Roman Buršík,
6. května 720, Tlumačov.
Celková cena realizovaného díla, tj. veškerých stavebních prací včetně projektové dokumentace, administrace výběrového řízení
na zhotovitele stavby a zajištění truhlářských
činností včetně dodávky spotřebičů, činila téměř 1.500.000,- Kč.
Veškeré náklady na tuto akci byly plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov.
Předmětné stavební úpravy povedou z hle-

Červen 2017
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DDM
Ze života
Sluníčko,
obce KIS Tlumačov

Po stopách velikonočního zajíčka

Nová fasáda klubu.

Foto: KIS Tlumačov.

V neděli 19. 3. 2017 pořádal Dům dětí
a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, ve
spolupráci s KIS Tlumačov novou rodinnou
akci „Po stopách velikonočního zajíčka“.
Putování začalo v místním parku u sokolovny, kde menší i větší účastníci navštívili prasátko s medvědem, od kterých obdrželi kartičku ve tvaru vajíčka s přesným popisem cesty, kde mohou zajíčka hledat. Po
cestě za zajíčkem je přivítala ovečka se skládankou velikonoční pohlednice, u Berušky
a Ferdy mravence si vyzkoušeli veselou košíkovou v mraveništi, s kohoutkem zvládli slalom s hokejkou a vajíčkem, u žabičky nakrmili čápa a s vlkem, který nebyl vůbec zlý,
zdolali překážkovou dráhu. Od zvířátek získávali za splnění úkolu na kartičku razítka. Dál
pokračovala cesta podle mapky na kartičce
a také podle trasy značené zaječími stopami
k cíli směrem ke KIS. Cestou pomohli ještě
slepičce s jarním úklidem v kurníku a v závěru malovali v ateliéru u dvou tlapiček - lišky a kočičky, obří velikonoční kraslici. Splnění těchto úkolů jim dovolilo vyhledat velikonočního zajíčka a získat sladkou odměnu.
A to ještě nebylo všechno. Akce dál pokračo-

vala pestrým programem. Aby bylo zvířátek
ještě víc, mnozí si nechali nějaké namalovat
na obličej. Mimo to, děti přilákalo tvoření
zajíčka na špejli, malování papírových kraslic nebo velikonoční bludiště a omalovánky.
Společně se nám podařilo nazdobit technikou mramorování spoustu vyfouklých kraslic, které zdobily před Velikonocemi obecní
strom. Zpestřením bylo také opékání špekáčků, pro některé první po zimě. Se svou Boubleshow se představil klaun Bublíno a ukázal přítomným dětem i dospělým své umění
s bublifuky a bublinkami a všechny pobavil
a rozveselil. Zábavné odpoledne jsme zakončili společným cvičením zvířátek a dětí, které jsme původně plánovali pod širým nebem.
Dešťové kapky nás však zahnaly do budovy
kulturního střediska. Přestože počasí nevydrželo přívětivé po celou dobu akce, náladu
nám nepokazilo a odpoledne jsme si společně užili. Děkuji tímto všem za pomoc a spolupráci. Děkuji také účastníkům akce, kteří
se s námi přišli pobavit. Velmi nás potěšilo,
že vás bylo tolik ☺
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Velikonoční strom
- nová tradice
v Tlumačově

Strom plný vajíček.

Kuchyňka.

Foto: KIS Tlumačov.

diska obce zejména k úsporám režijních nákladů na provoz daného objektu a současně přispějí ke zlepšení komfortu při pořádání všech kulturních akcí. Michal Veselský,
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov
Klub obce na Zábraní dostál změn nejen
stavebních. Bylo zakoupeno nové nádobí ke
stolování (talířky, skleničky, příbory, atd.)
i nové čistící pomůcky. Došlo i k výměně několika kusů židlí, do kuchyňky přibylo nové
nádobí a kuchyňské potřeby. Kapacita klubu je max. 70 míst k sezení.
Vzhledem k rekonstrukci byly změněny
i podmínky pronájmu, např.:
- Klub je pronajímán na dobu 3 dnů tj. 72
hodin (víkend) za 2.000 Kč nebo na 1 pracovní den, tj. 24 hodin (pondělí až čtvrtek)
za 1.000 Kč.
- Žádost o pronájem musí být podána osobně písemně na vyplněném formuláři podaném na KIS Tlumačov.
- Nájemci obdrží seznam vybavení klubu
a instrukce o úklidu.
- Nájemce má povinnost dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů na zdi a inventář klubu ve všech jeho
prostorách.

Šatna.

Foto: KIS Tlumačov.

- Nájemce zodpovídá za dodržení zákazu kouření v klubu. Při zjištění porušení tohoto zákazu bude nájemci udělena pokuta
1.000,- Kč.
- Klub se zpětně předává pracovnici KIS
Tlumačov následující pracovní den po akci
nejpozději do 10 hodin (nebo dle dohody
s pronajímatelem) předat klíč od klubu a nájemné prostory zpět pronajímateli, přičemž
oznámí případné vzniklé závady.
- Provede se kontrola vybavení klubu. Případně vzniklé škody budou zaznamenány
v tomto seznamu vybavení nebo v Dohodě
o pronájmu.
Celé znění provozního řádu, včetně všech
příloh, naleznete na webu obce. Vše platí od
1. června 2017.
V příštím roce máme v plánu zrekonstruovat sál, zakoupit nové stoly, židle a opravit
okolí klubu.
Klub obce na Zábraní je nyní důstojným
prostředím pro pořádání obecních akcí a rodinných oslav. Věřím, že každý pronajímatel bude s vybavením a celkově s budovou
klubu zacházet tak, jako by se choval ke svému majetku.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Malování velké kraslice.

Veselá košíková u Berušky.

Foto: KIS Tlumačov.

Foto: KIS Tlumačov.

Výroba zajíčka.

Foto: KIS Tlumačov.

Foto: KIS Tlumačov.

Velikonoce jsou svátky jara, ke kterým neodmyslitelně patří barevná vajíčka a kraslice,
která jsou tradiční výzdobou takřka na celém
světě. V mnoha městech a obcích se začaly
objevovat stromy ozdobené velkým množstvím barevných velikonočních vajíček zavěšených na šňůrkách.
Tak jsme si řekli, že by takový velikonoční
strom mohl být i v Tlumačově.
Barevná vajíčka k zavěšení nám ochotně
připravily tlumačovské seniorky a také nám
pomohly při jejich zavěšování. Část kraslic
také vznikla v neděli 19.3.2017 při akci „Po
stopách velikonočního zajíčka“, kdy děti na
jednom stanovišti u KIS vajíčka barvily metodou mramorování. Děkujeme také paní
Zaoralové a pracovnicím DDM Sluníčko,
Tlumačov.
Následující roky bychom rádi do této nové
tradice zapojili co nejvíce občanů.
Strom plný vajíček byl k vidění v Dolní ulici, u křižovatky.
Na internetu se můžeme dozvědět, kde
vznikla tato tradice. Zvláštní tradice zdobení velikonočního stromu byla založena ve východoněmeckém městě Saalfeld. Zde se každoročně na Velikonoce objevují vejce na jednom stromě. Místní občan města pan Volker
Kraft, totiž už od roku 1965, pravidelně zdobí strom namalovanými a jinak ozdobenými
vejci. K ozdobení si vybral jabloň před svým
domem. Na velikonočním stromě v Saalfeldu viselo dokonce i přes 9800 vajec a jejich
instalace na košaté větve trvala více než dva
týdny. Německý velikonoční strom byl inspirací pro další následovníky.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Výstava Klubu seniorů
Tlumačov:
Svatba včera a dnes
Od začátku měsíce dubna do poloviny
května měli ti, kteří zavítali do Kulturního
a informačního střediska Tlumačov, možnost nahlédnout do soukromých sbírek svatebních exponátů tlumačovských občanů. Výstavu „Svatba včera a dnes“ instalovali místní senioři z Klubu seniorů.
Svoji druhou výstavu, kterou připravili senioři z Tlumačova, tématicky zaměřili na
svatby. Vystaveny byly vedle dámských i pánských svatebních šatů také svatební oznámení, boty, závoje, kloboučky, rukavičky, šperky, dárky a další doplňky z dob dávno minulých i současnosti.
Mezi desítkami exponátů jsme mohli
zhlédnout například ukázky květinových vazeb, svatební tabule, oznámení, boty, závoje
a další doplňky. Návštěvníci si prohlédli dobové a současné svatební fotografie.
Výstava byla zahájena vernisáží ve středu
5. dubna 2017 v 16 hodin. Od toho dne výstavu navštívilo téměř 250 obyvatel Tlumačova i okolních obcí. O tom, že výstava měla
úspěch, svědčí kladné ohlasy zapsané v návštěvní knize.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Výlet za pohádkou
V neděli 23. dubna 2017 jsme se s dětmi
netradičně sešli u mateřské školy, abychom
společně vyrazili za pohádkou. A nebyla to
jen tak ledajaká pohádka. Do Domu kultury v Kroměříži přijelo známé těšínské divadlo s dětským muzikálem „Sněhurka a sedm
trpaslíků“. Na nedělní výlet za pohádkou se
přihlásilo téměř 50 dětí.
O půl druhé odpoledne jsme rodičům zamávali z oken autobusu a vyrazili směr Kroměříž. Ještě štěstí, že jsme přijeli s předstihem, protože u pokladen Domu kultury pobíhalo spousty nešťastných rodičů s dětmi, kteří marně sháněli nějaké volné lístky. Představení bylo beznadějně vyprodáno.
Děti se usadily na svých místech a už se
nemohly dočkat, až se zvedne opona. Potom
už jen s údivem a zaujetím sledovaly bloudění Sněhurky mezi lesními zvířátky a prožívaly její setkání s trpaslíky, kteří bydleli v lesní chaloupce. Trpaslíci byli úžasní, jako by je
právě vystřihli z klasické animované pohádky Walta Disneye. Mrňaví (herci chodili po
kolenou), ale veselí trpaslíci nás bavili celé
představení a o legraci nebyla nouze. Krásná výprava, veselé písničky, bohaté a nápadité kostýmy obohatily celou nevšední podívanou. A když trpaslíci spustili svou známou písničku: „Hej, hou, hej, hou, trpaslíci
jdou…“, tak jsme si s nimi také s chutí zazpívali. Pohádka se všem moc líbila, však jsme
dlouho tleskali a nechtěli jsme pustit herce
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ZŠ Tlumačov

Setkání pedagogických pracovníků s představiteli obce

Svatební výstava.

Foto: KIS Tlumačov.

Návštěva jarního dvorku se zvířátky
Jaro je tady a s ním i každoroční návštěva jarního dvorku u pana Havelky, který nás
každým rokem vítá u něho doma, abychom
se seznámili s domácími zvířátky. Děti se na
ně už moc těší a vždy jim neopomenou donést něco dobrého na zub.
I letos jsme se setkali s kočičkami, pejsky,
kozami, prasátky, kohouty a slepicemi, na
dvorku nechyběli ani krocani a husy, které
nás vítaly hlasitým štěbetáním. Děti si pochovaly malá koťátka, kačenky i kuřátko. Seznámily se s tím, co zvířátka jedí, jak je třeba
se o ně starat, aby jim nic nechybělo a měli
se dobře. Na závěr návštěvy jsme se podívali
na koníčky, které se dětem moc líbili. Někteří odvážlivci by se rádi svezli, ale hřbet koně
byl opravdu na ně ještě moc vysoko. Musí
počkat, až vyrostou a třeba se jim poštěstí
se na opravdovém koni opravdu někdy svést.
Děkujeme panu Havelkovi za trpělivost, se
kterou si s námi povídal a za jeho ochotu pozvat nás k nim na dvorek a možnost podívat

se na zvířátka, která jsou tady doma a o které je moc dobře postaráno.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Děti a zvířátka.

Foto: MŠ Tlumačov.

V pátek 24. března 2017 se v obřadní síni
obce Tlumačov uskutečnilo setkání starosty obce pana P. Horky a místostarosty obce
pana Mgr. R. Huráně s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, které
v obci pracují s dětmi a mládeží a vykonávají zde vzdělávací, výchovnou a volnočasovou činnost.
Pozvání přijali pracovníci Základní školy Tlumačov p.o., Mateřské školy Tlumačov
p.o., Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice – odloučené pracoviště Tlumačov a Základní umělecké školy Otrokovice, která zajišťuje v naší obci výuku na hudební nástroje a výuku zpěvu.
Starosta i místostarosta obce ve svých projevech u příležitosti připomenutí si dne 28.
března 2017 - Dne učitelů, poděkovali všem
přítomným pedagogickým pracovníkům za

jejich náročnou, obětavou a svědomitou každodenní práci s dětmi. Poděkovali i ředitelkám MŠ, DDM, ZUŠ a řediteli ZŠ a jejich
pracovníkům za výsledky, kterých dosahují
se svými svěřenci ve výuce i při reprezentaci
jednotlivých zařízení i obce na místní, regionální a často i na republikové úrovni. Z úst
představitelů obce zazněla i slova, která potvrzovala tradiční a dlouho trvající podporu
obce Tlumačov všem vzdělávacím a výchovným institucím v obci Tlumačov.

V oficiální části tohoto setkání vystoupili
se svými příspěvky a zkušenostmi i jednotliví ředitelé škol a zařízení. V závěru v přátelské atmosféře došlo k neformální diskusi na
témata související s problematikou školství,
výchovy, pedagogické činnosti v praxi, zkušenostmi s realizací projektů ve školách, zabezpečením dostatku finančních prostředků na podporu školních i mimoškolních aktivit, atd.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Dějepis s úsměvem
Výuka dějepisu v dnešní době není už jen
o nezáživném povídání a memorování jednotlivých dat, pojmů, událostí či osobností.
Dnes už to jde i s úsměvem. Ano, stále je potřeba něco vědět, ale mnohem důležitější je
pochopit kontext dějin, prožít si některé události. A právě toto si vyzkoušeli žáci z 6. třídy.
Ve čtvrtek 16. dubna 2017 proběhla
v této třídě projektová výuka na téma „řecký Olymp“. Žáci se na jednu vyučovací hodinu proměnili v řecké božstvo a vyzkoušeli
si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli bájnou
postavou. A tak se po třídě pohyboval samotný Zeus, vládne bohů, vedle něj kráčela Artemis, bohyně lovu. V její těsné blízkosti si
vykračoval Áres, bůh válek. A mnozí další!
Pevně věřím, že díky této zkušenosti si
žáci jména řeckých bohů zapamatují na hodně dlouho.
Děkuji všem žákům za důkladnou přípravu. Poděkování však také patří mým kolegyním, které v rámci výuky VV a Pkč umožnili
žákům přípravu rekvizit. Děkuji Vám!
Mgr. Michaela Lišková

Setkání pedagogů a vedení obce.

Foto: OÚ Tlumačov.

Řecký Olymp.

Foto: ZŠ Tlumačov.

Úspěchy v soutěži
Výlet za pohádkou.

z jeviště. Paní uvaděčka si vybrala naši Markétku Velebovou ze třídy Berušek, aby předala Sněhurce krásnou kytičku. Markétka se
této role zhostila na jedničku.
Na závěr jsme se mohli vyfotografovat
společně se zvířátky, Sněhurkou, krásným
princem a nezapomenutelnými trpaslíky.
Toto privilegium měly jenom děti z mateřské školy z Tlumačova a Kvasic, které se na

Foto: MŠ Tlumačov.

naše upozornění také zúčastnily této divadelní pohádky.
Spokojení a nadšení z nádherné podívané,
jsme odjížděli zpět k mateřské škole, kde na
nás už nedočkavě čekali rodiče. Věřím, že
jsme byli všichni moc spokojeni a prožitek
z nevšedního nedělní odpoledne nám ještě
vydrží hodně, hodně dlouho.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

V pátek 21. dubna 2017 se v prostorách holešovského zámku uskutečnila soutěž „Mladý zahrádkář“. Na soutěž se vypravily Ludmila Blahušová, Terezie Jonášková, Patricie
Chovancová, Jolana Kozumplíková, Marek
Skácel, Marek Šumbera. Děti byly ve dvou
kategoriích starší a mladší žáci. První část
byly testové otázky, druhá část sázení rostlin a poznávání jednotlivých druhů. Jako překvapení byla prohlídka zámku s průvodcem.
Naši žáci rozhodně neudělali ostudu a dva
chlapci z naší skupiny postoupili za Zlínský kraj do celostátního kola, které se koná
v Praze.
Mgr. Dana Malenovská

Letošní deváťáci.

Foto: KIS Tlumačov.

www.tlumacov.cz

KIS, SDH
ZŠ Tlumačov
Dne 11. března 2017 se uskutečnil ples
SRPDŠ a ZŠ Tlumačov. Musím říct, že byl
velmi vydařený a zábavný… prostě se to opět
povedlo! Sešlo se nás mnoho a podle množství bavících se hostů do brzkých ranních hodin, jsme si tento večer užili.
Čemuž také napomohla hudební skupina LOS PLAYBOS, která vytvořila úžasnou atmosféru.
Chtěla bych tímto poděkovat těm, kteří
se na uskutečnění plesu podíleli. Především
aktivně zapojeným členkám SRPDŠ, všem
kolegyním ze ZŠ Tlumačov, panu řediteli
a hlavně sponzorům, kteří nám dopřáli bohatou tombolu.
Mgr. Lenka Hricová, učitelka I. st. školy
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Březen v knihovně
Březen patří měsíci knih, proto i letos místní knihovna připravila besedu a umožnila žákům ZŠ a MŠ seznámit se lépe s knihovnou.
V pátek 10. března 2017 se v KIS uskutečnila přednáška paní Vlasty Čablové na
téma „Květiny k sušení, pěstování, sbírání
a jejich použití“.
O týden později navštívily knihovnu děti
z mateřské školy. Povídali jsme si, jak zacházet s knihami a ověřili si znalosti pohádek
a pohádkových postav.
Ve středu 22. března 2017 knihovnu na-

vštívili žáci ze čtvrté třídy ZŠ, zaměřili jsme
se na téma balady a legendy. Paní učitelka
zadala žákům úkol, kde hledali v knihovně
balady a nakonec jsme si všichni předčítali
z knihy nějaký příběh.
31. březen 2017 patřil dětem, které se rozhodly přenocovat v knihovně a zažít dobrodružství v rámci tradiční akce „Noc a Andersenem“. Po příchodu dětí jsme se vydali
k paní Věrce Řezaninové, která nám ochotně spolu s ostatními členy, kteří navštěvují výcvik psů, předvedla ukázku agility. Děti
si mohly pejsky nejen pohladit, ale samy si
zkusily s nimi proběhnout všemi překážkami. Odnášely si nejen skvělé zážitky, ale i balíček s dobrotami, který jim paní Věrka při-

Poděkování ředitele školy.
Vážení přátelé a příznivci naší školy,
chtěl bych vám touto cestou co nejupřímněji poděkovat za podporu naší slavnostní
školní akce. Náš ples se stal již velmi dobře vnímanou tradicí, kterou udržují všichni
lidé z okolí školy, kteří ji podporují a pomáhají zajistit její hladký průběh.
Letos bych chtěl poděkovat zejména členkám výboru spolku SRPDŠ, které se angažují při přípravě a realizaci plesu snad nejvíc. Shání ceny do tomboly, zajišťují hudební produkci, prodávají tombolu, pomáhají
s přípravou tanečních vystoupení atd., atd…
Velký dík si rovněž zaslouží paní učitelky
Lenka Hricová a Šárka Matulíková, které připravily se žáky 9. a 8.r. velmi pěkný a vtipný
taneční program.
A abych na někoho nezapomněl, děkuji
všem, kteří chtěli přispět k tomu, aby ples
byl velmi slavnostní a reprezentativní ukázkou společné práce pracovníků školy, rodičů
a jejich dětí a hostů, kteří si náš školní ples
už „nenechají utéct“!
Na závěr děkuji všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli jak do tomboly, tak na finanční zajištění přípravy plesu.
Ještě jednou všem děkuji a příští rok na
školním plese zase na shledanou!
Mgr. Robert Podlas, ředitel školy

Noc s Andersenem.

Tanečníci polonézy.

Foto: ZŠ Tlumačov.

Zápis do 1. ročníku
V úterý 11. dubna 2017 se uskutečnil na
naší škole zápis do 1. ročníku ZŠ. Na děti čekaly připravené čtyři třídy se svými vyučujícími. Budoucí prvňáčci ukázali, jak jsou připraveni na vstup do školní docházky. Předvedli své matematické dovednosti, pravolevou orientaci i orientaci v prostoru, znalost geometrických tvarů, logické uvažování. Děti předvedly, jak umí vyslovovat (úroveň výslovnosti je u mnohých již dlouhodobý problém). Odnesly si i první obrázek kreslený ve škole. Jednotlivé vyučující některým
rodičům poradily, jak by jejich budoucí prvňáček měl správně držet tužku. Za odměnu
si děti mohly vybrat dáreček, který pro ně
vytvořili starší spolužáci, a další sponzorské
dárky. Na všechny děti, které nastoupí do nového školního roku se těšíme!
Mgr. Lenka Odložilíková

Červen 2017

Budoucí žákyně u zápisu.

Foto: ZŠ Tlumačov.

Tlumačovská
májka
V sobotu odpoledne 29. dubna 2017 byla
v naší obci, na náměstíčku před hasičskou
zbrojnicí, postavena májka. Se stavěním velmi pomohli pracovnicím KIS Tlumačov, zaměstnanci údržby obce a občané Tlumačova. V tento den jsme si také slíbili, že se zde
sejdeme v sobotu 27. května 2017 a májku
skácíme.
A tak se také stalo. Od 15 do 17 hodin bavil
všechny děti i dospělé šašek Viki. Jeho program byl nápaditý, pestrý a hlavně humorný. V malé přestávce, okolo 16. hodiny, šla
májka „k zemi“. Hlavními aktéry téhle prácičky byli pan starosta Petr Horka, pracovníci obecní údržby Radek Konečný a Jenda
Holub. I přes neočekávané menší komplikace: někdo navrtal do míst, kde se zakousla
pilka, železné vruty, se nakonec májka poroučela k zemi.
Počasí nám přálo, tak mnozí občané a hosté poseděli do pozdních večerních hodin.
Piva bylo dost, bečka od starosty zdarma

Foto: KIS Tlumačov.

také, klobásky se grilovaly na ohni, párek nebyl sice v rohlíku, ale vedle něho i nějaké to
nealko se našlo, atd. „Diskotéka pro všechny
generace“ zvedla některé návštěvníky z laviček a roztančila je. Nálada skvělá.

Kácení májky.

chystala. Moc děkujeme za skvělé zorganizování, ochotu a přístup k dětem. Po návštěvě pejsků, nám vytrávilo, a tak jsme spěchali zpátky na KIS, kde nás čekala večeře.
Výrobky nesmí při této akci chybět. Letos
jsme se pustili do výroby panáčků na Velikonoce, a protože s jarem přilétají čápi, tak
jsme se rozhodli vytvořit čápa i s hnízdem.
Děti namalovaly i obrázky pro paní Řezaninovou a jejich pejsky. Před spaním jsme si
pustili pohádku, u které jsme mlsali zmrzlinu a po večerní hygieně jsme si v pelíškách
četli pohádky od spisovatele Hana Christiana Andersena „Holčička se sirkami a Pastýřka a kominíček“. Potom nastalo v knihovně
ticho a bylo slyšet jen hlasité oddychování.
Po snídani jsme se rozloučili se slovy „Příští rok na shledanou“.
Děkujeme za pomoc Nikoli Šimoníkové
a Kláře Šáchové.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Vážení příznivci divadla, Městské divadlo Zlín od 4. května
2017 zahájilo předplatitelskou sezónu 2017/2018. V této sezóně
pro Vás chystáme, kromě činoherních představení, i jeden muzikál.
Katalog předplatného 2017/2018
najdete v KIS Tlumačov a umístěn je také na našich web. stránkách www.divadlozlin.cz. Rezervace je možné učinit přes web,
e-mailem prodej@divadlozlin.cz
a na tel. 577 636 207, 419, 220
Poděkování patří úplně všem, kteří s májovou tradicí pomáhali a také všem, kteří
tyto společenské akce navštívili. Připravujeme je pro vás.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov.
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Soutěž v aerobiku skupinových choreografií
„O pohár starosty obce Tlumačov 2017“

Úspěchy aerobiku
AT Tlumačov

V sobotu 8. dubna 2017 se konal další ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií „O pohár starosty Obce Tlumačov“.
Letos se na soutěž sjelo 22 týmů z celé Moravy, které předvedly 62 soutěžních sestav ve
4 kategoriích. Soutěž je rozdělena jak do věkových kategorií, tak také na kategorie podle zaměření estetika a technika. V estetice se
více hodnotí námět, téma, zpracování, originalita, v technice zase více provedení technické a náročnost. V kategorii technické jsou
také dané povinné prvky, které týmy musejí během sestavy předvést a splnit, jinak budou ohodnoceny mínusovými body. V tomto ročníku nám do poroty zasedl opět Mgr.
David Holzer a Hanka Kynychová. Oba porotci hodnotili týmy po jejich docvičení slovně, což jsou cenné rady pro děti, jejich trenéry a toto hodnocení je taktéž zpestřením
celé akce. Jako VIP host nám letos do poroty přijela a celou akci rozzářila svým krásným úsměvem herečka Patrície Solaříková, známá ze seriálu Ulice. Soutěž byla plná
krásných sestav, kostýmů, úsměvů a nápadů.
Šestičlenná porota, která na vše dohlížela, to
neměla vůbec jednoduché v rozhodování.
Každá kategorie byla plně obsazena a konkurence týmů byla velká. Díky obci Tlumačov a sponzorům akce, kteří nás v této soutěži podpořili, jsme mohli ohodnotit všechny děti za jejich snahu a píli. První 3 místa
si odvážela krásný pohár a medaile, 4. místo velký perník. Navíc v každé věkové kategorii slečna Patrície vybrala jeden tým, kterému předala sladkou odměnu v podobě dortu jako Cenu sympatie, které připravila pro
děti Marťa Filáková, za což velmi děkujeme.
Velmi děkujeme také našemu moderátorovi
Ziggy Horváthovi, který byl jako každý rok
skvělý a také děkujeme všem pomocníkům,
kteří se na akci podíleli. Již nyní se těšíme
na další ročník soutěže, který se bude konat
7. dubna 2018 opět ve Sportovní hale v Otrokovicích. Poznačte si do kalendáře! Všechny srdečně zveme.

Do kroužků aerobiku se v sezóně
2016/2017 přihlásilo celkem 103 členů.
V září jsme děti rozdělili do skupin podle věkového průměru, který je daný na soutěže.
Přivítali jsme také spoustu nových členů, kteří jsou velmi šikovní, a je radost s nimi pracovat. V kategorii do 7 let máme 21 dětí ve
věkovém rozmezí 5 – 8 let. Děti se schází 1x
týdně a nacvičily společnou choreografii, která se jmenuje „Neseme vám psaní“. Děvčata
velmi pilně trénovala a sklízí velké úspěchy
na soutěžích ve své kategorii. Na každých závodech se umístila na stupních vítězů a odvážela si krásné a cenné medaile. V kategorii
8 – 10 let cvičí naše nejpočetnější skupina,
která má 28 dětí. Jsou zde děvčata ve věku
7 – 11 let. Scházejí se 1x týdně a nacvičila sestavu s názvem „ Perníková chaloupka“. Tato
sestava holkám sedla a je radost sledovat na
každých závodech, jak si ji užívají. I tato děvčata sklízí se sestavou velké úspěchy a zatím
se vždy umístila na stupních vítězů. Třetí skupina reprezentující DDM Sluníčko – AT Tlumačov jsou děvčata z kategorie 11 – 13 let.
Zde máme 20 děvčat ve věkovém rozmezí
11 – 15 let. Také tato skupina se schází 1x
týdně a jejich sestava, kterou v letošní sezóně nacvičili, se jmenuje „Maska“. Tato skupina již má náročnější choreografii a složitější
práci s pomůckou v podobě rumbakoulí, které jsou důležitou součástí této skladby. Tato
sestava je inspirovaná právě filmem Maska,
takže pro dokonalost je důležité i líčení, které
děvčata na každých závodech absolvují. Dělají trenérkám velkou radost, cvičení si užívají a dávají do ní velké množství energie. Tato
skupina má velké množství prvních umístění
ve své kategorii. V kategorii do 17 let máme
skupinu děvčat ve věkovém rozmezí 14 – 20
let. Tato skupina má 16 členů a schází se 1x
týdně. Nacvičila sestavu „Tajemství vznešenosti“. Jako by to bylo včera, když děvčata
vymýšlela název této sestavy a dávala několik návrhů. Co si pod tímto názvem představit? To se musí vidět. Krásné kostýmy v podobě páva a práce s pomůckou s pavími pery.
Dokonalost, přesnost, náročnost. To vše tato
sestava obsahuje. Složitější vazby, složitější
kroky, rychlost hudby, krásná práce s vějíři
a neskutečný závěr v podobě pavího ocasu.
Děvčata jsou skvělá. I tato skupina získává
samá přední umístění a na závodech v Brně
na Mistrovství ČR se staly vítězkami ve své
kategorii. Poslední aerobikovou skupinou
jsou naši Megaveloši. Je to skupina dospělých, kteří se taktéž schází 1x týdně a nacvičili sestavu z muzikálu Mamma Mia. Krásná hudba nás vždy pořádně roztančí. Skvělá
parta, která si to jak na tréninku, tak na závodech pořádně užívá. I tato skupina získala pěkná umístění ve velké konkurenci týmů
dospělých, kterých je v letošní sezóně mno-

3. místo MV Team UTB Zlín
Verči tým
Kategorie 8 - 10 let estetika
1. místo Aerobik Kostelec
F. B. I. na stopě zločinu
2. místo DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumačov
Perníková chaloupka
3. místo Aerobic N. K. Kyjov
Rrrr…
Kategorie 8 -10 let technika
1. místo SK P+K Zlín
Havajanky
2. místo AK Domeček Valašské Meziříčí
Together
3. místo SK M - Aerobik Academy
Shrek

2. místo Aerobic Coufalovi Olomouc
Jak to všechno začalo
3. místo Akropolis Uherské Hradiště
Sestra v akci
Kategorie 14 a více let technika
1. místo AKPR Prostějov
Frozen
2. místo SK M ‐ Aerobik Academy
Made in Italy
3. místo GasiTeam Zlín
Juniorky
Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Kategorie 11 – 13 let estetika
1. místo DDM Sluníčko Otrokovice – AT
Tlumačov
Maska
2. místo Aerobik Kunovice při ZŠ Červená
cesta
M*A*S*H
3. místo AC K. I. S. Intensive Hodonín
Joker a jeho dámy
Kategorie 11 – 13 let technika
1. místo Akropolis Uherské Hradiště
One Direceon
2. místo SK P+K Zlín
Formule
3. místo Gasi Team Zlín
Kadetky
Kategorie 14 a více let estetika
1. místo DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumačov
Tajemství vznešenosti

Tajemství vznešenosti. Foto: DDM Sluníčko.

A jak to všechno dopadlo? Zde máme výsledky.
Kategorie do 7 let estetika
1. místo DDM Sluníčko Otrokovice - AT Tlumačov
Neseme vám psaní
2. místo AC K.I.S. Intensive Hodonín
Letní duha
3. místo Aerobik Kunovice při ZŠ Červená
cesta
Koloběžka první
Kategorie do 7 let technika
1. místo Gasi Team Zlín
Benjaminci
2. místo SK M - Aerobik Academy
Zlobilky

Červen 2017

Perníková chaloupka.

Foto: DDM Sluníčko.

Neseme Vám psaní.

Foto: DDM Sluníčko.

Maska.

Foto: DDM Sluníčko.

Mamma Mia.

Foto: DDM Sluníčko.

ho. Všechny skupiny jsou skvělé a já se svými spolutrenérkami Nikou, Míšou, Haničkou a Terezkou jsme na všechny moc pyšné.
V letošní sezóně jsme zatím získali 27 x
1. místo, 7 x 2. místo, 5 x 3. místo, Cenu poroty za originalitu, Cenu sympatie, Cenu diváků, Cenu za kostým. Nyní nás čeká poslední
soutěž, a to velké finále Aerobic Tour v Olomouci, kde děvčata budou soutěžit v nejlepších TOP 10, do kterých se probojovala díky
svým skvělým umístěním. Držte nám pěsti,
abychom na finále předvedli co nejlepší vý-

kon a vybojovali opět skvělé umístění. Děkujeme všem za podporu. Moc si toho vážíme.
Nyní už budeme spouštět elektronické přihlašování na další aerobikovou sezónu, takže kdo by měl zájem se stát členem našeho
aerobikového týmu, neváhejte se přihlásit.
Sledujte naše aerobikové stránky www.aerobiktlumacov.cz, kde můžete získávat veškeré
informace. Těšíme se na vás.
Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

www.tlumacov.cz

DDM Sluníčko
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Výtvarná soutěž
„Zvířátka v ZOO“

Ze života obce

Informace z pálenice
Vážení přátelé, v této době všichni zahrádkáři obchází a prohlíží své stromy a zkoumají, jak na ně zaútočil mráz v době květu
ovocných stromů. V loňském páleničářském
roce u nás pálilo své pálenky 340 zákazníků.
Všem děkujeme za přízeň a věrnost naší pálenici. Přáli bychom si, aby letos byla úroda
alespoň taková jako v loňském roce. Každý
rok se naše organizace snaží o zlepšení podmínek pálení. V letošním roce jsme vyměnili původní plechovou nálevku za nerezovou
a opravili jsme obklady v nalévárně. K tomu
byla provedena další vylepšení pro dobrý
chod pálenice. Zkusíme vypsat zápis na letní pálení, pokud bude dost přihlášek, budeme pálit letní kvasy. Oznámení o datu zápisu
na letní i podzimní pálení uveřejníme v naší
schránce, na našich internetových stránkách
i vyhlášením v obecním rozhlase. Letos se na
vás budou těšit pan Svatopluk Laciga a paní
Ludmila Řezníková, vedoucí pálenice.
Lidka Řezníková

V jarních měsících jsme v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov vyhlásili výtvarnou
soutěž pro děti a mládež na téma „Zvířátka v ZOO“. Celkem se do soutěže zapojilo 166 účastníků v pěti věkových kategoriích od nejmenších dětí mateřské školy až
po žáky 9. ročníku základní školy. Po uzávěrce zvolená porota všechny výrobky ohodnotila a rozhodla o vítězích soutěže. Jak to
všechno dopadlo, můžete vidět v přiložené
výsledkové listině. Výstava soutěžních prací
probíhá v prostorách KIS v Tlumačově do
konce června.
Děkujeme všem za účast, gratulujeme vítězům a těšíme se na další soutěž, která bude
vyhlášena na podzim.
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Keramické tvoření
„Otisky“

Moped rallye

V dubnu a květnu jsme uspořádali v Domě
dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov
keramické tvoření pro rodiče s dětmi. O tuto
akci byl velký zájem, což nás moc těší. V prvním odpoledni jsme tvořili s keramickou hlínou. Základem bylo vyválet, vykrojit a vytvarovat destičku, do které jsme otiskli ručičky
nebo nožky dětí. Při otiskování jsme si užili hodně legrace, protože věk dětí byl v rozmezí cca 5 měsíců až 9 let. Následovalo dokončení a vepsání jména a data, kdy tvoření proběhlo. Po usušení a vypálení výrobku
v keramické peci jsme se sešli znovu. Tentokrát jsme destičky glazovali nebo barvili burelem, podle fantazie rodičů. Všichni si vyzkoušeli vymývanou techniku, kdy glazura
nebo burel zůstane v prohloubených místech
a z povrchu se vymyje. Následovalo další vypálení a krásná památka byla hotová.
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

Keramická tvoření.

Červen 2017

15

Foto: DDM Sluníčko.

Již potřetí zahajovala tlumačovská Moped
rallye 20. května 2017 seriál závodů Moped
Cup. Našim hlavním cílem v letošní organizaci bylo přiblížení a zatraktivnění této netradiční podívané občanům Tlumačova. Proto jsme se rozhodli pro nelehký úkol, změnit závodní okruh. Vybrali jsme jízdu obcí
po ulici Machovská a zpět za zemědělským
družstvem, kde bylo u železničního podjezdu i zázemí závodu.
Již tradičně se závodilo na mopedech značky Stadion v kategoriích Originál a Speciál.
Pro zatraktivnění závodu jsme zařadili také
samostatné jízdy na strojích Jawa 50 „fechtl“
v kategoriích Klasik, Ořežplech, Speciál. Závodů se letos účastnilo rekordních 90 strojů.
V 10 hodin odstartovaly závodní rozjížďky, kde si jezdci poměřili sílu strojů a své jezdecké schopnosti. Závody se jely na dvě rozjížďky, kdy v nejobsazenější kategorii Moped
Originál vyhrál domácí jezdec Petr Vystrčil.
Kategorii Moped Speciál ovládl Zdeněk Bílka ml. ze Stadion Team Buk.
Celou atmosféru závodu i přes ne příliš ideální květnové počasí podtrhlo velké
množství diváků, pro které jsme díky našemu členovi mjr. ing. Josefu Brázdilovi připravili ukázku profesionální vojenské techniky.
Nejen děti měly možnost nahlédnout do vojenských nákladních automobilů a sáhnout
si na opravdové vojenské zbraně.
Děkujeme tímto tlumačovským hasičům,
sponzorům, obci Tlumačov a kamarádům,
kteří nám pomohli s organizací závodu. Děkujeme moc Vám divákům a fanouškům, kvůli kterým máme stále chuť závod i celé zázemí zlepšovat, aby se tato ojedinělá akce v našem regionu stala oblíbenou zastávkou, kam
se budete rádi vracet!
Za Moped Team Tlumačov Věrka Vystrčilová

Vyhlášení vítězů. Foto: Moped Team Tlumačov.

Závody.

Foto: Moped Team Tlumačov.

www.tlumacov.cz
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KIS Tlumačov - knihovna
nově nabízí celoroční službu:

OBALOVÁNÍ KNIH
V knihovně Vám zabalíme učebnice i knihy
jakéhokoliv formátu do pevné fólie, na míru
a kvalitně. Takový obal žákovi vydrží
při běžném zacházení celý rok.
Naše balení je kvalitní a estetické.
Kdy mohu přijít a přinést knihy na obalení?
Knihy můžete donést vždy v otevírací dobu
KIS Tlumačov a knihovny.
Jak si mám knihy k zabalení připravit?
Knihy přineste v igelitové tašce,
označené jmenovkou.
Jak dlouho budu na obalení čekat?
Záleží na situaci v knihovně a počtu knih, které
chcete obalit. Pokud to provoz knihovny dovolí,
knihy obalíme na počkání. V opačném případě
si knihy vyzvednete po domluvě.
Kolik za obalení zaplatím?
Za formát A5 zaplatíte 5 Kč,
A4 a ostatní formáty 10 Kč.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
náměstí Komenského 170,
763 62 Tlumačov
POŘÁDÁ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
JAKO VZPOMÍNKU NA POVODEŇ
PŘED 20 LETY V TLUMAČOVĚ

„CO VODA VZALA A DALA“
VÝSTAVA JE ZPŘÍSTUPNĚNA
V PROSTORÁCH KIS
OD 10. ČERVENCE
DO 31. SRPNA 2017
V PRACOVNÍ DNY
OD 8:00 – 16:00 HODIN
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