ROČNÍK XXVI.

ZÁŘÍ 2017
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Slovo starosty
Dalším otočením listu kalendáře jsme se
ocitli v měsíci září. 4. září jsme na naší základní škole slavnostně zahájili nový školní
rok 2017/2018. Našim dětem školákům skončily dva měsíce velkých prázdnin a nám dospělým období dovolených a odpočinku. Po
načerpání nových sil se všichni vrhneme do
poslední třetiny tohoto roku, abychom mohli
řešit další plánované úkoly ve škole, pracovním a v soukromém životě.
V úvodu svého příspěvku se však ještě
ohlédnu za obdobím od začátku roku do
konce měsíce srpna z hlediska investic, které se nám podařily v tomto časovém úseku
zrealizovat. V jarních měsících byly ukončeny akce zateplení bytového domu č.p.
630 a rekonstrukce chodníků podél silnice I/55. Obě akce byly zahájeny v loňském
roce, avšak zejména z důvodu neplnění harmonogramu prací zhotovitelů a posléze zimního období, byly tyto stavby ukončeny až
v letošním roce. Dále byla v měsících březen až květen provedena rekonstrukce Klubu obce na Zábraní. Provedlo se zateplení
objektu s výměnou oken a rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyně a šatny. Pro potřeby oddělení životního prostředí, údržby
a služeb obce byl pořízen nový užitkový automobil Ford Transit Combi, který nahradil
dosluhující vozidlo Renault Master. Ještě na
konci loňského školního roku provedli žáci
Základní školy Tlumačov výmalbu podchodu pod ČD. Do této akce se zapojila téměř
celá škola za aktivní účasti části veřejnosti.
Myslím, že toto naše společné dílo přispělo
ke zlepšení životní úrovně v naší obci a doufám, že současný stav podchodu bude setrvalý. V červnu byla zahájena plánovaná rekonstrukce objektu SKZ č.p.65. Ve výběrovém
řízením byla schválena jako zhotovitel stavby firma Harko spol. s r. o. Trávník. V průběhu stavebně-montážních prací, konkrétně
izolatérských prací na přístavbě ploché střechy, došlo k mimořádné události, a to požáru stávající sedlové střechy objektu. Záležitost je momentálně v šetření soudního znalce pojišťovny firmy, která škodu způsobila.
Na základě dosavadních zjištění, dojde s největší pravděpodobností k realizaci nové střechy na této budově. Termín dokončení stavebních prací na budově SKZ dle smlouvy
o dílo je 31.říjen 2017. S ohledem na výstavbu
nové střechy se termín dokončení díla poněkud komplikuje. V měsíci srpnu proběhla na
zdravotním středisku úprava rozvodů ústřed-

Slavnostní zahájení nového školního roku.

ního topení v přízemí budovy a rekonstrukce
kotelny. Od začátku roku probíhá postupná
oprava garáží na náměstíčku. Nejprve byla
uskutečněna dodávka a montáž sekčních garážových vrat. V podzimních měsících bude
provedena venkovní fasáda a oprava vnitřních omítek včetně malířských prací. Další
stavební aktivitou na tlumačovském náměstíčku bude venkovní fasádní nátěr zděného
oplocení. Tolik tedy o akcích, které byly provedeny nebo ještě probíhají.
Do dalšího období tohoto roku jsme naplánovali a v současné době už probíhá dostavba sportovišť víceúčelového sportovního areálu v ul. Sportovní. Konkrétně dojde
k výstavbě tenisového a beachvolejbalového
hřiště. Zhotovitelem akce je společnost Sport
cité+, spol. s. r. o. Bílovice s termínem dokončení díla 15. října 2017. Po realizaci těchto
hřišť bude úspěšně dokončen záměr vybudování tohoto sportovního areálu. Od jara roku
2018 bude víceúčelový sportovní areál uveden do plného provozu s tím, že bude k dispozici místním spolkům a veřejnosti. Další akcí tohoto podzimu bude rekonstrukce
chodníku v ulici Sokolská. Samotná realizace chodníku proběhne v termínu od 1. 9. do
15. 11. 2017. Dílčí část stavby - terénní a sadové úpravy budou provedeny do 31.5.2018.
Jako zhotovitel byla vybrána ve výběrovém
řízení společnost Swietelsky stavební s.r.o.
odštěpný závod Valašské Meziříčí. Z dalších menších akcí bude oprava chodníku
u protihlukové stěny a prodloužení veřejného osvětlení v ulici Jiráskova u železničního
přejezdu v ulici Machovská.

Foto: KIS Tlumačov.

Na úseku péče o veřejnou zeleň bude na
doporučení komise zemědělské započata obnova zeleně v ulici Dolní mezi křižovatkami
ul. Machovská a Kvasická. Na podzim provedeme odstranění jalovců a živých keřů. Následně provedeme terénní úpravy ploch, chemický postřik stávající trávy a osetí upravených ploch travním semenem. Potom bude
probíhat postupná dosadba zeleně dle projektové dokumentace.
Je takové nepsané pořekadlo: „Děti jdou
do školy, za chvilku budou Vánoce“. Význam
tohoto rčení vidím zejména v tom, jak nám
čas rychle běží. Přesto máme všichni jistý
časový prostor na úkoly, které jsme si předsevzali splnit do konce letošního roku. Proto bych chtěl popřát všem školákům úspěšný a šťastný nový školní rok a dospělým hodně úspěchů v zaměstnání a osobním životě.
Petr Horka, starosta obce
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Ze života obce

Uběhlo 20 let
od ničivých
povodní v roce 1997
Povodeň na Moravě a Odře proběhla
v České republice zhruba v rozpětí mezi
5. a 29. červencem 1997. Tyto povodně,
způsobené neobyčejně intenzivními srážkami, ničivě zasáhly především Moravu, Slezsko a východní Čechy. Během záplav v Česku zemřelo 49 osob a škody byly odhadnuty
na 63 miliard korun.
Červencové záplavy roku 1997 kromě českého území těžce zasáhly také sousedící území Polska, Slovenska a Rakouska. Povodňová
vlna z Odry se ničivě projevovala i na jejím
dolním toku v úsecích polsko-německé hranice. Povodeň na Moravě a Odře se tak stala součástí katastrofy evropských rozměrů.
Kulturní a informační středisko Tlumačov, připravilo výstavu fotografií z ničivých
povodní v roce 1997 pod názvem: „Co voda
vzala a dala“. Výstava byla zpřístupněna po
celou dobu prázdnin.
Jak probíhala povodeň v naší obci přesně
popsal před 10 lety tehdejší starosta Tlumačova, Ing. Jaroslav Ševela:
Připomeňme si několik významných okamžiků, které některé více a některé méně
měly zásadní vliv na vznik a průběh povodně v obci Tlumačov:
- od 19. století postupně, intenzivně zejména počátkem 20. století realizována regulace koryta řeky Moravy s tím, že před regulací koryto řeky Moravy v úseku Kroměříž - Tlumačov měřilo 14,44 km a po zregulování jen 4,655 km!,
- ve dvacátých letech 20. století (1920 - 21)
došlo při velké vodě k protržení levobřežní
hráze řeky Moravy a voda se tak hnala prastarým řečištěm na Tlumačov,
- v prvních červencových dnech roku
1997 na severní Moravě intenzivně a vytrvale pršelo,
- v průběhu 4. - 6. července se silný a dlouhotrvající déšť vyskytoval i v lokalitě naší
obce,
- 8. července – průtok v řece Moravě
690 m3/s! Říčka Rusava vyplavila Záhlinické
rybníky – zaplaveny první sklepy a suterény
v Tlumačově – zejména v lokalitě u rybníčka,
- 9. července – čas 4.15 hod – protržení
levobřežní hráze řeky Moravy v délce cca
140 m (obdoba z let 1920/21), štěrkoviště
zaplaveno vodou z Moravy a trasou prastarého řečiště se valil proud vody na Tlumačov.
Postupně jsou zaplavovány části či celé ulice
Sportovní, Metlov, Dolní, Masarykova, Kvasická, Krátká a Mánesova. Začíná evakuace
osob a zvířat. Vypnut elektrický proud – trafostanice a rozvaděče pod vodou,
- 10. července – v ulici Metlov padají první
domky postavené z nepálených cihel –kotovic. Silnice I/55 neprůjezdná. Jediné dopravní spojení je na Machovou a z části na Kurovice. Přijíždí humanitární pomoc – plastové
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Zaplavená cesta na Hulín v roce 1997.

láhve s pitnou vodou a čerstvý chléb. Morava
dosahuje maximálního průtoku – Kroměříž
= 743 m3/s (obtížně měřitelné – některé odhady uvádějí až 1000m3/s!!!). Výška povodňové vody v ul. Metlov až 145 cm, fotbalové
hřiště 215 cm, jižní část ul. Dolní 192 cm,
ul. Kvasická – lokalita u rybníčku naměřena
výška úctyhodných 234 cm!!!,
- od 15. července pozvolný pokles hladiny
Moravy i vytvořených vodních lagun (souvislá vodní plocha od Otrokovic po Kroměříž – zadrženo zde cca 66 mil m3 povodňové
vody. Návrat občanů do zaplavených domů,
úklid obydlí a veřejných ploch.
- 17. – 18. července – na severní a střední Moravě opět nastupuje silný déšť. Průrva
v levém břehu Moravy stále není opravena,
přestože Povodí Moravy bylo několikrát urgováno. Tato skutečnost zvyšuje neklid a nervozitu v zasaženém území,
- od 22. 7. – pokles hladin a postupný ústup
velké vody s tím, že od 28. 7. končí i činnost
Okresní krizový štáb ve Zlíně.
Povodní bylo zasaženo a různou měrou
poškozeno 138 rodinných domů, z čehož
21 domů bylo zdemolováno. Kromě škod na
majetku obce Tlumačov (místní komunikace, kanalizace, demolice objektu Domu dětí
a mládeže,…) byl významně postižen areál
fotbalového hřiště (demolice kabin a nutná
sanace fotbalové plochy) a dále byly postiženy areály vč. zásob firem Dura-line, Stodůlka, Agrotonz a Zemský hřebčinec.
Jsem přesvědčen, že povodeň z roku
1997 byla pro postižené občany těžkou ži-

Foto: Brázdilovi.

votní zkouškou, v které si však mohli potvrdit řadu rčení, která lze charakterizovat jako
nadčasová:
- „větru ani dešti neporučíme“ – příroda je živý organismus, který reaguje na násilné zásahy způsobené člověkem, někdy se
zpožděním několika desítek let o to však silnějším způsobem. Téměř nikdo z nás si ještě ráno 8. července 1997 nedovedl představit ničivou sílu a rozsáhlost povodně, která
příští den nastane,
- „poslouchejme rady otců svých“ – každé
nové rozhodnutí musí vycházet a respektovat zkušenosti z minulosti ,
- „v nouzi poznáš přítele“ – přírodní katastrofa utlumila sousedské rozpory či rozdílné politické názory a vyvolala velkou vlnu
solidarity a humanitární pomoci.
Povodeň z roku 1997 byla de facto jedním
z hlavních impulsů pro zahájení intenzivních
prací na přípravě dvou zásadních investičních akcí pro obec Tlumačov a to:
1. odkanalizování obce Tlumačov a odvedení kanalizačních vod na ČOV Otrokovice
(dokončeno)
2. protipovodňová ochrana obce Tlumačov (ani po uplynutí 20 let není realizována)
I když se jedná na první pohled o různorodé a samostatné stavební akce, tak vzhledem
k několika desítkám výustí kanalizace do přilehlých vodotečí (Mojeny, Hlavničky či Hajské příkopy) se jedná o akce úzce propojené
a do značné míry na sobě závislé.
09. 07. 2007, Ing. Jaroslav Ševela
(web Tlumačova)

Naši jubilanti v měsících červenec - září
70 let – Alena Kélová, Zuzana Vybíralová, Dagmar Krčmová, Zdenka Zavadilíková, Danuše
Kadlčíková, Marie Strážnická, Jarmila Vlčková, Miroslav Janál, Vratislav Kotlaba
80 let – Ludmila Němcová, Ludmila Oslzlová,
Jaroslav Němec
85 let – Marie Dočkalová, Marie Jašková
91 let – Jarmila Gazdová
92 let - Věra Polášková, Milada Fialková
93 let – Libuše Buršíková
94 let – Miloslav Fialka
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Narozené děti
Dominik Šnajdr, Daniel Max Kouřil, Tomáš Popela, Václav Navrátil, Nela Ulmanová, Klaudie
Šulcová, Veronika Řezníčková.
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Svatby
Jan Jolič a Kristýna Konvalinová.
Novomanželům blahopřejeme!
Zlaté svatby
Vilém a Anděla Hložkovi, Vladislav a Milada
Jarošovi, Miroslav a Libuše Škrabalovi, Jiří
a Marie Páclovi. Srdečně blahopřejeme!
Úmrtí
Miloslav Šuráň, Zdeněk Vojtášek, Milan Hotařík, Jaroslav Perútka, Marie Oslzlová, Josef
Kučerňák, Jaroslav Gazdík, Ludmila Jonášková, Ladislav Čada, Jaromír Novák
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Ladislava Vránová, matrikářka

Senioři se utkali v Tlumačově

Skládání puzzle.

Foto: KIS Tlumačov.

Pátek 8. září 2017 patřil v naší obci seniorům. V tělocvičně základní školy se konal
osmý ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní
Haná. První družstvo tlumačovských seniorů získalo bronzové medaile a druhé skončilo na pátém místě.
Hry byly zahájeny slavnostně krátce po
9. hodině předsedkyní mikroregionu paní
Boženou Hrabalovou, která je zároveň místostarostkou Chropyně. Všechny přítomné pozdravili také hlavní představitelé obcí
a měst mikroregionu. Za naši obec to byl starosta pan Petr Horka, místostarosta Mgr. Rajmund Huráň a tajemník obce Ing. Jan Rý-

Výročí zlaté svatby
Padesát let společného manželství – zlatou svatbu oslavili 2. 9. 2017 manželé Vilém a Anděla Hložkovi. Před padesáti lety spojili své životy v jeden společný a ruku v ruce vykročili do časů dobrých i těch méně dobrých. Hodně zdraví, pohody, klidu a spokojenosti
k vzácnému jubileu jim popřál místostarosta obce s matrikářkou při slavnostním obřadu,
v obřadní síni tlumačovské radnice, kde si manželé Hložkovi přišli obnovit slib, který si
dali právě zde, před padesáti lety.
Ladislava Vránová, matrikářka

Nabídka rehabilitačních tříkolek
Obec Tlumačov nabízí občanům
Tlumačova rehabilitační tříkolky,
které obdržela obec jako dar od
společnosti ECOTEXTIL.
Tříkolky jsou k vyzkoušení na obecním úřadě v době úředních hodin.
Bližší informace vám podá
p. Vránová, tel: 577 444 219.

Manželé Hložkovi.

Foto: OÚ Tlumačov.

del. Bylo přichystáno 8 soutěží: trénování
paměti, slalom – štafeta (převoz kostek na
dětských kolečkách), hod balónu na basket.
koš, střelba florbalovou hokejkou na branku, bowling, vyšívání srdce, chytání rybiček
a skládání puzzle.
Za Tlumačov soutěžili: Rostislav Skopalík,
Marie Zaoralová, Emilie Stratilová, Miroslava Vejsadová, Jana Václavíková, Božena Juřicová, Marie Ešlerová, Ludmila Řezníková,
Libuše Škrabalová a Jiří Pekárek.
Po ukončení soutěží byl čas na oběd a kulturní vystoupení každé obce či města. Naši
senioři zazpívali společně písničku, ke které složili vlastní slova a mapují v nich činnost Klubu seniorů Tlumačov. Druhá kulturní vložka byla tanec s vozíky aneb tanec budoucnosti. Toto vystoupení sklidilo bouřlivý
potlesk a všichni přítomní se shodli v tom,
že bylo perfektní.
V 13,30 hodin byly vyhlášeny výsledky.
Opět proběhla divácká soutěž, tentokráte doplněná o anketní otázku, zda senioři chtějí
i nadále zachovat ráz her nebo chtějí změnu.
99% se vyjádřilo pro stejný program.
Po vyhlášení výsledků jsme věděli, že se
naši senioři, mezi 8 družstvy, neztratili. Blahopřejeme.
Děkujeme vedení ZŠ Tlumačov za vstřícný přístup při přípravě her, žákům školy za
asistenci při soutěžích, zaměstnancům údržby a obecního úřadu za pomoc, paní Kotlabové a Zaoralové za skvěle zvládnutý provoz malého bufetu. V neposlední řadě velké
„díky“ patří všem našim seniorům za reprezentaci Obce Tlumačov. Další hry se budou
konat v Hulíně.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov
Konečné pořadí:
1. Kvasice II. (82 bodů), 2. Kvasice I. (81
bodů), 3. Tlumačov I (79 bodů), 4. Hulín
I (73 bodů), 5. Tlumačov II (64 bodů), 6. Hulín II (59 bodů), 7. Chropyně II (58 bodů)
a 8. Chropyně I (56 bodů).

www.tlumacov.cz

Z radnice

4

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 21. 6. 2017
projednalo:
schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017
rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2017 v předloženém rozsahu
schválilo návrh změn stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. dle
předložených návrhů a pověřilo starostu
obce, aby na Řádné valné hromadě společnosti VaK Zlín, a.s., konané 29. 6. 2017, hlasoval v souladu s tímto usnesením (pozn:
plné znění schválených změn stanov VaKu
Zlín naleznete na www stránkách obce Tlumačov v sekci samospráva - zápisy z jednání
ZO - č. 18/ 21. 6. 2017, z důvodu velké textové
obsažnosti je zde neuvádíme)
schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2017

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 28. 6. 2017 projednala:
schválila záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2453/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 za uvedených podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2462/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 za uvedených podmínek
schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní pro Klub seniorů Tlumačov na každé druhé úterý v měsíci od 1. 6.
do 31. 12. 2017
schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní v termínu 8. – 10. 12. 2017
pro Myslivecký spolek Hék Tlumačov na
„Hlavní hon“
schválila Nařízení obce Tlumačov č.
1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
schválila záměr prodeje vozidla Renault Master SPZ 1Z7 1792 a uložila OÚ
realizovat prodej nejvyšší nabídce, kdy cena
obvyklá bude stanovena průzkumem trhu
vzala na vědomí cenové nabídky uchazečů na instalaci a provozování GPS monitorovacího systému vozidel obce Tlumačov
a schválila uzavření smlouvy na instalaci
a provozování tohoto systému se spol. ORBCOMM Czech republik, Zlín z důvodu podání nejvýhodnější cenové nabídky
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého
rozsahu na „Dodávku vany pro seniory“ do
objektu DPS v Tlumačově, schválila pořadí
cenových nabídek uchazečů a schválila jako
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vybraného dodavatele vany pro seniory spol.
ArjoHuntleigh s.r.o. z Prahy z důvodu splnění podmínek zadání a podání nejvýhodnější
nabídky v celkové ceně 335.947 Kč vč. DPH
schválila Dodatek č. 1 k dohodě o právu stavebníka provést stavbu zpevněné plochy ze dne 27. 8. 2015 v rámci akce Zpevněná plocha pro parkování - změna stavby
před dokončením se spol. Navláčil stavební
firma, s.r.o., Zlín
schválila podání písemné výpovědi
z pachtovní smlouvy se spol. ZEMET spol.
s r. o., Tečovice na pozemky p. č. 3366 a 3367
v k. ú. Tlumačov, které jsou určeny k provedení úprav vybraných polních cest v rámci KPÚ Tlumačov a schválila podání žádosti na SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj o vytyčení
a obnovení vybraných polních cest dle plánu schváleného usnesením ZO Tlumačov
Z5/26/06 ze dne 21. 6. 2006
schválila prodejní ceny propagačních
materiálů obce
schválila v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení zřizovaných obcí Tlumačov
mimořádnou finanční odměnu řediteli ZŠ
a ředitelce MŠ Tlumačov
schválila výjimku z počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ MŠ Tlumačov na školní rok 2017/18 na počet 28 dětí
na třídu
vzala na vědomí cenové nabídky uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Úprava rozvodů ÚT a zdroje tepla v objektu
č. p. 95“, schválila pořadí cenových nabídek
a schválila výběr nejvýhodnější nabídky spol.
Harko s.r.o. Trávník, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v ceně 549.711Kč včetně DPH
schválila S.K. Tlumačov bezplatné
zapůjčení hmotného majetku obce ve správě KIS (lavičky, stany, koše, stoly) a bezplatnou dopravu i bezplatný pronájem pozemků
obecního parku na spol. akci „Tlumačovské
pivní slavnosti 2017 a setkání heligonkářů“
na den 29. 7. 2017
schválila Zemskému hřebčinci Tlumačov s.p.o. bezplatné zapůjčení hmotného
majetku obce ve správě KIS (stoly, lavičky)
na akci „Chovatelský den“ na den 1. 7. 2017

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 26. 7. 2017 projednala:
schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s auditorkou Ing. M. Lakomou, Zlín
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Víceúčelový sportovní areál
v ul. Sportovní – tenisový kurt a beachvolej-

balové hřiště“, schválila pořadí cenových nabídek a schválila výběr nejvhodnější nabídky spol. sport cité+ s.r.o., Bílovice, z důvodu
splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou
2.295.759 Kč včetně DPH
schválila dotaci 2.000 Kč pro Domov
pro seniory Luhačovice, p.o. a schválila Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2017 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce
schválila výpůjčku části pozemku KN
p. č. 2453/1 (23 m2) a 2462/1 (11m2) – ostatní plocha, komunikace za podmínek stanovených v záměru viz. usnesení R3/29/06/17
a R4/29/06/17 ze dne 28. 6. 2017
schválila záměr výpůjčky části pozemků KN p. č. 829/23 – ostatní plocha, jiná plocha a ú. Č. 2446/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 za uvedených podmínek
schválila záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2462/2 – ostatní plocha a komunikace o výměře 12,5 m2 za uvedených
podmínek
schválila záměr pronajmout buňku
č. 3 v objektu Domu služeb za stanovených
podmínek
schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici U Trojce 862 do 31.
12. 2017
schválila vjezd na panelovou komunikaci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 28. 7. až
30. 7. 2017 pro účastníky akce „Festival pro
čolka“, pořadatel majitel Kurovického lomu
pan M. Zelina
schválila Dohodu o narovnání mezi
Obcí Tlumačov a Římskokatolickou farností Tlumačov ve věci vlastnictví movitých věcí
- kříže na místním hřbitově p. č. 414 a piety u kostela Cecilie Oharková) p. č. 2456/1
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů na akci malého rozsahu „Oprava
chodníku ul. Jiráskova, Tlumačov“ a schválila dodavatele této stavby spol. Draplstav
group s.r.o., Zborovice, z důvodu splnění
podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 155.943 Kč
včetně DPH
revokovala usnesení R8/26/03/17 v plném rozsahu
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů o akci malého rozsahu „Oprava nádvoří za školní jídelnou ZŠ Tlumačov“
a schválila jako dodavatele této stavby spol.
Skanska Asfalt s.r.o. obalovna Tlumačov,
z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 318.926 včetně DPH
schválila příkazníka spol. INp servis
s.r.o., Kroměříž, pro zastupování příkazce,
obce Tlumačov, k administraci zadávacího
řízení podle zákona 134/2016 Sb.na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavbu „Rekonstrukce ulice Sokolská Tlumačov – chodník“
schválila navýšení počtu členů JSDHO
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Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Tlumačov o jednoho člena, pana M. Němce,
na pozici řidič-strojník-hasič, stav jednotky je
aktuálně 14 osob

Rozhodování Rady obce Tlumačov formou „PERROLLAM“ ze
dne 15. 8. 2017:
schválila darovací smlouvu na rehabilitační tříkolku ECO TEXTIL č. SN 24-12016-1607 pro pana J. Eliáše z Tlumačova
schválila žádost MÚ Otrokovice týkající se souhlasu s konáním akce cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility a užitím pozemních komunikací obce při průběhu této akce

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 30. 8. 2017 projednala:
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. 2018

schválila od 1. 9. 2017 na dobu určitou
do 31. 12. 2017 pronájem buňky č. 3 v objektu
Domu služeb, paní J. Brázdilové, Machová,
k provozování prodeje oděvů a obuvi, s tím,
že vyřízení změny užívání a následné stavební úpravy provede paní Brázdilová na vlastní náklady a po ukončení smlouvy nebude
po obci požadovat žádné finanční vyrovnání
schválila žádost pana H. Kvardy
o umístění v DPS
vzala na vědomí podané cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Sokolská – chodník“,
schválila pořadí cenových nabídek a schválila výběr nejvýhodnější nabídky spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, Brno – Brněnské Ivanovice,
z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 1.175.470 Kč včetně DPH
schválilo výpůjčku části pozemků
KN p. č. 829/23 – ostatní plocha a p. č.
2446/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 za podmínek stanovených v záměru vlastníkům bytových jednotek BD č.p. 776, viz. usnesení č R8/30/07/17
ze dne 26. 7. 2017
schválila výpůjčku části pozemku KN
p.č. 2462/2 – ostatní plocha a ostatní komu-

nikace panu P. Zaoralovi o výměře 12,5 m2 za
podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení R9/30/07/17 ze dne 26. 7. 2017
schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu do výše 3.000
Kč na akci „Dožínky Zlínského kraje“ dne
19. 8. 2017 v Kroměříži
schválila bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 29. 9. 2017 pro
ZO ČZS Tlumačov na „Výstavu ovoce a zeleniny“
schválila Dohodu o poskytnutí slevy na některé položky ve vyúčtování služeb
pro služební mobilní telefony se spol. O2
Czech Republik
schválila p.o. ZŠ Tlumačov převedení finančních prostředků rezervního fondu
ve výši 300.000 Kč do fondu investic na posílení zdrojů na opravy a udržování majetku
schválila Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních služeb se společnostmi Cleerio s.r.o.
(dříve Geosense s.r.o.), Praha 9 a Geomorava s.r.o., Prostějov

www.tlumacov.cz
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Ohlédnutí za školním rokem 2016 - 2017
„Září, září, na léto jde stáří…“ zpěvem této
Svěrákovy písně zahajovaly první den dnes
již uplynulého školního roku 2016 - 2017 dívky z našeho „minisborečku“. Ten den jsme
ještě netušili, jaký rok to bude, ale již tehdy
jsme věděli, že našich 184 žáků musí v každém ročníku absolvovat penzum povinného
učiva daného naším školním vzdělávacím
programem. Kromě rozvrhem dané výuky se
v každém měsíci objevily akce, které jsme si
sami vymysleli nebo akce, do kterých jsme
se přihlásili.
Protože neseme ve svém ŠVP název Škola zdravého životního stylu, zaměřovali jsme
se na sportovní aktivity. Byly to například otrokovický Veslařský kopeček, dále běžecký
závod Trnavský vrch, otrokovický Atletický
čtyřboj. Mezi úspěšné reprezentanty školy
v těchto závodech patřili např. L. Gärtner,
J. Hrtús, A. Horková, M. Horková, T. Stašková a A. Bilík. Hodně se v tomto školním
roce dařilo i florbalovému družstvu starších
žáků, kteří pod vedením svého trenéra Mgr.
R. Podlase absolvovali nepřeberné množství florbalových turnajů a zakusili nemálo
úspěchů. Z nich si asi nejvíce cení vítězství
v okresním kole a obsazení druhého místa
v kole krajském. Nechyběly ani zápasy v kopané a halové kopané.
Za zdařilou sportovní akci se dají považovat i čtyři jednodenní výjezdy za sněhem
(Rusava, Troják, Kohútka), které se stávají jakousi náhradou lyžařského výcvikového kurzu žáků 7. ročníku. Nově se škola v zastoupení vybraných žáků VIII. třídy zúčastnila Soutěžního dne s IZS, kde žáci prokazovali fyzickou zdatnost i vědomosti z oblasti dopravní,
zdravotnické, hasičské i policejní. Co se však
nepochybně stává atraktivitou školních sportovních aktivit, je červnový cyklokurz. Letos
jsme spolu s 22 žáky 7. – 9. ročníku absolvovali pět dnů v náročném, ale krásném terénu Orlických hor.
Neholdujeme však jen pohybovým aktivitám. Snažíme se žákům zajišťovat i humanitně zaměřené akce. Po mnoha letech
jsme znovu nastartovali dějepisné exkurze.
Na podzim to byl výjezd VI. a VII. třídy po
stopách Cyrila a Metoděje na Velehrad a do
Starého Města. V únoru se zájemci z řad nejstarších žáků podívali do polské Osvětimi.
V rámci humanitních aktivit se nám podařilo navštívit se všemi žáky školy minimálně jedno divadelní představení. Druhý stupeň měl možnost si poslechnout vyprávění spisovatelky E. Braunové. I v této oblasti máme na škole žáky, kteří „obráží“ umělecky zaměřené soutěže. Za úspěch musíme
určitě považovat probojování se J. Kozumplíkové a M. Horkové přes všechna postupová kola až do krajského kola Celostátní přehlídky mladých recitátorů.
Přírodovědně zaměření žáci soutěžili
v rámci soutěží Poznej a chraň a Mladý zahrádkář. V této soutěži naši školu v celostátním kole zastupovali M. Šumbera a M. Ská-
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cel. Počtářské a kombinační schopnosti prokázala i D. Vejmělková v Sudoku soutěži
v Uherském Hradišti.
Daly by se dlouze vypisovat další tradiční aktivity, jako jsou školní ples, vystoupení
v rámci Rozsvěcení vánočního stromu, Zdravý týden, netradiční sobotní Aprílový den
otevřených dveří, sbírka v rámci Dne boje
proti rakovině, sbírka Fondu Sidus pro nemocné děti a další a další. Novou a zkušební akcí byl letos v rámci preventivních aktivit adaptační kurz žáků 7. ročníku v Sidonii.
Chceme jej od tohoto roku pořádat pro žáky
6. ročníku. Měl by pomoci stmelit třídní kolektiv a utužit kamarádské vztahy.
Svým způsobem rovněž stmelovací aktivitou byl v závěru školního roku výtvarný
projekt zaměřený na výmalbu podchodu na

Žáci 1. A. šk. roku 2017/2018.

Žáci 1. B. šk. roku 2017/2018.
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Výmalba podchodu v Tlumačově
místním vlakovém nádraží. Participovali na
něm Obec Tlumačov, České dráhy a naše základní škola. Výtvarně nejšikovnějším 29 žákům II. stupně se podařilo pod vedením Mgr.
P. Kolaříkové a Mgr. L. Hricové v průběhu 13
dní, za 80 hodin usilovné práce pokrýt plochu 553 m2 motivy přírody, koní, lomu, kapličky, tj. motivy svázanými s obcí Tlumačov,
a zkrášlit tak, doufejme na dlouhá léta, doposud neutěšený prostor.
Tím jsem se dostala na konec výčtu nejzajímavějších aktivit školního roku 2016 - 2017,
na nichž se podíleli žáci, učitelé, asistentky
a potažmo i ostatní pracovníci školy. Všichni společně jsme se snažili držet dobré jméno školy a věřím, že tomu tak bude i v nastupujícím školním roce 2017 – 2018.
Leona Jirušková, zástupce ředitele školy

Foto: ZŠ Tlumačov.

Foto: ZŠ Tlumačov.

7. června 2017 konečně odstartoval dlouho plánovaný a připravovaný výtvarný projekt, který vznikl ve spolupráci obce, školy
a SŽDC s.o., a měl za cíl zkrášlit nevzhledný tlumačovský podchod vedoucí pod železnicí. 27. června byl nově vymalovaný podchod slavnostně otevřen.
V první fázi příprav se plocha vymalovala na bílo a my jsme mohli začít tvořit. Náměty nevznikaly nahodile, byly dlouhodobě
promýšleny a navrhovány přímo na míru naší
krásné obce. Příroda, lom, koně, kostelík či
kaplička, to vše k Tlumačovu neodmyslitelně
patří. Ale protože plocha 553 m2 je opravdu
pořádné „plátno“ a skýtala prostor pro další
nápady, vymysleli jsme vlaky se zvířecími hlavami podle jejich názvu, proto RegioShark vypadá jako žralok, RegioSpider bydlí v jeskyni
s netopýry a pavouky nebo CityElefant či RegioPanter brázdí savanou… Schodiště zdobí
siluety, které se mají nejen líbit, ale také pobavit svou nápaditostí a pestrostí.
Na výmalbě se podílelo 29 výtvarně nadaných žáků 2. stupně ZŠ pod vedením pí uč.
Pavlíny Kolaříkové a Lenky Hricové.
A teď několik zajímavých čísel. Malovali jsme 13 dní vždy od 12 do 18 hod (někdy déle), naše práce zasáhla také 2 víkendy
a v součtu jsme v podchodu strávili 80 hodin.
Pracovali jsme na ploše 553 m2, spotřebovali více než 150 l barev v 36 namíchaných odstínech, 1 300 silikonových rukavic, více než
500 kelímků k domíchání barev, denně se po
práci čistila stovka štětců. Pracovalo 31 lidí,
ale další necelá dvacítka chodila příležitostně
pomáhat s malováním ploch či úklidem, který
byl každodenní nedílnou součástí naší práce.
Na tomto místě se patří poděkovat nejen
všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce,
jejím financování či samotné realizaci, ale
také těm, kteří nás povzbuzovali, podporovali a motivovali k práci, chodili nám fandit, dokonce často s plnýma rukama napečených koláčů či jiných dobrot. Nesmírně nás to těšilo
a utvrzovala v tom, že naše práce má smysl.
Přejeme krásnému podchodu dlouhou životnost a spoustu obdivovatelů.
Za malíře Pavlína Kolaříková
Nově vymalovaný podchod byl slavnostně
otevřen 27. června 2017 symbolický přestřižením pásky za přítomnosti ředitele ZŠ Tlumačov Mgr. Roberta Podlase, starosty obce
Tlumačov p. Petra Horky, všech malířů, kteří
se výmalby podchodu účastnili a také všech
žáků ZŠ Tlumačov.
Účast Obce Tlumačov na této akci spočívala zejména v přípravě podchodu k malování. Znamenalo to jednak vyjednávání s vlastníkem části podchodu, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
o souhlasu s realizací této akce, koordinaci
společné výmalby podchodu základní podkladovou barvou a také o uvolnění finančních prostředků ze strany SŽDC s.o. na nákup barev k realizaci námětové výmalby pod-

Slavnostní otevření podchodu.

chodu v částce 10.648,- Kč. Na samotnou výmalbu základní barvou části podchodu, která je ve vlastnictví obce, přispěla Obec Tlumačov částkou 68.930,- Kč a dále přispěla
částkou 17.031,- Kč na nákup barev pro malíře a spotřebního materiálu jako jsou štětce,
rukavice, ochranné folie a textilie na zakrytí podlah a dalších částí podchodu, které nebyly malované.
Výmalba podchodu pod koridorem ČD
byla velmi zdařilou akcí iniciovanou Základní školou Tlumačov a členkou zastupitelstva
a Školské rady paní Blankou Konečnou. Nově
vymalované prostory podchodu jsou opravdu
velmi pěkné a setkávají se s kladným ohlasem
všech občanů, kteří podchod využívají, nebo
jen tak navštíví. Přejme si, aby současná podoba podchodu vydržela co nejdéle a přispěla
tak k pozitivnímu obrazu naší obce.
Petr Horka, starosta obce
V podchodu malovali:
Aneta Horková, Denisa Dvořáková, Dani-

Výmalba podchodu.

Foto: ZŠ Tlumačov.

ela Vejměnková, Adéla Borská, Tadeáš Hric,
Miloš Pijáček, Michaela Horková, Monika
Řičicová, Anna Skopal-Procházková, Zdeněk
Machovský, Tomáš Zabadal, Jan Váňa, Alena Konečná, Zdeněk Pavlů, Daniel Ňaňko,
Matěj Rýdel, Veronika Ventluková, Michaela Hajná, Michaela Zuzaníková, Jolana Kozumplíková, Zuzana Dzurusová, Kateřina Jonášková, Patricie Chovancová, Jan Kotouček,
Eliška Odstrčilová, Zuzana Jarošová, Kateřina Rulfová, Radek Čepička, Daniel Pijáček,
Pavlína Kolaříková, Lenka Hricová
Dále malovali a jinak pomáhali: Adam Buršík, Barbora Buršíková, Adéla Kolaříková, Michaela Váňová, Kristýna Hejdová, Markéta
Gelnarová, Martina Bednaříková, Irena Desenská, Kateřina Odstrčilová, Lenka Odložilíková, Šárka Matulíková, Jiří Ruman, David
Němec, Ondra Kühr, Michal Hric, Jáchym
Hric, Terezie Jonášková, Marta Jonášková,
Blanka Konečná, Simona Konečná

Foto: ZŠ Tlumačov.

www.tlumacov.cz
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Obecní park byl, v sobotu 29. července
2017, svědkem už 3. ročníku Tlumačovských
pivních slavností. Degustace piva byla tentokráte doplněna o historicky vůbec první setkání heligonkářů v naší obci.
Pípy se naplno roztočily v sobotu v pravé
poledne a zastavily se až v neděli nad ránem.
Vybírat bylo opravdu z čeho. V nabídce bylo
rekordních 40 druhů piv z 24 tuzemských pivovarů. Velké oblibě se těšilo pivo z nedalekého pivovaru Záhlinice, ale také z pivovaru
Jarošov, Kout na Šumavě, Polička, Rohozec,
Žatec, Pelhřimov, Hrádek, Třeboň a dalších.

I děti si přišly na své.

Foto: KIS Tlumačov.

Hlavní částí programu bylo určitě setkání
bezmála 30 hráčů na heligonku. V jejich podání jsme mohli slyšet české, moravské i slovenské národní písničky. Někteří hráli sólo,
jiní vystupovali jako duo a mnohdy se na podiu sešlo i více muzikantů. Krásným zpestřením bylo i společné hraní všech heligonkářů.
„Duchovním otcem“ nápadu upořádat tuto
akci byl pan Miroslav Musil, občan Tlumačova. Pan Musil hraje na heligonku a aktivně se zúčastňuje setkání hráčů na tento hudební nástroj. Věděl tedy, jak takové setkání probíhá a na pracovnicích KIS Tlumačov,
členech S.K. Tlumačov a v neposlední řadě
na samotném panu Musilovi, bylo vše naplánovat. Už od začátku roku jsme vše připravovali a chystali tak, aby vše proběhlo, pokud možno, bez problémů. Také jsme chtěli, aby se hostujícím hudebníkům u nás líbilo,
aby byli spokojení. Podle ohlasů účinkujících
i diváků se nám to podařilo. Jedna z účastnic dokonce řekla: „Jezdím už dlouho po takových setkáních, ale tak bezchybnou organizaci akce jsem ještě nezažila.“
Program pohodově plynul, a to i díky
schopnému moderátorovi panu Pavlu Dočkalovi ze Sazovic.
Po celý den bylo krásné, slunečné počasí.
K příjemnému posezení ve stínu posloužily
čtyři velké pártystany, které jsou v majetku
obce. Průběh slavností by tak nenarušila ani
případná dešťová přeháňka
Akce již tradičně nabídla vyžití pro všechny věkové kategorie. Dospělí během dne
u dobrého piva a jídla poslouchali vystoupení heligonkářů, s večerem pak do ranních
hodin zaplnili parket při produkci revivalové
skupiny Showband. Děti se mohly bezplatně
vydovádět na řadě atrakcí – simulátoru Formule 1, skákacím hradu, konících z Ranče
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Tlumačov, nebo si nechat na obličej namalovat něco hezkého.
K jídlu byly nabízeny grilované klobásky,
cigáro s udírny, na místě připravovaný kotlíkový guláš, párek v rohlíku, gyros, cukrová
vata atd. K pití samozřejmě pivo, víno i nealkoholické nápoje. V horkém počasí přišla
vhod i zmrzlina na špilku.
Do přestávek mezi vystoupeními jsme zařadili velmi oblíbené soutěže pro děti i dospělé. Děti soutěžily v pití kofoly brčkem, přenášení lentilek také brčkem z jednoho talířku na druhý, skládání sirek do krabičky jednou rukou a plnění kelímku vodou. Kdyby
záleželo na dětech, mohly by soutěžit pořád.
Soutěže pro dospěláky byly tradiční: 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, se
konala až ve večerních hodinách. To už hrála k tanci a poslechu hudební skupina Showband. Nejdříve bylo vidět na tanečním parketu hlavně omladinu, s přibývajícím časem už

Soutěže pro dospělé.

Ze života obce

Tlumačov na dožínkách Zlínského kraje v Kroměříži

Pivo + heligonka = dobrá nálada a pohoda

Setkání heligonkářů.
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Foto: KIS Tlumačov.

tančili návštěvníci všech věkových kategorií.
Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov
a Obec Tlumačov velice děkují všem návštěvníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na
úspěšném pořádání Tlumačovských pivních
slavností. Organizátoři děkují všem sponzorům za finanční i věcné dary.
A teď trochu poučení pro méně zdatné
v znalostech hudebních nástrojů: Nejznámějšími typy tahací harmoniky jsou akordeon,
heligonka a chromatika. Rozdíl mezi nimi je
patrný na první pohled: akordeon má klávesy uspořádané jako klavír, heligonka má místo kláves knoflíky. Další rozdíl zaznamenáme při poslechu: u akordeonu nezávisí výška
tónu na směru pohybu měchu, u heligonky
se výška tónu mění. Heligonka je navíc doplněna o zesílenou basovou část. Za svůj název vděčí hudebnímu nástroji helikonu, jehož
hluboký zvuk vzdáleně připomíná.
Zdroj: Slovník současné češtiny. Brno:
Lingea, 2011.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov.

Rok se s rokem sešel a opět se chystáme na
dožínky Zlínského kraje do Kroměříže. Nejdříve se sejdou členové Historického spolku
na informační schůzce, kde dostane každý
svůj úkol. Paní Pavlíčková podá žádost o příspěvek na dopravu na Obecní úřad. Předseda
M. Procházka udržuje kontakt s organizačním výborem v Kroměříži, kam nahlásí počet účastníků a jiné náležitosti. Paní Fialová požádá o vypůjčení obecních krojů. Dalším jejím úkolem je připravit kroje pro děti
a ženy. Čeká ji víc než týden škrobení a žehlení, aby byli všichni správně oblečeni a nastrojení, ženy i muži.
A je tady sobota 19. srpna 2017.
Na devátou hodinu je přistaven autobus
k odjezdu do Kroměříže. U Pavlíčkového se
scházejí nastrojeni Hanáci, maminky s dětmi, členové klubu seniorů a všichni, co chtějí jet s námi. Vyjíždíme přesně, cestou přibíráme paní Rybovou z Kvasic, která s námi
každý rok jezdí.
Na seřadišti se zařazujeme do průvodu
podle pokynů pořadatelů. Trochu s obavami sledujeme oblohu, zda vydrží počasí. Po
dobu průvodu nám počasí přálo. Pršelo až
odpoledne. Naše tlumačovská družina je početná, pestrá a veselá. První jsou tři dívenky,
Katka a Monika Gajdůškovy s kamarádkou
Lucinkou Miakišovou, která má na sobě poprvé kroj. Dívenky nesou tabulku s názvem
Tlumačov. Za nimi jde Laďa Zifčák a tradičně nese náš obecní prapor. Máme i mladé
páry Pavlínku a Ondru Hánovi, mladé maminky, paní Daniela Krajčová a paní Škrabanová se svými synky Zdeňkem, Lubomírem a Michalem, který oblékl náš nový chlapecký hanácký kroj. Velmi se mu líbí, že má
opasek a klobouček.
Mirek a Kamilka Skopal Procházkovi nesou na ošatce chléb a sůl. Byli požádáni, aby
uvítali hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího

Pasování malých čtenářů.

Dožínky ZK v Kroměříži.

Čunka chlebem a solí. Kamilka upekla domácí chléb z letošní mouky. Byl dobrý, také
jsme jej ochutnali.
Za svými vodiči jdou Anička ve starodávné brokátové kordulce a Jakub, který jak se
zdá už dorůstá do kroje po dědovi Procházkovi. Dál už jdou veselé ženy se zpěvem.
Lidka Kvardová, Hanka Šumberová a Hanka Gajdůšková. Jirka Skopalík pobíhá kolem
a vše fotografuje. Družinu uzavírají tetinky,
paní Pavlíčková, paní Rybová a paní Fialová.
Hudba v průvodu je daleko vpředu a tak
si spolu s ostatními Hanáky z okolních obcí
zpíváme do kroku. V Kovářské ulici se vždy
průvod zastaví. Znovu zpíváme, diváci se přidávají a my sklízíme pochvalu. Jedna divačka
mi říká: „Čekám tady na tlumačáky, s nimi
si vždycky zazpívám.“
Po skončení oficiálního zahájení odcházíme na oběd a zasloužené osvěžení. Na náměstí jsme se setkávali se „starými“ známý-

Foto: Jiří Skopalík.

mi Hanáky a Hanačkami. Věřte, bylo si co
povídat.
Odjížděli jsme spokojeni s vědomím, že
všechna ta příprava nebyla marná, že jsme
oslavili dožínkovou tradici, která patří k nejkrásnějším v zemědělském roce a reprezentovali naši obec.
Když jsme se loučili, říkali jsme si „Na
shledanou napřesrok v kroji“.
Ještě zbývá poděkovat Obecnímu úřadu za
finanční podporu a všem ostatním účastníkům za příjemný den s nimi.
Za Historický spolek Tlumačov
Jitka Fialová

Malí čtenáři
Ve středu 26. června 2017 byli prvňáčci
naší školy pasováni na Malé čtenáře knihovny Tlumačova.
Této akci předcházela návštěva místní
knihovny, kde děti prokázaly, že umí číst
a mohou se tak pasování zúčastnit. Po společném slibu prvňáčků, že budou pilnými
čtenáři a ke knížkám se budou chovat hezky,
jsme přešli k samotnému aktu pasování na
„Malé čtenáře“. Děti dostaly šerpy společně
s pamětním listem na tento slavnostní den.
Mimo „vaření“ knížky, které je již zarytou
tradicí, dostaly otázky, na které musely odpovědět, například: Kdo je starosta obce, jak
se jmenuje pan ředitel školy, jaké barvy má
naše státní vlajka…. atd. Každý malý čtenář
si odnesl z tohoto dne nejen knihu, ale i nevšední zážitek, který jsme završili zmrzlinou.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov.
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ZŠ Tlumačov

V Tlumačově máme kvalitní mateřskou školu

Na co se můžeme v novém školním roce těšit?

Toto ocenění jsme získali hodnocením
České školní inspekce, která navštívila v měsíci březnu tohoto roku naši mateřskou školu,
kde provedla třídenní inspekční činnost v oblasti řízení školy i výchovně vzdělávací činnosti s dětmi. Toto nejvyšší možné ohodnocení je pro nás odměnou za vykonanou práci a také závazkem do budoucna, abychom
ve svém úsilí nepolevili a pracovali i nadále
tak, abychom se mohli i nadále prezentovat
jako kvalitní mateřská škola. (Inspekční zpráva je vyvěšena na našich webových stránkách
www.ms.tlumacov.cz, kde si můžete přečíst

Prázdniny plné sluníčka mají žáci školy za
sebou, učitelé a ostatní pracovníci si odpočinuli o dovolených a už se opět scházíme ve
škole, abychom se pustili do společné práce.
Letošní prázdniny stejně jako ostatní přinesly pro vedení školy a některé její pracovníky řadu pracovních povinností a úkolů.
Tentokrát to byly úkoly spíše technického
rázu, které na druhou stranu přinesly hmatatelné výsledky, které jsou vidět téměř na
každém kroku.
V průběhu prázdnin došlo ve škole k výměně rozsáhlého úseku dlažby v prostoru před
školní jídelnou. Chodba dozdobená výtvarnými pracemi kolektivu pedagogů a jejich žáků
se doslova rozzářila v tématech dětského světa. Školní výtvarné aktivity se vůbec staly výrazným motivem tohoto roku, když si vzpomeneme na „náš malovaný podchod“ a projdeme se školou, vidíme, jak silným výchovným a výtvarným momentem se stala iniciativa a práce paní učitelek Pavlíny Kolaříkové a Lenky Hricové.
Kromě stavebních prací a rekonstrukčních
prací, kdy jsme pokračovali v postupné re-

MŠ Tlumačov.

Děti v knihovně.

spoustu zajímavých informací o naší MŠ).
Školní rok 2016/17 skončil, nastal čas odpočinku a dovolených, ale také hodnocení
a bilancování uplynulého školního období.
Mateřská škola Tlumačov funguje už druhý
rok jako trojtřídní předškolní zařízení, do kterého dochází 74 dětí. Nejinak tomu bude i ve
školním roce 2017/18. Od 1. září 2017 odešlo do školních lavic 25 předškoláků, stejný
počet dětí je nahradil ve třídách mateřské
školy, takže kapacita školy bude opět maximálně využita.
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Dovolte mi, abych v krátkosti shrnula uplynulý školní rok a seznámila Vás a se školními
akcemi, které jsme pro děti připravili. (Podrobné informace týkající se celého chodu
MŠ jsou obsaženy ve výročních zprávách
mateřské školy, které jsou dostupné na našich webových stránkách v sekci dokumenty, http://www.ms.tlumacov.cz/).
Cílem naší mateřské školy je, aby se zde
všechny děti cítily dobře a spokojeně. Vzdělávání v MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní a řízené aktivity. Děti se roz-

Foto: MŠ Tlumačov.

Foto: KIS Tlumačov.

víjejí především na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky a prožitky, na které
jsme kladly velký důraz i v uplynulém školním roce.
Nabízeli jsme tyto aktivity:
- Logopedickou prevenci – pomoc při vadách řeči a výslovnosti dětí.
- Bezplatný kroužek angličtiny pro předškolní děti.
- Maňásková, loutková, hraná divadla, kouzelnická a žonglérská představení, hudební
produkce, karnevaly pro děti.

- Zajišťovali jsme s dětmi programy na „Vítání občánků do života“.
- Společně se ZŠ Tlumačov jsme pořádali
sběr starého papíru.
- 2x do roka společná tvoření rodičů s dětmi.
- Ozdravné výjezdy do solné jeskyně do
Otrokovic.
- Vánoční besídku pro rodiče.
- Společné vánoční posezení s rodiči se
soutěží „O nejlepší linecké cukroví“.
- Setkání s dětmi u vánočního stromečku
se společnou nadílkou všem dětem.
- Děti se prezentovaly krátkým programem
při rozsvěcení vánočního stromečku na našem náměstíčku.
- Společně s dětmi a rodiči jsme se zapojili do projektu: „Pomáháme opuštěným zvířátkům“.
- Absolvovali jsme s dětmi plavecký kurz
v Kroměříži.
- Zorganizovali jsme nedělní výlet za pohádkou do Kroměříže na dětský muzikál
„Sněhurka“.
- Vyjeli jsme za Spejblem a Hurvínkem do
Domu kultury v Kroměříži.
- Hledali jsme poklad u fotbalového hřiště, po cestě jsme plnili jednoduché úkoly.
- Navštívili jsme jarní dvorek se domácími
zvířátky u Havelků.
- Uspořádali jsme pro děti dva karnevaly
se zábavným programem.
- Ve všech třídách jsme s dětmi připravili
besídku ke dni maminek s rozdáváním drobných dárečků.
- Byli jsme na celodenním školním výletě
v Buchlovicích a ve Starém Městě.
- Pronajali jsme pro naše děti na školní zahradu dva skákací hrady (celodenní akce).
- Byli jsme v kině ve Zlatém jablku „Směs
pohádek z večerníčků“.
- Navštívili jsme 1. třídu základní školy, kde
děti shlédly ukázkovou hodinu.
- Za účasti rodičů a krátké prezentaci dětí
jsme uspořádali loučení předškoláků se školkou, slavnostní dekorování dětí s rozdáváním
prvního opravdového vysvědčení.
- Zorganizovali jsme pro děti spaní v MŠ
s návštěvou kina ve Zlíně, hrami ve zlínském
parku, večerní lampionový průvod a následné nocování bez mámy a táty v MŠ.
Pevně věříme, že jsme těmito aktivitami
zpestřili celodenní vzdělávání dětí v mateřské škole, navázali jsme užší kontakt a spolupráci s rodiči, kteří nás celou dobu podporovali a byli nám vždy ochotni pomoci.
O kladném hodnocení našich aktivit a vzdělávání dětí v naší mateřské škole svědčí také
zpětná vazba ve formě vyplněných dotazníků ze stran rodičovské veřejnosti a především
z hodnocení České školní inspekce.
Těšíme se na nový školní rok a na nově příchozí děti i rodiče a nezbývá než si přát, aby
se jim v naší mateřské škole líbilo, a aby byli
u nás spokojeni.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

odvést nebo přestěhovat. Moc děkujeme!
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve škole
dlouhodobě snažíme o zařazování rozvojových aktivit, nemohu nezmínit i dvě výraznější změny ŠVP (školního vzdělávacího
programu) v části výuka plavání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože naše škola již řadu let zajišťuje
výuku plavání ve 2. a 3.r., od září je tato zařazena do ŠVP a bude pro všechny žáky uvedených ročníků povinná. Iniciativou vedení školy se podařilo z úrovně KÚ Zlínského
kraje získat finanční podporu i na dopravu
žáků do kroměřížského plaveckého bazénu,
kde bude výuka probíhat. Druhou významnou změnou našeho školního vzdělávacího
programu je úprava jednotlivých výstupů pro
žáky s LMP, která nám v budoucnu umožní
výrazněji podpořit vzdělávání žáků s uvedeným hendikepem.
Další velkou změnou, která navazuje na
aktivity ke zkvalitnění úrovně vzdělávání na
naší škole je zřízení a otevření dvou prvních
tříd při minimálním počtu žáků. Uvedený
krok ředitele školy, konzultovaný s jeho po-

Pracovníci školního poradenského pracoviště (zatím bez školního psychologa).

konstrukci interiérů učeben II.st. v učebně
Hv, jsme připravovali pracovní zázemí pro
nového pracovníka školy – školního psychologa, který začne ve škole pracovat od září
nového školního roku. Součástí prázdninové údržby bylo také dokončení rekonstrukce
elektroinstalace ve staré tělocvičně, úprava
zázemí pro klub stolního tenisu a rozsáhlé
malby a nátěry v téměř všech částech školy.
A aby toho nebylo málo, došlo ve školní jídelně k havarijnímu stavu lokálního ohřevu
TUV, který jsme museli řešit doslova „za pět
minut dvanáct“. Nakonec se podařilo všechny plánované i neplánované práce zvládnout a připravit školu na další školní rok téměř „v novém“.
Na tomto místě bych chtěl s velkým uznáním poděkovat všem nepedagogickým pracovníkům školy i školní jídelny, kteří se společnými silami podíleli nejen na přípravě školy k zahájení nového školního roku, ale také
na řešení komplikací, které o prázdninách nastaly. Velké poděkování si zaslouží také pracovníci údržby obce, kteří nám pomáhali doslova se vším, co bylo potřeba spravit, dovést,

Foto: ZŠ Tlumačov.

radním sborem, je sice typickou ukázkou moderního trendu ve vzdělávání, ale současně
velkou finanční, prostorovou a personální
komplikací. Uvedené opatření sice umožňuje vytvořit podmínky pro zaškolení prvňáčků v atmosféře klidu a výrazně individuálního přístupu, ale na druhé straně předbíhá
a ohrožuje školu před očekávanou změnou
financování regionálního školství „na třídu“.
Z pohledu manažera i pedagoga však vznikl
stav, který nám mohou v okolí mnohé školy
závidět. Dvě první třídy s vynikajícím personálním zabezpečením a asistenční podporou
dnes nejsou téměř vůbec běžné.
Další novou aktivitou zahajovaného školního roku, která podpoří motiv ŠVP – „Škola zdravého životního stylu“, bude rozšířená
nabídka projektu „Ovoce do škol“ pro žáky
I.st., kterou rozšíříme o další projekt „Mléko
do škol“ pro žáky obou stupňů. V rámci této
aktivity budou mít všichni žáci školy příležitost každý týden bezplatně odebrat ke zpestření své svačiny neochucené mléko. Časem
bychom chtěli sortiment rozšířit o další produkty, zejména jogurty a další mléčné výrob-

ky. Svačinky budou v tomto školním roce stát
12,- Kč a žáci si ji odeberou a sní o velké přestávce ve školní jídelně. I nadále budou mít
žáci ke svačince pitný režim v duchu „pamlskové vyhlášky“.
Pozorný čtenář určitě poznal, že nové aktivity se smysluplně doplňují, jak v části vzdělávání a výchovy, tak v části vytvoření dalších
kvalitních stravovacích a prožitkových podmínek, které škola připravuje a nabízí. Proto
je nutné zmínit i další, opět projektovou aktivitu, která v následujících dvou školních letech zajistí vysoký nadstandard práce školního poradenského pracoviště. Vedle dvou výchovných poradců začne od nového školního roku ve škole pracovat kvalifikovaný speciální pedagog, který bude směřovat svoji metodickou a konzultační podporu zejména do
oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Možná ještě významnější novinkou práce ŠPP je zřízení pozice školní psycholog. Od září bude ve škole pracovat
PhDr. P.Čapka vysoce erudovaný psycholog
s dlouholetou praxí.
Veškeré informace o práci a nabídce služeb školního poradenského pracoviště budou rodičům, veřejnosti a žákům k dispozici na webových stránkách školy (www.zs.tlumacov.cz) pod odkazem: Školní poradenské
pracoviště.
Kromě výše uvedených aktivit, které zařazujeme s cílem zkvalitnění vzdělávací a výchovné nabídky školy, se škola bude věnovat
plnění vzdělávacích cílů, celoročního plánu
práce a dalším miniprojektům, které se nám
v minulosti osvědčily. Budou mezi ně patřit:
„slučovák“ pro žáky 6.r., přebor školy v přespolním běhu, „Vánoční koledování“, Tlumačovské ZOH, kurz základního lyžování pro
žáky 7.r., škola v přírodě pro I.st., „Den otevřených dveří školy jinak“, Zimní školní ples,
„Jarní školní akademie“, „Zdravý týden“,
„Den v přírodě“, cyklokurz Podyjí 2018, exkurze, výlety, školní kola olympiád a soutěží a další a další…
Přesto bych chtěl zdůraznit, že naší školní prioritou stále zůstává naplňování školního vzdělávacího programu, vysoká úroveň
vzdělávání a výchovy se všemi souvisejícími aspekty a dlouhodobé poskytování vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Byli bychom rádi, kdyby se nám v tomto
školním roce podařilo na veřejnosti přístupné školní aktivity přilákat ještě větší množství rodičů a příznivců školy než v minulosti, protože teprve potom máme příležitost si
se svými žáky prožit pocit uspokojení a radosti ze společné práce.
Závěrem bych chtěl popřát všem svým
spolupracovníkům, žákům a jejich rodičům,
abychom společně zvládli nadcházející školní rok v duchu vzájemného respektu a tolerance a na jeho konci si mohli poděkovat za
jeho úspěšné zvládnutí.
Mgr. Robert Podlas ředitel školy

www.tlumacov.cz
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Letní pobytový tábor Pomáda
V době letních prázdnin jsme se s dětmi
vypravili na pobytový tábor na Táborovou
základnu Otrokovice Štěrkoviště. Tábor měl
název podle muzikálu „Pomáda“. Jak je již
z názvu patrno, jednalo se hlavně o tanečně – sportovní tábor, kterého se zúčastnilo 36
dětí, z toho 8 chlapců a 28 děvčat. Pro děvčata a chlapce byl připraven velmi pestrý program po celou dobu tábora. Každý den k nám
zavítal host, který dětem ukázal různé styly
tance a pohybu. V pondělí nás navštívila Marie Zeťková z Bělova, která děti pořádně protáhla, jelikož je lektorkou gymnastiky a také je
seznámila s rock and rollem, kterému se aktivně věnovala. V úterý na TZ dorazila Alena
Csomorová z Hulína, lektorka a trenérka TS
Trick. Ta děti seznámila s kroky Street dance
a naučila je krátkou sestavičku, kterou si pak
společně zatančili. Ve středu k nám zavítala
lektorka Jógy z Kroměříže Karolína Rozmahelová. Pod jejím vedením jsme si protáhli

Letní pobytový tábor.
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tělo v různých pozicích jako například kočka, kobra, tygr a mnoho dalších. Nechybělo
ani známé cvičení „Pozdrav slunci“. Ve čtvrtek přijel Martin Hložek z Tlumačova, který
nám představil sportovní aerobik. Děti si pod
jeho vedením vyzkoušely různé skoky a kroky tohoto sportovního odvětví. Podrobně je
seznámil také s pravidly tohoto typu aerobiku a předvedl dětem krátkou ukázku z jeho
soutěžního vystoupení. Na závěr si děti pod
jeho vedením zacvičily krátkou choreografii, kterou si pro ně připravil. V pátek naše
pozvání přijala Martina Perútková z Tlumačova, která je lektorkou orientálních tanců.
Marťa si také připravila pro děti krátkou choreografii, kterou si mohly zatančit. Přivezla
s sebou spoustu kostýmů a rekvizit, které si
měly možnost vyzkoušet. To zaujalo hlavně
děvčata, která nám předvedla krátkou módní přehlídku.
Po celou dobu tábora jsme pilně trénovali

Foto: DDM Sluníčko.
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na nácviku týmových sestav a společné choreografie na písničky z muzikálu Pomáda. Každou volnou chvíli vedoucí se svými svěřenci
pilovali a ladili detaily, protože poslední den
před odjezdem domů všechny čekalo velké
vystoupení před rodiči a kamarády. Na táboře nechybělo spoustu her a soutěží, za které
děti dostávaly táborové penízky, které využily na závěrečné pouti. Tam si za ně nakoupily spoustu dárečků, občerstvení nebo se povozily na ponících, kteří za námi na tábor přijeli z Halenkovic. Večery na táboře byly také
plné tance a to na táborových plesech a diskotékách. Zde byl vybrán král plesu a královskou korunu obdržel Pepa Halaška a královnou plesu se stala a korunku získala Helenka Řezníčková. Rozhodování bylo velmi těžké, protože se všichni moc snažili a některé
taneční kreace byly až neuvěřitelné. Velkým
překvapením byla pro děti po táboráku ohnivá show, kterou nám přijela předvést Sylvie
Bubáková. Díky technice jsme vystoupení vysílali živě, takže jako by tam s námi byli i rodiče, kteří vše sledovali na sociální síti. Vzhledem k tomu, že tanec je zaměřen spíše pro
děvčata a našeho tábora se účastnili i „bouráci“ kluci, tak jsme pozvali hosty i pro ně. Pozvání přijal Michal Holínek a kluci z ASport
Rally Teamu, kteří k nám na táborovou základnu přivezli RC auta a připravili pro děti
soutěžní dráhu. Řízení těchto autíček na dálkové ovládání nebylo vůbec jednoduché, ale
všechna auta dojela šťastně do cíle.
Čas velmi rychle utekl a byl zde závěr tábora, na který jsme se pilně připravovali. Poslední den se nám počasí trošku pokazilo a museli jsme svá vystoupení přesunout do vnitřních prostor základny. To nám však nevadilo. Všechny týmy své sestavy zvládly skvěle
a ukázaly co nejlepší výkony. Na závěr proběhlo představení společné choreografie. Sestavy sklidily velký potlesk od přítomných diváků, což bylo tím největším oceněním pro
naše vystupující. Každý táborník si odvážel
domů krásné dárečky, spoustu nových zkušeností, zážitků a přátelství. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se našeho tábora zúčastnili, předali nám cenné rady, seznámili s různými styly cvičení a tanců. Všem, kteří nám
zpestřili táborový týden a věnovali nám svůj
čas. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Chtěla bych také poděkovat všem trenérkám a vedoucím, které se dětem věnovaly po
celou dobu tábora - Míši Daňkové, Haničce
Hlobilové ml., Nikči Filákové, Terči Vyoralové a Lidušce Daňkové. Také moc děkuji
holkám z kuchyně - Marti Filákové, Aničce
Miklíkové a Míši Hanákové, které se staraly
o to, abychom měli plná a napapaná bříška.
Táborový týden nám velmi rychle utekl,
ale budeme na něj velmi rádi vzpomínat.
Byli jste všichni skvělí a těšíme se, že se spolu zase brzy uvidíme.
Bc. Hana Hlobilová – vedoucí odloučeného
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Prázdniny se Sluníčkem.

Celodenní výlety do Starého Města, Zlína
či Kroměříže a mnoho dalších zážitků prožili
účastníci během příměstského tábora „Prázdniny se Sluníčkem“, který pořádal Dům dětí
a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov v předposledním týdnu prázdnin. Sešlo se celkem 28
dětí ve věku 7 – 13 let z Tlumačova a okolí.
První společný den byl seznamovací se
spoustou her a soutěží v tělocvičně nebo venku.
Dopoledne jsme si zpříjemnili tvořením, v podobě oplétání drátěného srdce ruličkami z papíru. Vyrábění nebylo složité, i když potřebovalo trpělivost a výsledkem byly krásné dekorace. V tento den účastníci začali sbírat body
do celotáborové hry jednotlivců, které se v závěru tábora sečetly, a každý byl podle počtu
svých bodů odměněn.
V úterý nás čekal první celodenní výlet do
Starého Města do komplexu Kovosteel. Nachází se zde jediná KOVOZOO v Evropě, což je
ZOO plná zvířat z kovového odpadu. Byla to
nádherná podívaná, která nás všechny pohltila. Mimo ZOO jsme si také prohlédli letadlo
L-610 nejen z venku, ale také jeho vnitřní prostory. Zajímavá byla komentovaná projížďka silničním vláčkem STEELINKA po areále firmy
nebo výukový program o třídění odpadu v kongresovém sále. Díky vyhlídkovým lávkám vybudovaným na střechách objektů, jsme viděli celý
areál z ptačí perspektivy. Závěr dne patřil rozhledně na majáku Šrotík a lodi zvané Naděje.
Ve středu jsme se vydali do Zlína do Filmových ateliérů. V dílně se nám věnovaly dvě šikovné animátorky, které dětem vysvětlily, jak
se takový animovaný film vytváří. Děti rozdělené do skupinek si zvolily téma, začaly si vybírat z pestré nabídky výtvarného materiálu jako
je plastelína, textil, vlna nebo přírodniny a vrhly se do tvoření postaviček, autíček nebo zvířátek, potřebných pro jejich příběh. Počáteční
rozpaky brzo překonaly a začaly vznikat mistrná díla. Dětem se krátké filmy podařily a zaslouží všichni pochvalu.
Čtvrteční výlet směřoval do Kroměříže. Dopoledne jsme strávili na Florii v Dětském svě-
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tě. Nepřeberné množství průlezek, skluzavek,
skákacích polštářů, lanových překážek a jiných

atrakcí bylo pro děti to pravé. Po výborném obědě jsme navštívili Muzeum Kroměřížska a výstavu s názvem Poznávej se! Byla to interaktivní výstava s mnoha exponáty, na kterých jsme
si vyzkoušeli svou šikovnost, ale i smysly. Před
odjezdem vlaku jsme si ještě stihli na náměstí v zóně odpočinku zahrát maxi Dámu nebo
Člověče, nezlob se.
Páteční dopoledne jsme strávili na Ranči
v Tlumačově, kde jsme si poslechli zajímavé
povídání o koních a užili si jízdu na nich. Koníci za svou trpělivost dostali plno dobrůtek,
které jim děti přinesly. Den pokračoval hrami
a soutěžemi, při kterých se získávaly další bodíky. Nikdo neodešel s prázdnou, každý si odnášel krásný dáreček a také táborové tričko, tentokrát v barvě nebesky modré.
Celý týden jsme si společně užili a těšíme se
na všechny v kroužcích nebo akcích, které pro
vás připravujme.
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

DDM Sluníčko, středisko Tlumačov, Masarykova 63, Tlumačov
NABÍDKA KROUŽKŮ 2017/2018
BUDŽUCU DÓDŽÓ - Pro chlapce a děvčata od 5. třídy. Bojové umění Samurajů.
Seznámení s bojovými technikami, tradicemi a japonskou kulturou. Fantazy klub - Pro děti
od 4. třídy ZŠ. Děti budou společně hrát deskové a výpravné hry Magic a Dračí doupě. Florbal - Pro chlapce a děvčata 1. třídy ZŠ. Technika hry, pravidla, taktika. Účast na sportovních turnajích a přátelských zápasech. Keramika – děti - Pro děti od 1. třídy ZŠ. Práce s keramickou hlínou, glazurami, kombinace s různými přírodními materiály, točení na kruhu,
lití do sádrových forem. Rybářský klub - Pro děti od 9 let, se zájmem o rybaření, rybářské
techniky a získání rybářského lístku, 1x/14 dní. Soutěžní aerobik AT Tlumačov - Pro děti
od 4 let. Od základních kroků aerobiku, až po složitější vazby. Účast na soutěžích a vystoupeních. Děti budou rozděleny do několika skupin podle věku a výkonnosti. Tvořínek - Pro
děti od 4 let. Rozvoj tvořivosti, výtvarné techniky, rozvoj fantazie, výroba drobných dárečků. Vaření s Fildou - Pro děvčata a chlapce od 2. třídy ZŠ. Vaření, smažení, pečení, zdobení, prostě kuchařské umění a výroba vlastní kuchařky. Žabičky - Pro děti od 3 - 6 let. Pohybové hry a cvičení s různým sportovním náčiním, hry. Kreativ - Pro děti od 2. třídy. Kreativní tvoření tradičními i netradičními technikami. (dekupáž, korálky, linoryt, enkaustika, pletení z papíru…). Judo - Pro děti od 6 let. Naučí se techniky Juda, pravidla, chvaty,
protichvaty, držení a páky pod vedením odborného trenéra. Jezdecký klub - Jezdecký klub
pro handicapované děti a jejich rodiče. Orientální tance - Naučíte se základní prvky těchto tanců i jednoduché taneční variace pod vedením zkušené lektorky. Určeno dívkám od
2. třídy ZŠ. Rozdělení do skupin dle věku. Sedmikráska - Pohybově taneční kroužek, jehož
součástí jsou pohybové hry a nácvik jednoduché choreografie, určen dětem od 4 do 6 let.
Sporťák - Pohybové aktivity pro děti 1. - 5. třídy. Rozvoj pohybové všestrannosti, pohybové, míčové a soutěživé hry. Základy gymnastiky a atletiky.
Nabídka kroužků pro dospělé:
Keramika pro dospělé - Práce s keramickou hlínou, glazování, točení na kruhu, lití do sádrových forem, 1x /14 dní. Aerobik ,,megaveloši“ - Pro rodiče dětí z kroužků aerobiku.
Nácvik základních kroků, spojení do vazeb, účast na přehlídkách a soutěžích.
BUDŽUCU DÓDŽÓ - Bojové umění Samurajů. Seznámení s bojovými technikami, tradicemi a japonskou kulturou. Prostředek k sebezdokonalování a dosažení celkové harmonie.
Jóga pro dospělé - Kroužek Jógy je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé. Cílem našeho cvičení je zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví. Hodina je zaměřená na
protažení a rozhýbání celého těla a propojení pohybu s dechem.
Rodinné aktivity
Baby studio - Dopolední program pro děti od 15 měsíců a jejich rodiče. Všestranný rozvoj
dítěte pomocí her, cvičení, říkanek, pohybových her s hudbou a výtvarné činnosti.
Důraz klademe na společný prožitek s rodičem.
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Výcvik psa záleží na jeho povaze
Víte, že v naší obci existuje psí hotel? Psí školka? Že vám někdo pomůže vašeho pejska vycvičit? Tyhle služby majitelům psů nabízí paní
Věra Řezaninová. Pejskům, těm čtyřnohým přátelům, se věnuje už 24 let. Za tu dobu jich hodně vychovala a vycvičila.
Jsme rádi, že paní Věra ochotně a ráda odpověděla na otázky red. rady Tlumačovských
novinek a podělila se tak s námi o své názory
a zkušenosti na život se psy.

Paní Věra Řezaninová se svým čtyřnohým kamarádem.
Foto: KIS Tlumačov.

Věrko, představte se, prosím, čtenářům
a seznamte je s vaší činností.
Jmenuji se Věra Řezaninová a v Tlumačově vedu hotel a výcvikové lekce pro psy.

Jak vypadá váš denní pracovní rozvrh?
Ráno brzy vstávám, postarám se o ubytované psy (venčení, úklid, atd.) a poté odjíždím na veterinární kliniku. Po návratu domů
se opět věnuji ubytovaným psům a výcviku.
Povinnosti mi končí až v pozdních večerních hodinách.
Pod názvem školka si máme představit tu
opravdovou, do které chodí malé děti. „Brečí“ a bojí se pejskové ve školce?
Psí školka je skupinový kurz pro páníčka
a pejska do 6-7 měsíců, který bývá v neděli.
Ve školce pozná pejsek nové kamarády, bude
mít dostatek prostoru pro hru. Naučí se základním povelům a seznámí se i s agility.
Pokud chci se svým psem začít dělat agility, záleží na věku a plemeni psa? Co byste doporučila začátečníkům?
Nezáleží, agility se mohou zúčastnit pejsci
všech věkových kategorií a plemen. U mladších psů probíhá výcvik jiným způsobem než
u psů dospělých. Štěňata je potřeba při výcviku motivovat a celý výcvik provádět formou hry, také výcvikové lekce jsou mnohem
kratší než u psů dospělých.
Pro začátečníky je vhodné, aby při výcviku agility absolvovali současně výcvik alespoň základů poslušnosti. Při agility musíte být schopni psa odvolat a udržet jej v klidu na místě.
Jak u vás probíhá konkrétní výcvik psů?
Výcvik je individuální podle povahy psa.
Na individuálních lekcích se pejsek učí různé povely a jeho pán se učí, jak je správně
zadávat a jak být důsledný. Na skupinových
lekcích se pejsci učí, jak tyto povely provádět

ve společnosti jiných psů a nedbát na okolní
ruch, který by je mohl rozptylovat. Na mé doporučení pak páníček se svým psem dochází na lekce, které jsou pro ně nejideálnější.
Vy sama vlastníte pejska? Máte nějakou
oblíbenou rasu?
Sama vlastním tři psy. Rubinku z útulku, seniorku maltézačku a seniora Čenýska.
Nabízíte i pejsky k adopci. Jak taková adopce probíhá?
Pejsci nabízení k adopci jsou většinou týraní, vyhození z auta někde u cesty nebo
zachránění před smrtí. Beru je do dočasné
péče, kde jim zajistím kastrování, očkování,
odblešení atd. A poté se nabízí do vhodné
rodiny dle povahy pejska.
Je o vaše nabízené služby zájem? O kterou nejvíce?
Ano, o mé služby je zájem, ale nelze jednoznačně říci, o kterou nejvíce.
Zúčastňujete se nějakých soutěží?
V současné době už ne. Péče o mé svěřence mi zabírá tolik času, že na podobné aktivity už čas prostě nezbývá. Nicméně spousta mých svěřenců se velmi úspěšně zúčastňuje závodů agility a zkoušek poslušnosti.
Vaše plány do budoucnosti?
Mít stále tak skvělé klienty jako doposud.
Pokud patříte k lidem, kteří chtějí ze svého
pejska vychovat dobrého společníka a chcete cvičit pro radost, obraťte se na paní Věrku.
Otázky připravila Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Živí vás práce se psy nebo se jim věnujete ve
svém volném čase, až přijdete ze zaměstnání?
Pracuji na půl úvazku na veterinární klinice MVDr. Karel Chvátal Kroměříž, kde jsem
získala spoustu zkušeností, které můžu zužitkovat při výcviku psů a poskytnout tak páníčkům cenné informace ohledně zdravotního
stavu jejich pejska. Ostatní čas věnuji ubytovaným pejskům a výcviku.

Září 2017

Děti zkouší výcvik psů (Noc s Andersenem 2017).

Ze života obce

Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov

Kdy vznikl nápad, věnovat se „naplno“
psům? Jaké byly začátky? Jak jste se dostala
k psům, obecně ke zvířatům?
Vztah ke psům mám již od dětství. Výcviku se věnuji už od chvíle, co mi rodiče pořídili mého prvního psa. První myšlenku, věnovat se psům na plno, mi však vnukl až veterinární seminář v Hradci. Od té doby jsem
začala dávat výcvikové lekce a nabízela jsem
své služby lidem na veterinární klinice.

Kde máte zázemí?
Zázemí mám doma v Tlumačově, ulice
Machovská, kde mám vyhovující prostory, které jsem přizpůsobila pro výcvik psů
a k možnosti výuky agility.
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Foto: KIS Tlumačov.

Dne 1. července 2017 ZH Tlumačov, s.p.o.
uspořádal Chovatelský den. Pozvání přijali
a programu se zúčastnili také jezdci z NH
Kladruby nad Labem, s.p.o., ZH Písek, s.p.o.
a NŽ Topolčianki ze Slovenska. Letošní ročník se rozdělil na dvě části, dopolední a odpolední program. Celý průběh akce komentovala Ing. Lenka Gotthardová CS.
Dopolední program začínal již od 10.00
hodin, kde byla předvedena jednotlivá plemena koní. Odpolední program nabídl divákům čtverylku koní Kinských, drezuru koní,
ukázku sokolníka s dravcem, poutavou práci
koní Jízdní policie Zlín a westernové ukázky. Součástí bohatého programu byl i doprovodný program, který poskytl dětem spoustu zábavy v podobě zvířecí ZOO z Vyškova,
skákací hrad, stolní fotbálek a mnoho dalších atrakcí.
Po celou dobu programu bylo zajištěno
občerstvení a nechyběli ani DH Skoroňáci.
Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, ministra
kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana
Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.
Děkujeme všem návštěvníkům za kladné hodnocení a těšíme se na další rok 2018.
Největší poděkování za celý průběh akce patří především zaměstnancům ZH Tlumačov.
Ing. Věra Zahradníčková

Zahrádkáři informují
Vážení občané Tlumačova, každý rok se
snažíme zlepšovat prostředí v pálenici a okolí pálenice. Letos jsme za pomocí OÚ Tlumačov udělali nové okapy, pak jsme vyměnili nálevku na kvas, místo železné jsme dali
nerez, udělali pořádek v sadu. Pomohli jsme
uspořádat okresní kolo Mladého zahrádkáře v Holešově a také jsme metodicky i materiálně pomohli tlumačovským dětem při
účasti v této soutěži. Naše zahrádkářská organizace udělala vše potřebné pro zahájení
pálení. Proběhl zápis a po pečlivé přípravě
jsme v pondělí 21. 8. začali pálit letní kvasy.
Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách www.palenice-tlumacov.kvalitne.cz , popřípadě na telefonních
číslech 733 521 612; 605 054 516. Dále probíhá příprava na moštování ovoce. Letošní
úroda byla silně ovlivněna nepříznivým počasím, proto moštování ovoce začneme ve
středu 6. září 2017 od 14 do 17 hodin. Pak
budeme podle zájmu v příštím týdnu pokračovat každé pondělí a čtvrtek od 14 do 17
hodin. Pokud máte větší množství ovoce, je
možná domluva na telefonních číslech 737
869 285 nebo 608180604. I letos budeme
pořádat výstavu ovoce, zeleniny a květin ve
dnech sobota 30. září 2017 do pondělí 2. října 2017. Zveme všechny občany Tlumačova,
zapojte se do práce zahrádkářů.
Tlumačovští zahrádkáři

Chovatelský den.

Foto: ZH Tlumačov.

MS Hék Tlumačov
Vás zve

Na první zvěřinové hody,
které se budou konat
dne 23. 9. 2017 od 11.00 hod.
v Klubu obce na Zábraní.
Jste srdečně zváni.
Program:
Bohatá tombola
Program pro děti
(dle počasí)
ZO ČZS Tlumačov vás zve na tradiční

Výstavu ovoce, zeleniny a květin,
která se koná v Klubu obce na Zábraní
Termín: sobota 30. září 2017 14,00 – 18,00
neděle 1. října 2017 10,00 – 17,00
pondělí 2. října 2017 8,00 – 11,00 pro školu a školky
Sběr vzorků v pátek 29. 9. 2017 v 15,00 - 18,00 hod., úklid výstavy - pondělí 2.10. v 16,00.
Občerstvení zajištěno. Soutěž o nejlepší jablíčko Tlumačova.

www.tlumacov.cz

Ze života obce, voltiž

Festival pro čolka
V sobotu 29. července 2017 se v Kurovickém lomu u Tlumačova konal již třetí ročník
Festivalu pro čolka. Byl krásný slunečný den,
ačkoliv počasí v tom týdnu tomu vůbec nenasvědčovalo.
Pohodový den pro rodiny s dětmi a širokou
veřejnost začal odbornou prohlídkou pod vedením pana RNDr. Dušana Trávníčka z Jihovýchodního muzea ve Zlíně, který s námi
již dlouhou dobu spolupracuje. Od roku 2015
zde pravidelně se svými kolegy provádí výzkumy a mimo jiné je objevitelem ještěrky živorodé v této lokalitě. O zdejší přírodě i zvířatech ví tedy zřejmě nejvíce. Exkurze přilákala mnoho návštěvníků, kteří během výkladu
mohli vidět přímo odchytnutého čolka velkého či vodomila černého - největšího vodního
brouka na světě.
Tento den se pojil s krásou přírody a klidem, který tato přírodní památka poskytuje.
Pro děti byl připraven bohatý program plný
zábavy a poznávání, které zajišťovalo spřátelené sdružení Tymy centrum Všetuly a Izap Slunečnice Zlín. Děti si mohly namalovat vlastní
batůžek či hrníček, poskládat dřevěné pexeso,
učit se poznávat zvířátka dle obrázků nebo si
poslechnout zajímavosti o chovu včel. Pod dozorem pana Davida Hrubého, který se věnuje tomuto zajímavému odvětví již řadu let, si
přišli na své i dospěláci – okusit jsme mohli
lahodnou medovinu a děti zatím pozorovaly,
co se děje ve skleněném včelím úlu.
K příležitosti již třetího ročníku festivalu
jsme také otevřeli naučnou stezku hornin. Můžeme zde obdivovat několikatunové obry. Dominantou je zajisté místní vápenec, který se
v lomu těžil a poté byl zpracován v Tlumačovské cementárně. K vidění jsou tu dále dva typy
mramoru z Jeseníků a mnoho dalších kamenů, o kterých se dozvíte zajímavosti díky paní
geoložce Mgr. Ludmile Nejeschlebové, která
zpracovala jejich odborný popis. Tímto také
děkujeme všem sponzorům, kteří náš projekt
podpořili a plánujeme, že naučnou stezku ještě o další horniny rozšíříme.
Za zmínku též stojí replika vagónu, kterou
jsme nakonec stihli usadit ještě před začátkem
festivalu pro čolka. Tento výletní vagón sloužil pro ředitele vápenky, později pak k přepravě dělníků do lomu v době těžby. Chtěli jsme
tak dokreslit historii lomu a přiblížit návštěvníkům dávnou minulost, která by mohla být
zapomenuta.
Zpříjemnit chvíle jsme si mohli krásnou procházkou do nedalekých Kurovic, kde byla ve
stejný den otevřená Kurovická tvrz, nebo třeba
u ohně, při opékání špekáčků a zpívání písniček u kytary Jiřího Blažka. Toho přišla podpořit kapela Nadměrný náklad a byl z toho slušný rockový nářez. Večer se u ohně sešli skalní příznivci lomu a hodnotili uplynulý den.

Naším záměrem je zachovat přírodní památku pro všechny, kteří touží po poznání
a chtějí se dozvědět něco o fauně i flóře a také
o historii tohoto místa. Budeme i nadále pra-
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covat na tom, aby zde bylo místo klidu, odpočinku a nezničené přírody, které zachováme
i pro budoucí generace.
Martin Zelina

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávného celku. Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004. Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572,
DIČ: CZ00284572. Redakční rada: Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Jiřina Vrtalová a Renáta Nelešovská. DTP a layout: Jiří Vysloužil.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 1. 12. 2017.

