ROČNÍK XXVII.

Slovo starosty
Je tady měsíc září, skončil čas velkých
prázdnin a dovolených, začal nový školní rok.
V srpnových dnech jsme si připomněli události před padesáti lety, kdy naši republiku obsadily okupační armády Varšavské smlouvy.
Jsou to historické události v dějinách našeho
státu, který v říjnu tohoto roku oslaví 100 let
od svého založení. Také v Tlumačově si připomeneme v neděli 28. října tento významný den a společně oslavíme vznik samostatné Československé republiky společným setkáním v budově Kulturního a informačního střediska. Potom se uskuteční lampionový průvod pro nejmenší, který bude ukončen slavnostním shromážděním u pomníku
padlým v 1. světové válce a zakladatele naší
státnosti Tomáše Garrigue Masaryka. Je třeba zejména mladým generacím připomínat
důležité dějinné události, které se udály za
uplynulé století.
Tolik z historie a nyní mi dovolte, abych se
vrátil zpátky do současnosti. Ve dnech 5. a 6.
října tohoto roku proběhnou v celé České republice komunální volby. Znovu po čtyřech
letech budeme volit zastupitele do místních
samospráv a zamýšlet se nad tím, co se v průběhu tohoto období změnilo a co nás v novém volebním období čeká. Komunální volby jsou jistým mezníkem a považuji za vhodné se ohlédnout za uplynulými čtyřmi lety.
V roce 2015 proběhlo zateplení budovy obecního úřadu a úprava zdroje tepla a ústředního topení v tomto objektu. Na základě provedených stavebních úprav v budově základní
školy, byla otevřena III. třída mateřské školky s tím, že se navýšila celková kapacita mateřské školky o 18 dětí. Dále byl vybudován
nový sjezd do technického areálu obce z ulice Zábraní, v ulici U Trojice bylo vybudováno nové dětské hřiště, proběhla rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v ulici Masarykova a v téže ulici proběhla rekonstrukce
pomníku padlým v 1. světové válce a T. G.
Masaryka. V dalším roce 2016 proběhla revitalizace - zateplení bytového domu č. p. 630,
kterému předcházela rekonstrukce kotelny ve
stejném objektu. Dále byla realizována další etapa rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v ulici Dolní, rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní, rekonstrukce obřadní
síně v budově obecního úřadu a v neposlední řadě byla zahájena postupná oprava garáží
na náměstíčku, která byla dokončena v dalším roce. V závěru roku 2016 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce studie
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dopravy v obci Tlumačov. Studie dopravy je
koncepční dokument s ohledem na vývoj dopravy v obci včetně návrhu řešení budování
nových nebo úprav stávajících místních komunikací, pozemních komunikací a dopravy
v klidu – parkování. V roce 2017 jsme realizovali zateplení objektu Klubu obce na Zábraní včetně modernizace sociálního zařízení, šatny a kuchyně. Vybudováním tenisového a beachvolejbalového hřiště byl v ulici
Sportovní dokončen víceúčelový sportovní
areál. Ve spolupráci se žáky základní školy
jsme provedli výmalbu podchodu pod ČD,
byla provedena oprava nádvoří školní jídelny, v období velkých prázdnin proběhla rekonstrukce zdroje tepla a rozvodů ÚT v objektu zdravotního střediska a na podzim byla
realizována oprava chodníku v ulici Sokolská. Největší akcí loňského roku byla rekonstrukce – stavební úpravy objektu SKZ č. p.
65. Rekonstrukce této historické budovy byla
dokončena v dubnu 2018 s tím, že její slavnostní otevření je naplánováno na 22. září.
Na jaře letošního roku bylo bezplatně rozdáno celkem 335 kompostérů do našich zahrádek. Bylo provedeno veřejné parkoviště
v ulici Sportovní a oprava oplocení a zpevněných ploch u Klubu obce na Zábraní. V současné době probíhá realizace workoutového
hřiště a posilovacích strojů u víceúčelového
sportovního areálu, modernizace jazykové
učebny a učebny výpočetní techniky na II.
stupni základní školy. Na podzim proběhne
rekonstrukce chodníku a veřejného osvětle-

ní v ulici Švermova a oprava části chodníku
v ulici Machovská.
Vedení obce v průběhu celého období intenzivně spolupracovalo s investorem stavby Povodí Moravy s.p. na přípravě protipovodňové hráze pod názvem „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“. V oblasti zeleně a životního prostředí se pracovalo na obnově zeleně v intravilánu obce, zejména pak v ulici
Dolní. Od roku 2016 byla zajišťována údržba téměř 10 hektarů ploch regionální biokoridor na východní straně katastru obce. Obec
je v dobré finanční kondici. Je schopna vytvářet volné finanční prostředky nejen na
spolufinancování dotačních titulů, ale také
samofinancovat některé investiční záměry.
V uplynulém období 2014 – 2018 se podařilo získat dotace v celkové výši 14,3 mil. Kč.
Je tady ještě hodně témat, které byly řešeny
a postupně uskutečňovány, ale jsou nad rámec tohoto článku. Věřím však, že neunikly vaší pozornosti.
V závěru mého článku bych chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva, členům výborů ZO, členům komisí RO, pracovníkům
obecního úřadu a oddělení údržby, příspěvkovým organizacím a všem místním spolkům za spolupráci během volebního období 2014 – 2018.
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat
ke komunálním volbám v Tlumačově, které
se uskuteční dne 5. a 6. října 2018.
Petr Horka, starosta obce

www.tlumacov.cz
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Rekonstrukce ulice Sokolská
V souladu se schváleným rozpočtem obce
Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice
Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne
3. 7. 2017. Celá stavba obsahuje komplexní rekonstrukci komunikace a chodníku v ul. Sokolská o celkové délce cca 396 m a parkoviště před objektem sokolovny o ploše cca 750
m2. Vzhledem k rozpočtovým nákladům na
celou stavbu, které činí částku ve výši 13,5
mil. Kč, bylo rozhodnuto i na základě doporučení Komise stavební, dopravní a rozvoje

obce provést v první fázi pouze stavební objekt SO 102 – Chodník.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce byla v srpnu 2017 radou obce vybrána společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Brno. Samotné stavební práce pak byly realizovány v termínu od 4. 9. 2017 do 31. 5. 2018.
Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby
byla zveřejněna 1. výzva MAS Jižní Haná –
IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura
I., bylo Zastupitelstvem obce Tlumačov rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na předmětnou akci. Podaná žádost byla úspěšná
a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. Pro-
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jekt je u poskytovatele dotace veden pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0
38/0007990.
Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro přemísťování osob
v obci Tlumačov podél místní komunikace
v ulici Sokolská bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů.
Celková výše uznatelných nákladů projektu činí 1 359 669,83 Kč, z čehož výše dotace je 1 286 319,27 Kč. Rozdílová částka ve
výši 73.350,56 Kč bude financována z rozpočtu obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

3

Z radnice

Oprava oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní
Do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018
byla mimo jiné zahrnuta i finanční částka
na provedení opravy oplocení a zpevněných
ploch kolem Klubu obce na Zábraní. Hlavním účelem této akce bylo nahrazení starého a časem poškozeného oplocení z bílých
cihel novým oplocením z pohledových betonových tvárnic, nahrazení plochy z lité-

ho a „hrbatého“ asfaltu plochou ze zámkové dlažby a provedení úprav vstupu do objektu klubu rozšířením schodiště o jeden schodišťový stupeň.
Na základě tohoto záměru byly poptány
dvě regionální firmy k podání cenové nabídky. Výsledkem poptávky byla vypracovaná zpráva s návrhem na výběr zhotovite-

Oprava objektu č.p. 65 na náměstí Komenského
V zastupitelstvu schválených rozpočtech
na roky 2016 až 2018 byly vyčleněny částky
na opravu chátrajícího objektu č. p. 65 (bývalá škola) na náměstí Komenského. Záměrem obce bylo vytvořit v prostorách objektu místo pro volnočasové aktivity širokého
spektra občanů obce.
Opravy byly zahájeny již v červnu 2016
stavebními pracemi na „podřezání“ nosného zdiva a příček v objektu, a zamezení tak
vzlínání zemní vlhkosti do těchto konstrukcí. Dalšími kroky v daném roce byly výměna oken v jednotlivých místnostech objektu
a zajištění projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci samotných oprav objektu.
Počátkem roku 2017 byly zahájeny přípravy k uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu akce „Stavební úpravy objektu č.p. 65, Tlumačov“. Vybraným a schváleným zhotovitelem oprav uvedeného objektu se stala společnost HARKO

s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž. Dle
smlouvy o dílo byla stavba zahájena na 1. 6.
2017. Průběh stavby probíhal dle stanoveného harmonogramu až do 22. 8. 2017, kdy došlo z důvodu nedbalosti pracovníka subdodavatelské firmy při provádění izolace ploché
střechy přístavby sociálního zařízení k požáru stávající střechy staré budovy. Vlivem vyřizování pojistné události a následnému provádění kompletní výměny střešní konstrukce
včetně střešní krytiny a oplechování, musel
být smluvní termín pro dokončení celé stavby z původního data 31. 10. 2017 posunut
na 30. 4. 2018.
K uvedenému datu 30. 4. 2018 byl opravený objekt předán zástupcům obce jako dokončená stavba. Celkové náklady na veškeré
práce spojené se stavebními úpravami objektu č.p. 65, jako jsou hydroizolační práce, výměna oken a dveří, vypracování projektové
dokumentace, správní poplatky, stavební práce, administrace veřejné zakázky, výkon tech-

nického dozoru stavby, koordinace bezpečnosti práce, zaměření skutečného provedení
stavby, analýzy vzorků pitné vody a dokončovací práce, byly za období 2016 – 2018 vyčísleny na částku ve výši cca 7.982.000,- Kč.
Další etapou vedoucí k zajištění následného provozu a využití této budovy bude
doplnění jednotlivých místností o vybavení pro účely, pro které byly navrženy. Jedná
se o místnosti pro interiérové dětské hřiště
dětí ve věku od 3 do 10 let, pro různá cvičení, např. jógy nebo tai-či, pro školení a semináře, pro kroužek železničních modelářů,
atrium, šatnu, technickou místnost a v neposlední řadě i místnosti sociálního zařízení.
Slavnostní otevření nově opraveného a vybaveného objektu bývalé „školy“ je plánováno na podzim letošního roku.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

Další investice do Klubu obce na Zábraní.

Nové parkoviště na ulici Sportovní
S ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci v ul.
Sportovní, zejména k technickým parametrům komunikace a podmínkám při parkování vozidel v její části od křižovatky se silnicí II/367 ul. Kvasická směrem k fotbalovému hřišti, a s odkazem na schválený dokument „Studie dopravy v obci Tlumačov“ rozhodlo zastupitelstvo v roce 2017 obce o vybudování nového parkoviště v místě od stávající zástavby rodinných domů vpravo po
místo, kde v minulosti stál objekt provizorního ubytování č. p. 209, tzv. „likusák“, dří-

Parkoviště vylepší dopravní situaci v ulici.
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le, která byla předložena ke schválení na mimořádné zasedání Rady obce Tlumačov dne
19. 4. 2018.
Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost KVARCIT STAV s.r.o., se sídlem U Hřiště 413,
Zborovice.
Samotná realizace stavby dle podepsané
smlouvy o dílo probíhala v termínu od 2. 5.
– 31. 5. 2018. Proto po dobu provádění stavebních prací musely být v uvedeném objektu veškeré aktivity přerušeny. Stavba byla dokončena ve smluveném termínu s tím, že předání stavby proběhlo dne 6. 6. 2018.
Celková cena realizovaného díla činila
částku téměř 550.000,- Kč.
Realizovaná oprava přispěla ke zlepšení
komfortu při užívání objektu, zejména z pohledu občanů a hostů, kteří jsou návštěvníky kulturních akcí nebo budovu přímo využívají v rámci akcí soukromých.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku
Pozn. Na webových stránkách obce, přesněji na adrese: http://www.tlumacov.cz/kis/
kis-pronajem-cementarna.php
naleznete aktuální kalendář obsazenosti klubu.

ve před povodní objekt domu dětí a mládeže známý jako „tesko barák“.
V tomto roce bylo započato i s přípravou
projektové dokumentace pro územní řízení
a dále pro stavební povolení s tím, že územní rozhodnutí bylo vydáno stavebním úřadem dne 26. 9. 2017 a stavební povolení
silničním správním úřadem v Otrokovicích
dne 27. 2. 2018.
V souvislosti s předpokladem vydání stavebního povolení byla do rozpočtu obce
Tlumačov na rok 2018 zahrnuta i částka ve
výši 500 tis. Kč na vybudování parkovací
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plochy v uvedené lokalitě. Dne 12. 3. 2018
byla proto v souladu se zákonem a směrnicí obce zveřejněna výzva k podání nabídek
na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkovací stání v ulici Sportovní, Tlumačov“. Výsledkem výběrového řízení bylo vypracování protokolu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na výběr
zhotovitele, který byl předložen ke schválení na zasedání Rady obce Tlumačov dne
11. 4. 2018.
Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost PORR
a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00
Praha 10 Strašnice s pobočkou PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov.
Realizace stavby dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 2. 5. – 15. 6. 2018. Stavba byla dokončena a předána ve smluveném termínu.
Celkové náklady na realizaci díla zahrnující zpracování projektové dokumentace, správní poplatky a stavbu činily částku
ve výši téměř 672.340,- Kč, z čehož samotná
hodnota stavebních prací byla 598.764,- Kč.
Závěrem lze konstatovat, že odstavování
vozidel na nově vybudované parkovací ploše, by mělo přispět k bezproblémovému provozu na místní komunikaci v ul. Sportovní
v uvedené lokalitě.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 13. 6. 2018
projednala:
 schválila výjimku z počtu dětí ve třídách Hvězdiček a Sluníček v MŠ Tlumačov, p. o. pro školní rok 2018/19 na počet
28 dětí na třídu
vzala na vědomí stanovenou úplatu za
předškolní vzdělávání v MŠ Tlumačov, p. o.
na školní rok 2018/19 ve výši 500 Kč
schválila čerpání finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu MŠ
Tlumačov, p. o.
schválila propachtování pozemků KN
p. č. 503/1,4,5,6,12,13,14 o celkové výměře
8.323 m2 v K. Ú. Tlumačov za cenu 1.600
Kč/ha/rok a za podmínek stanovených v záměru viz. usnesení č. R6/39/05/18 ze dne
16. 5. 2018
schválila výpůjčku části pozemku KN
p. č. 2455/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 za podmínek stanovených v záměru viz. usnesení R7/39/05/18
ze dne 16. 5. 2018
schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 mezi
obcí Tlumačov a auditorkou
 schválila bezplatný pronájem Klubu
obce na Zábraní v termínu 17. 6. 2018 pro
DDM Sluníčko na akci „Aerobiková rozlučka“
schválila Smlouvu o výpůjčce se spol.
3D PROGRAM, s.r.o., Otrokovice
schválila Smlouvu o zpracování osobních údajů se spol. Edenrred s. r. o. , Praha
 schválila vjezd na panelovou komunikaci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 27.
7. – 29. 7. 2018 pro všechny účastníky akce
„Festival pro čolka“ pořádané majitelem Kurovického lomu
schválila Knihovní řád místní knihovny v Tlumačově
schválila Ceník věcí zapůjčených mimo
Klub obce na Zábraní
schválila Smlouvu na servis a údržbu
výpočetní a kancelářské techniky se spol. TC
servis s.r.o., Otrokovice
schválila Smlouvu o vybudování, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě
elektronických komunikací se spol. TC servis s.r.o., Otrokovice

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém zasedání dne 27. 6.
2018 projednalo:
 schválilo Účetní uzávěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření obce
za účetní období roku 2017, sestavenou
k 31. 12. 2017
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 projednalo Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2017 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, schválilo celoroční hospodaření obce Tlumačov včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad
schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
2018/PAM/001 ze dne 5. 3. 2018 o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov
 schválilo prodej části pozemku p. č.
2612 – ostatní plocha o výměře cca 45 m2
v k. ú. Tlumačov za podmínek stanovených
v záměru, viz. usnesení č. Z10/23/04/18 ze
dne 25. 4. 2018
 schválilo prodej pozemku p. č. 88/1
– orná půda o celkové výměře 98 m2 v k. ú.
Tlumačov za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení Z11/23/04/18 ze dne
25. 4. 2018
schválilo prodej podílu 1/6 z pozemku
p. č. 2966 – ovocný sad o výměře 1.956 m2
v k. ú . Tlumačov za podmínek stanovených
v záměru, viz. usnesení č. Z12/23/04/18 ze
dne 25. 4. 2018
schválilo darovací smlouvu na převod
pozemků pod objekty, které byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R
55, stavba 5503 Skalka –Hulín“ v k. ú. Tlumačov, od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
schválilo odkoupení části pozemků p.
č. st. 56/1 o výměře cca 8,5 m2 a p. č. st. 53/1
o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Tlumačov za uvedenou kupní cenu s tím, že náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující
vzalo na vědomí informaci o připravované výzvě z Operačního programu ŽP na
roky 2014 – 2020, prioritní osa 3.2 – Zvýšit
podíl materiálového a energetického využití
odpadů a schválilo zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci na
modernizaci sběrného dvora Tlumačov z tohoto Operačního programu a prioritní osy
 projednalo v souladu se zněním §6
odst. 5 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování změny č. 1
Územního plánu Tlumačov a schválilo termín vydání změny do 06/2019
stanovilo v souladu se zněním § 67 a §
68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, počet členů Zastupitelstva obce Tlumačov pro volební období 2018 – 2022 na 15 zastupitelů
 schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního období v roce 2018
vzalo na vědomí nabídku na odkoupení pozemku p. č. 2443/9 v k. ú . Tlumačov
a schválilo nevyužít předkupního práva k odkoupení tohoto pozemku

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 18. 7. 2018
projednala:
schválila smlouvu o dílo na zpracování žádosti u SFŽP k projektu „Modernizace
sběrného dvora Tlumačov“
schválila záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2539/1 – ostatní plocha a komunikace v k. ú. Tlumačov o výměře cca 16,5 m2
za níže uvedených podmínek
vzala na vědomí podanou cenovou nabídku jednotlivého uchazeče na akci malého
rozsahu „Výměna garážových vrat u objektu
č. p. 285, Tlumačov“ a schválila zhotovitele
společnost Bartek vrata s.r.o., Uherské Hradiště, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky
v celkové ceně 233.017 Kč bez DPH
 schválila uzavření Dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 2739321108 ze dne 18. 12.
2017 na dopojištění movitého majetku na riziko krádeže a loupeže v budově Technického areálu obce na Zábraní
schválila předloženou Smlouvu o zajištění hudební produkce Kosovci včetně ozvučení a osvětlení s Obcí Tlumačov
schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku do výše 3.000 Kč na dopravu
krojovaných osob a seniorů na akci „Dožínky
Zlínského kraje“ dne 18. 8. 2018 v Kroměříži
schválila záměr výpůjčky části pozemku p. č. 3010 – lesní pozemek v k.ú. Tlumačov o výměře cca 300 m2 za uvedených podmínek
 souhlasila s uvedenými podmínkami
pro výkon činnosti Školní družiny ZŠ Tlumačov, p. o., v době prázdnin ve školním roce
2018/19 a to: v době hl. prázdnin bude činnost ŠD přerušena na celé období, v době
vedlejších prázdnin s výjimkou jarních prázdnin bude činnost ŠD přerušena, v době jarních prázdnin bude ŠD vykonávat svoji činnost při splnění podmínky naplněnosti – 12
přihlášených účastníků
schválila čerpání finančních prostředků investičního fondu ZŠ Tlumačov, p. o., ve
výši 79.860 Kč na zakoupení plynového sporáku s el. troubou
 vzala na vědomí výpověď dohody
o členství v JSDH jednoho člena jednotky a zároveň schválila přijetí nového člena
JSDH na pozici hasič-strojník
 vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku
na ulici Machovská, Tlumačov“ a schválila
uzavření smlouvy se spol. PORR a.s., Praha, z důvodu splnění podmínek zadávacího
řízení a podání nabídky s nabídkovou cenou
467.809 Kč bez DPH
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Z radnice

Usnesení Rady Dožínek Zlínského kraje v Kroměříži
a Zastupitelstva se zúčastnili občané naší obce
obce Tlumačov
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku v ul.
Švermova, Tlumačov“ a schválila výběr nejvhodnější nabídky společnosti SWIETELSKI stavební s.r.o., závod Brno, z důvodu
splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 3.179.953 Kč bez DPH

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 15. 8. 2018
projednala:
 schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku KN p. č. 2544
– ostatní plocha o výměře 400 m2 v k.ú. Tlumačov do 31. 8. 2019
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb se spol. INISOFT
s.r.o., Liberec
souhlasila s předloženou nabídkou na
dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020
a pověřila starostu podpisem akceptačního
protokolu ze dne 14. 8. 2018 a následně smlouvy o sdružených službách dodávky zemního
plynu se spol. innogy Energie s.r.o.
 byla seznámena se žádostí paní ředitelky MŠ Klubíčko Tlumačov s.r.o. ze dne
23. 7. 2018 a v souladu s čl. IV. Nájemní
smlouvy ze dne 31. 5. 2004 schválila provedení navrhovaných vnitřních úprav v objektu
MŠ U Trojice 336
schválila výpůjčku části pozemku KN p.
č. 2456/2 ostatní plocha o výměře cca 25 m2
za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č. R8/40/06/18 ze dne 13. 6. 2018
schválila výpůjčku části pozemku KN
p. č. 3010 lesní pozemek o výměře cca 300 m2
zapsanému spolku Myslivecké sdružení Hék
Tlumačov za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č. R9/41/07/18 ze dne
18. 7. 2018
schválila výpůjčku části pozemku KN p.
č. 2539/1 ostatní plocha o výměře cca 16,5 m2
za podmínek stanovených v záměru, viz. usnesení č. R4/41/07/18 ze dne 18. 7. 2018
 schválila bezplatný pronájem Klubu
obce Zábraní v termínu 7. - 9. 12. 2018 pro
myslivecký spolek Hék Tlumačov na „Hlavní hon“
 souhlasila s užitím pozemních komunikací ve vlastnictví obce Tlumačov dle předložené žádosti pro průjezd organizované skupiny cyklistů na trase Otrokovice – Záhlinice, která se bude konat 14. 9. 2018 od 16.00
do 18.00 hod.

Každý rok se těšíme na Dožínky v Kroměříži. Letošní rok „osmičkový“ přinesl i dožínkám krásné datum 18. 8. 2018.
Všem účastníkům se zdála letošní atmosféra slavnostnější než jindy. Na seřadišti byla
slyšet různá moravská nářečí a muzika. Hanáci s dechovkou Hulíňané, Valášci se zpěvem a lidovou muzikou, barevné Slovácko
v krásných krojích s temperamentním tancem i zpěvem. Slovenští hosté ze Sliače s písněmi a tanci svého kraje.
Průvod procházel městem za veselého
zdravení s diváky a známými. Nejvíce bylo
v průvodu Hanáků, většina z okolí Kroměříže. Naše tlumačovská družina měla 23 krojovaných účastníků. Kromě tradičních členů historického spolku šli společně s námi
i mladí rodiče se svými dětmi, také babičky s vnoučaty a přátelé z Kvasic s vnučkou.
Všichni v nažehlených krojích, dívenky měly
v rukou uvité kytičky z klásků letošního obi-

Zástupci Tlumačova na dožínkách.

lí. Ve 13 hodin jsme byli v kostele sv. Mořice
účastníky děkovné mše sv. za letošní úrodu.
Zástupci regionů Valašska, Slovácka a Hané
nesli dary svého kraje. Obřadní pečivo, chléb,
ovoce, hrozny, víno, pivo, mléko, med. Vše
se kladlo k přednímu oltáři přikrytým krásným vyšitým hanáckým šátečkem.
Do odjezdu zbýval ještě čas, sledovali jsme
na náměstí folklorní pořady a ochutnávali
regionální potraviny. Domů jsme se vraceli
s veselou. Přestože bylo velmi horko, všichni, ač unaveni byli spokojeni, že jsme opět
reprezentovali náš Tlumačov na takové krásné akci, jakou Dožínky jsou.
Děkujeme obecnímu úřadu v Tlumačově
za finanční pomoc na dopravu, také všem
účastníkům a zdravíme obvyklým pozdravem na konec: „Na shledanou příští rok
zase v kroji“.
Za pořádající Historický spolek Tlumačov
Jitka Fialová

Foto: Jiří Skopalík. 

Dne 17. 8. 2018 uplynul rok co
nás opustil pan

Jaromír Novák,
manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček, bratr.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím spolu s námi
tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami

www.tlumacov.cz

ZŠ Tlumačov
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školním plesem, který bývá v posledních letech pro rodiče našich žáků vítanou kulturní událostí. Možná i proto, že zde se svým tanečním číslem, nacvičovaným několik měsíců, vystupují jejich děti, žáci nejstarších ročníků. Několik postupových kol druhostupňařů v cyklistické soutěži, přírodovědná soutěž
Mladý zahrádkář, či Mc Donald´cup, okrsková vybíjená prvostupňařů charakterizují školní
duben 2018. Byl to i měsíc pokračování projektu „Malý – velký“, a to při Dnu Země, kdy si
„velcí“ připravili pro „malé“ zábavné aktivity
spojené s recyklací a ochranou životního pro-

Cyklokurz.

Ocenění žáci ve školním roce 2017/2018.

středí. Květen byl v souladu s mottem školy ve
znamení více pohybových aktivit, proto jsme
uspořádali Den venku. Pro I. stupeň to znamenalo sportovně naučné dopoledne v Kurovickém lomu, pro II. stupeň přírodovědně zaměřenou turistiku v okolí Vizovic. Vrcholem sportovních aktivit byl červnový cyklokurz v krásném prostředí Lednicko-valtického areálu. Můžeme říct, že kdo jej z žáků II. stupně jednou
absolvuje, jede i další rok.

ZŠ
Ze života
Tlumačov
obce

Co nám přinese nový školní rok?

Jaký byl školní rok 2017 – 2018?
Člověk se ani nenaděje a je o rok starší. To
platí i o všech školácích v ZŠ Tlumačov. Po celých deset měsíců se snažili někteří více, někteří méně, za stálého tlaku nás pedagogických
pracovníků vstřebávat nepřeberné množství teoretických informací, ale i praktických dovedností a osobních zkušeností. V každém z těch
deseti měsíců se objevily činnosti standardní
pro každý školní rok, ale i aktivity mimo povinný rámec našeho školního vzdělávacího
programu. Pojďme si udělat školním rokem
2017 – 2018 krátký průřez.
Hned v září se žáci II. a III. třídy vrhli v kroměřížském bazénu do téměř tříměsíčního osvojování základů plavecké techniky. Své místo
v září (a následně i na jaře) mělo navázání
spolupráce žáků 4. ročníku s pracovníky Policie ČR a jejich společná kontrola řidičů při
dodržování pravidel silničního provozu. V závěru prvního školního měsíce poměřili sportovně zaměření žáci své síly s vrstevníky z dalších okolních škol v atletických závodech nazvaných Trnavský běh. Říjen se nesl v duchu sběru starého papíru (ten se s velkým ziskem opakoval i v květnu), či zahájení dějepisných exkurzí, tentokrát výjezdem žáků 6. a 7.
ročníku do Zlína, kde zhlédli repliky korunovačních klenotů a dozvěděli se něco o středověkém Zlíně. V listopadu zahájil pan ředitel
a zároveň trenér přípravu nového florbalového mužstva z řad žáků I. stupně. Ti si zahráli
v rámci turnaje ČEPS Cup v Otrokovicích, ale
jejich větší úspěchy jistě teprve přijdou. Prosinec byl plný vánočních aktivit – aerobiková
soutěž Vánoční zvonek, vánoční dílny v DDM,
vánoční sportování, ale hlavně celoroční projekt „Malý – velký“, kdy si každý ročník 2. stupně připravil pro své spolužáky z 1. stupně zajímavé vánoční aktivity. Záměrem bylo pomoci
vytvořit dobré vzájemné vztahy a tím i příjemné školní klima. Leden, závěrečný měsíc prvního pololetí, přinesl žákům celého 1. stupně
a deváťákům nemálo kulturních zážitků, neboť vyslechli na výchovných koncertech úryvky z děl klasiků vážné hudby a zhlédli v rámci
svého ročního předplatného jedno ze čtyř divadelních představení.
Počátek druhého pololetí byl startovacím
momentem pro modernizaci vedení povinné
školní dokumentace, a to díky zavedení elektronických žákovských knížek u žáků V. – IX.
třídy. Od nového školního roku její používání
rozšíříme i mezi žáky 3. a 4. ročníku. Za zdařilou únorovou akci lze považovat dějepisnou
exkurzi žáků 8. a 9. ročníku do Vídně a po
dvou letech zorganizovaný pobytový kurz základního lyžování opět v Penzionu Lúka Soláň ve Velkých Karlovicích. Březen byl napěchován spoustou soutěží, např. angličtinářská
Mini First Certificate, celoškolní Matematický klokan a v neposlední řadě okrsková recitační soutěž, kterou jsme opakovaně organizovali. Zde se dařilo dvěma žákyním II. stupně natolik, že obě postoupily přes další okresní kolo až do kola krajského. Výčet březnových aktivit můžeme zakončit již tradičním
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Ve výčtu aktivit školního roku 2017 – 2018 by
však neměla chybět zmínka o zapojení do evropského projektu Šablony 2017 – 2019, v rámci něhož se vyučující školy snažili rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost žáků a zaměřili se i na individuální podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto
projektu může na škole pracovat školní psycholog, který svými individuálními a skupinovými
aktivitami pomáhá žákům poprat se se svými
osobními problémy. V tomto projektu budeme pokračovat i v následujícím školním roce.
Pro teď už bývalé prvňáčky skončil rok prv-

Foto: ZŠ Tlumačov. 

Foto: OÚ Tlumačov. 

ního plnění povinností a získávání skutečných
základů vědomostí a dovedností, pro žáky 9.
ročníku se ukončila devítiletá etapa vzdělávání, která bude vystřídána už etapou směřující k jejich budoucí profesi. Na každého, kdo
má s naší základní školou nějakou souvislost
čeká dalších deset pracovních měsíců. Těmto
všem přeji, ať jsou to měsíce příjemné, spokojené a po všech stránkách přínosné.
Za pracovníky školy Mgr. Leona Jirušková

Máme za sebou velkou část prázdnin a již
se ve škole připravujeme na nový školní rok.
Tentokrát jsme hlavní prázdniny zasvětili
zejména přípravě na změny ve složení pedagogického kolektivu školy. Při té příležitosti
bych chtěl všem, kterým končí pracovní povinnosti na naší škole, poděkovat za odvedenou obětavou práci, které si všichni vážíme
a popřát jim v dalším profesním i osobním
životě hodně úspěchů a zdaru.
Bohužel všechny personální změny vždycky přináší nejen příležitosti ale i komplikace.
V novém školním roce budeme muset hledat
alternativy přidělení třídnictví, zodpovědnosti za prevenci patologických jevů, kariérové poradenství, vedení předmětových komisí, logopedickou intervenci a další. Pevně
věřím, že se nový kolektiv se situací vypořádá a všechny úkoly zvládne v duchu nových
pracovních a osobních vztahů. Tímto bych
chtěl popřát všem pedagogickým pracovníkům na prahu nového školního roku, aby se
jim práce dařila, aby z ní měli radost a aby
ve škole zavládla příjemná pracovní atmosféra nejen pro ně ale i pro jejich žáky.
Kromě výše zmíněných personálních komplikací muselo vedení školy o prázdninách řešit i technické záležitosti spojené s pravidelnou údržbou a postupnou rekonstrukcí některých částí školy. Tento rok se naše pozornost zaměřila na prostor tělocvičny staré školy a na některé učebny 1. i 2.stupně. V souladu s plánem údržby jsme téměř dokončili
výměnu osvětlení ve dvou třídách 2.st. včetně výměny podlahových krytin. Vedle běžné údržby jsme pokračovali v zásazích ke
zlepšení podmínek pro výuku, které spočívaly ve výměně tabulí a rozšíření interaktivních a projekčních možností některých tříd.
Za nejvýraznější změnu, která souvisí s novým školním rokem považuji přípravu a vybudování nové odborné učebny cizích jazyků a ICT. Vybudování učebny završilo dlouhou cestu přípravy v rámci projektové příležitosti spolupráce s MAS Jižní Haná. Škola
získá moderní výukový prostor, který vytvoří nadstandardní podmínky pro výuku Aj,
Nj a ICT. Předpokládáme, že učebna bude
využívána i ve prospěch dalších předmětů
v rámci sw výukových aplikací, které má škola k dispozici.
Ve škole máme radost, že po delší době
se nám ve spolupráci se zřizovatelem podařilo zapojit do projektu, který v nezanedbatelném nákladu 1.600.000,- Kč poskytne škole hmatatelnou materiální podporu a příležitost pracovat s nejmodernějšími výukovými
technologiemi.
Zásluhou vedení obce a školy se naše škola opět posune o krůček dál ve snaze o vybudování moderně vybaveného a neustále
se rozvíjejícího vzdělávacího subjektu. Je to
i důkazem toho, že i na „malé“ škole je šance podmínky pro vzdělávání neustále zlepšovat a zkvalitňovat.
Při příležitosti popisování „prázdninových

aktivit“ bych chtěl 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 dílčích komplikací, které o prázdninách nastaly.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve škole
dlouhodobě snažíme o zařazování projektových aktivit, nemohu nezmínit i další projekty, do kterých je naše škola zapojena.
Ve školním roce 2018/2019 budeme společně realizovat druhou část projektu „Šablony“, která nám umožní dál pokračovat v podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem,
zjednodušeně budeme dál pomáhat nezanedbatelnému počtu žáků s výukovými problémy formou doučování a individuální pomoci.
Ve škole budeme dále realizovat „čtenářský klub“, který vytváří podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti, tentokrát zřejmě
na I. stupni.
Iniciativou vedení školy se opakovaně podařilo z úrovně KÚ Zlínského kraje získat finanční podporu na dopravu žáků do kroměřížského plaveckého bazénu, kde bude výuka plavání žáků 2. a 3.ročníku probíhat. Další „staronovou“ aktivitou zahajovaného školního roku, která podpoří motiv ŠVP – „Škola zdravého životního stylu“, bude rozšíření
nabídky projektu „Ovoce do škol“ pro žáky
I. stupně o další projekt „Mléko do škol“ pro
žáky obou stupňů. V rámci této aktivity měníme dodavatele mléčných produktů a chceme v daleko větší míře poskytovat našim žáků
bioprodukty nového dodavatele.
Nové školní aktivity se v naší práci smysluplně doplňují, jak v části vzdělávání a výchovy, tak v části vytváření kvalitních stravovacích a prožitkových podmínek, které škola připravuje a nabízí. Proto je nutné zmínit
i novou aktivitu, která i v následujícím školním roce zajistí vysoký nadstandard práce školního poradenského pracoviště. Vedle dvou výchovných poradců bude ve škole
i nadále pracovat kvalifikovaný speciální pe-

dagog a školní psycholog, kteří budou směřovat svoji metodickou a konzultační podporu
zejména do oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zachování pozice školního psychologa se
nám podařilo za finanční podpory zřizovatele, který nám poskytnutím potřebných finančních prostředků pomůže překlenout
dobu, než budeme mít šanci využít další
projektové příležitosti „Šablon II“ od září
roku 2019.
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 2., 6. a 7.r., přebor školy v přespolním běhu, „Vánoční akademie
2018“, škola v přírodě pro žáky 3. – 5.r., „Den
otevřených dveří školy“, školní ples, „Zdravý týden“, „Den v přírodě“, cyklokurz Podyjí 2019, exkurze, výlety, školní kola olympiád
a soutěží a další a další.
Přesto bych chtěl zdůraznit, že naší stálou školní prioritou zůstává naplňování školního vzdělávacího programu, snaha o dosažení co nejvyšší úrovně vzdělávání a výchovy se všemi souvisejícími aspekty a dlouhodobé poskytování vzdělávání žákům se SVP.
Závěrem bych chtěl popřát všem svým spolupracovníkům „v nové sestavě“, žákům a jejich rodičům, abychom ve změněných podmínkách zvládli nadcházející školní rok v duchu vzájemného pochopení a respektu a na
jeho konci si mohli i pogratulovat za jeho
úspěšné zvládnutí.
Mgr. Robert Podlas ředitel školy

Vizualizace odborné učebny cizích jazyků a ICT.

www.tlumacov.cz

KIS Tlumačov
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Odpoledne pro celou rodinu
Společenská akce „Odpoledne pro celou
rodinu“, si za léta svého konání, našla pevné místo v kalendáři nejen tlumačovských
občanů.
Na sobotu 16. června 2018 přichystaly pracovnice Kulturního a informačního střediska Tlumačov a Domu dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov pro širokou veřejnost odpoledne plné soutěží, vystoupení a atrakcí.
Po zahájení akce starostou obce panem Petrem Horkou následovalo hodinové vystoupení kapitána Jacka Sparrowa. Toho následně na tanečním „place“ vystřídaly všechny

Odpoledne pro celou rodinu.

Odpoledne pro celou rodinu.

Foto: KIS Tlumačov. 

Odpoledne pro celou rodinu.
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KIS Tlumačov

Pivní slavnosti přinesly přehlídku kvalitních zlatavých moků

skupiny tlumačovského aerobiku. Odpoledne je vlastně jedinou příležitostí k prezentaci nacvičených sestav v Tlumačově. Čas
mezi jednotlivými vystoupeními vyplnily
svým zpěvem žačky Základní umělecké školy Otrokovice.
Zároveň na ploše celého parku probíhaly
soutěže pro děti, k dovádění mladé generace sloužil skákací hrad, mnohým karikaturista nakreslil obrázek nebo byl dětem namalován obrázek na obličej. Ve fotokoutku firmy
Síť 21 Otrokovice bylo vše zdokumentováno. Místní sbor dobrovolných hasičů se přijel pochlubit svou technikou, kreativní malí-

Foto: KIS Tlumačov. 

Odpoledne pro celou rodinu.

Foto: KIS Tlumačov. 

ři si nabarvili svou židli, Ranč Tlumačov nabídl milovníkům koní svezení na koni a povoz ze Zemského hřebčince Tlumačov tažený
koňmi nabídl okružní jízdu. Cestou do místní sokolovny, kde byla k vidění autodráha,
se kluci a holky mohli svést na čtyřkolkách.
Zábavné odpoledne zakončila ukázka dravých ptáků a sov ze Stanice ochrany fauny Hluk.
Pořadatelé děkují všem dobrovolníků za
spolupráci a s vámi všemi se těšíme na shledanou na dalších akcích v Tlumačově.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Odpoledne pro celou rodinu.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

Odpoledne pro celou rodinu.

Poslední červencovou sobotu proběhly v naší obci už tradiční Pivní slavnosti
s 2. ročníkem Setkání heligonkářů.
Letos pořadatelé nabízeli 32 druhů piv
z 16 tuzemských pivovarů. Velké oblibě se
těšilo pivo z nedalekého pivovaru Záhlinice, ale také z pivovaru Uherský Brod, Zlínský švec, Lobkowicz, Ježek, Klášter a dalších.
Pozvání na setkání heligonkářů přijalo 29
hudebníků. Posluchačům zahráli a zazpívali převážně národní písničky, které si mnozí zanotovali s nimi. Nechybělo ani společné vystoupení všech heligonářů. Letos byla
oceněna zvláštním dárkem nejmladší hráčka
na heligonku Anežka z Náměště nad Oslavou a také účastníci nejstarší. Tím byla paní
Jarmila ze Vsetína a pan Jaroslav z Valašského Meziříčí. Program pohodově plynul, a to
i díky schopnému moderátorovi panu Pavlu
Dočkalovi ze Sazovic. Velmi nás potěšil děkovný dopis paní Jarmily Bíllové, jedné z hráček na heligonku. Po celý den bylo letní počasí. V jednu chvíli to sice vypadalo, že zmokneme, ale jak se u nás říká „Morava to nepustila“. K příjemnému posezení posloužily
3 velké pártystany, řada malých stanů nůžkových a několik velkých pivních slunečníků.
Dospělí během dne u dobrého piva a jídla
poslouchali vystoupení heligonkářů, s večerem pak do pozdních hodin zaplnili parket
při produkci hudební skupiny Kosovci. Mladší generace dováděla na skákacím hradu,
povozila se na konících z Ranče Tlumačov,
nebo se nechala namalovat karikaturistou.
K jídlu byly nabízeny grilované klobásky,
cigáro z 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 točená zmrzlina od paní Kvapilové z Kvasic.
Nechyběly velmi oblíbené soutěže pro
děti i dospělé.
Hlavní pořadatel akce S.K. Tlumačov
a Obec Tlumačov = KIS Tlumačov velice děkují všem návštěvníkům a dobrovolníkům,
kteří se podíleli na úspěšném pořádání letošních Tlumačovských pivních slavností. Organizátoři děkují všem sponzorům za finanční i věcné dary. Zvláště Zemskému hřebčinci za dárky pro heligonkáře.
Za pořadatele Renáta Nelešovská,
Mgr. František Kel

Heligonkáři.

Foto: KIS Tlumačov. 

Pivní slavnosti.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz
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a pokračovali dále do centra. Zde jsme navštívili Zrcadlové bludiště, kde jsme se měnili v malé, velké, tlusté, tenké. Tyto proměny všechny moc pobavily a rozesmály. Samozřejmě nechyběla ani procházka v obou bludištích. Nikdo se tam neztratil, všichni našli
cestu ven a naše plavba mohla pokračovat
do podzámecké zahrady. Zde jsme se naučili
další nové hry a získávali opět cenné bodíky.
Poslední páteční den jsme se připravovali na závěrečné vystoupení a také soutěž jednotlivců. Dopolední cvičení proběhlo v tělocvičně a také nám zbyla chvilka na to, jít do
parku, kde jsme se učili díky hře různá tajemná kouzla. Po odpoledním klidu se všichni
účastníci zaregistrovali na soutěž jednotlivců v aerobiku a obdrželi čísla podle kategorií,
do kterých byli zařazeni. Děti cvičily podle
pokynů vedoucích a hodnotit je přišla i děvčata z aerobiku Dia a Ráďa, za což jim vel-

Hurá na palubu.

mi děkujeme, že si na nás udělala čas. Před
vyhlášením výsledků ještě proběhla generální zkouška našeho námořnického tanečku
a mohlo dojít k vyhlášení. Každý soutěžící
obdržel perníkovou medaili a nejlepší v každé kategorii navíc medaili dle umístění. Pak
jsme společně vyrazili do přístavního obchodu, kde byla pro děti připravena spousta krásných dárečků, které si mohly za své získané
stříbrňáky nakupovat. Úplný závěr našeho
námořnického tábora byl v podobě vystoupení pro rodiče. Vše dopadlo skvěle a celý
námořnický tým sklidil velký potlesk. Rozchod domů byl plný emocí a loučení. Skvělá
parta, spousta dobrodružství, nová přátelství.
Bylo nám s vámi velmi dobře. Kormidelnice
Haňa, Míša a kapitánka Hanka.
Bc. Hana Hlobilová
vedoucí odloučeného pracoviště
Tlumačov DDM Sluníčko

Foto: DDM Sluníčko. 

Festival pro čolka
V sobotu 28. července 2018 se v Kurovickém lomu u Tlumačova konal již čtvrtý ročník Festivalu pro čolka.
Přes 700 návštěvníků si přijelo užít pohodový den, který byl jako stvořený pro aktivity rodin s dětmi. Akci zpestřily také přírodovědné exkurze pod vedením odborníka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Zoolog Dušan Trávníček, který s námi již
dlouhou dobu spolupracuje, zde od roku
2015 provádí výzkumy. Mimo jiné je objevitelem např. ještěrky živorodé, žijící v této
lokalitě. Exkurze přilákala mnoho návštěvníků, kteří během poutavého výkladu mohli vidět přímo odchytnutého čolka velkého
či vodomila černého – největšího vodního
brouka na světě.
Návštěvníci mohli zároveň přispět také ne-

Září 2018

tradiční Tréninkové kavárně Slunečnice, která připravila výborné občerstvení. Pracovníci kavárny přivezli také řadu výrobků z přilehlé chráněné dílny, které bylo možné si na
místě zakoupit. Děti si mohly za drobný poplatek namalovat keramický hrníček, zápich
do květináče nebo třeba cedulku se jménem.
Své aktivity tu mělo i TYMY – středisko
volného času z Holešova. Kromě malování na obličej si děti mohly vyzkoušet a zahrát řadu společenských, stolních a poznávacích her.
Pan David Hrubý zde měl na ukázku prosklený včelí úl, kde bylo možné pozorovat
chování a práci včel. Ochotný včelař vyprávěl zajímavosti o životě a chovu tohoto velmi užitečného hmyzu.
Občerstvení doplnil i Záhlinický Pivovar,

DDM Sluníčko

Cesta do fantazie

Příměstský tábor „HURÁ NA PALUBU“
Konec prázdnin jsme zakončili na DDM
Sluníčko příměstským táborem „Hurá na palubu“, který byl sportovně - aerobikový. Tábora se zúčastnilo celkem 24 dětí, pro které
byl připraven pestrý program plný her, soutěží, výletů a samozřejmě cvičení.
V pondělí jsme všechny přivítali a společně si vyrobili záchranný kruh důležitý pro
připravovanou plavbu. Začali jsme nacvičovat námořnické tanečky a také nás čekalo
spousta her a soutěží, za které plavčíci získávali stříbrňáky. Den nám velmi rychle utekl a před odchodem domů proběhlo ještě pasování všech plavčíků na lodníky a byly jim
předány námořnické čepice a trička na úterní plavbu, která nás čekala.
V úterý jsme vypluli směr Otrokovice, kde
jsme měli domluvenou návštěvu v Experimentáriu na Štěrkovišti. Zajímavá prohlídka
plná pokusů byla zakončena 3D promítáním
v kině. Po vydatném obědě jsme pokračovali dále na minigolf a pak do dětských brouzdališť a na tobogán, což nás velmi příjemně
zchladilo v tak teplém a slunečném počasí.
Spokojeni a plní zážitků jsme se rozešli domů
a těšili se na další plavbu.
Ve středu jsme vypluli do Hulína směr
koupaliště. Před otevřením jsme navštívili
ještě workout hřiště, kde si všichni zaposilovali před připravenými soutěžemi, které nás
čekaly v parku. Proběhlo rozdělení do družstev a další získávání bodů v podobě stříbrňáků, za které si pak měli poslední den tábora v přístavu nakupovat dárečky. Koupaliště
bylo otevřeno a my tam strávili velmi příjemný den. Mezi plaváním a opalováním jsme
také nacvičovali náš taneček, který zaujal
i ostatní přítomné návštěvníky na koupališti.
Ve čtvrtek nás čekala plavba, tentokrát
do Kroměříže, směr Dětský svět, kde byla
spousta atrakcí v podobě průlezek, trampolínek, skluzavek a skákacích hradů. Dopoledne v dětském světě jsme zakončili obědem
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který zde měl svůj stánek s výborným Záhlinickým pivem a točenou limonádou.
V den konání festivalu byla pro návštěvníky otevřená i Kurovická tvrz v Kurovicích, kde probíhaly po celý den komentované prohlídky.
Jsme rádi, že se další ročník tohoto festivalu opět vydařil. Počasí nám po celý den přálo a navštívil nás opět velký počet návštěvníků, což nás opravdu těší.
Naším záměrem je zachovat tuto 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 pracovat na tom, aby toto místo bylo
i nadále oázou klidu, odpočinku a nezničené přírody, které zachováme i pro budoucí generace.
Pavla Zelinová

V pořadí druhý příměstský tábor pořádaný DDM Sluníčko, středisko Tlumačov měl
výtvarné zaměření. Zúčastnilo se ho 20 dětí
z Tlumačova a okolí.
Celý program byl připraven tak, aby byl
plný nejen kreativního tvoření, ale i her, soutěží, výletů a zábavy.
První den po úvodních nezbytných formalitách patřil seznamovacím hrám a soutěžím.
Zahájili jsme celotáborovou hru o sbírání bodíků, které na závěr určily pořadí. Dopolední tvoření bylo opravdu kreativní. Úkolem
bylo nazdobit si textilní vak podle své fantazie. Malou pomůckou byly v nabídce tiskátka, razítka, šablony a zdobící válečky. Všichni se ponořili do tvoření a každý si vybral
techniku, která se mu líbila. Tvořili barvami
a fixy na textil. Vznikly originální a zajímavé
výrobky. Odpoledne jsme prožili venku hrami a soutěžemi. Bylo velké horko, ale podařilo se nám v parčíku najít stín mezi stromy
a tak se soutěžení vydařilo.
V úterý nás čekal první výlet a jeli jsme
opět za tvořivými zážitky. Cestovali jsme
vlakem do Vizovic do Halovy pekárny, kde
nás čekala paní Kučerová – mistr na výrobu
vizovického pečiva. Ta se ujala dětí a začala
je učit z připraveného těsta vyrábět holubičky, zajíčky, věnečky nebo labutě. Opět děti
práce velmi pohltila a výsledkem byly krásné
výrobky, které jsem musela ještě před rozdáním usušit v troubě. Příští den si děti své vizovické pečivo odnášely domů, pochlubit se
rodičům, jak byli všichni šikovní. Další program ve Vizovicích byla návštěva čokoládovny, kde jsme si zamlsali a pak už jsme se vypravili do stínu stromů v zámeckém parku
a zahráli si opět několik her za body do celotáborové soutěže.
Středu jsme trávili v Tlumačově. Pro všechny byl připravený den v indiánském stylu.
Ráno jsme spolu s výtvarnicí z Otrokovic Janou Svobodovou vyráběli lapače snů ve tvaru soviček. Pomocí barev, korálků, provázků,
peříček a kamínků se pod rukama tvořivých
dětí zrodily překrásné výrobky. Po obědě se
děti rozdělily do dvou indiánských kmenů
a po výrobě bojové čelenky a válečném malování na obličej, byl připraven souboj kmenů. Bojovníci zde předvedli svou zručnost,
rychlost, přesnost, balanc, týmového ducha,
ale také důvěru v ostatní členy kmene. Nebylo důležité, kdo vyhrál, ale že jsme si to
společně užili.
Čtvrteční dopoledne jsme prožili ve Zlíně na interaktivní výstavě Orbis Pictus Play
na zámku. Každý z nás si mohli všechno vyzkoušet. A že toho bylo…místnosti plné zajímavých pokusů, nářadí, pomůcek, hudebních nástrojů a jiných zvláštností. Po obědě
jsme využili sportovní hřiště kousek od náměstí, které bylo také „interaktivní“. Den
jsme zakončili hrami v parku.
Přiblížil se poslední den tábora, a protože se táborníci po celou dobu snažili, jak
při tvoření, tak v celotáborové hře, připravili

jsme pro ně návštěvu arény a zkusili si „Laser
game“ – ve Zlíně. Počáteční obavy některých
mladších dětí se hned po vpuštění do arény
rozplynuly a hru jsme si pořádně užili. Ještě

dlouho po odehrání jsme si o tom povídali.
Po příjezdu do Tlumačova už nezbývalo
moc času. Zahráli jsme si poslední drobné
hry a čekalo nás vyhodnocení tábora. Poděkování všem účastníkům a loučení.
Bc. Ludmila Daňková,
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

NABÍDKA ZÚ 2018/2019
DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov, Masarykova 63, Tlumačov
Nabídka kroužků pro děti:
BUDŽUCU DÓDŽÓ, 700 Kč, pro chlapce a děvčata od 5. třídy. Bojové umění Samurajů.
Seznámení s bojovými technikami, tradicemi a japonskou kulturou. DIY – kreativní tvoření pro děti, 900 Kč, čeká vás spousta zajímavých a nových technik jako je knihtisk, výroba
rámečků, paspartování, výroba krabiček, blahopřání, výroba svíček, výroba papíru, dekoračních věcí a spoustu dalších. Kroužek určen pro děvčata a chlapce od 3. třídy. Dramaťák,
700,- Kč, pro děti od 1. třídy. Děti si užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her a pohádek. Hravou formou si osvojí spoustu říkanek, naučí se pracovat s hlasem,
řečí a tělem. Rozvíjí představivost, fantazii a kreativitu. Fantazy klub, 700 Kč, pro děti od
4. třídy ZŠ. Děti budou společně hrát deskové a výpravné hry Magic a Dračí doupě. Florbal, 700 Kč, pro chlapce a děvčata 1. třídy ZŠ. Technika hry, pravidla, taktika. Účast na
sportovních turnajích a přátelských zápasech. Judo, 700 Kč, pro děti od 6 let. Naučíte se
techniky Juda, pravidla, chvaty, protichvaty, držení a páky. Získáte možnost rozvíjet bezpečně a efektivně parkourové dovednosti, sílu, obratnost a pohybovou zručnost pod vedením odborného trenéra. Jezdecký klub, 550 Kč/osoba, jezdecký klub pro handicapované
děti a jejich rodiče. In – line, 700,- Kč, pro děti od 6 let. Základy in-line bruslení, bezpečnost při bruslení, hry na bruslích, příprava na malý závod. Orientální tance, 700 Kč, naučíte se základní prvky těchto tanců i jednoduché taneční variace pod vedením zkušené lektorky. Určeno dívkám od 1. třídy ZŠ. Rozdělení do skupin dle věku. Pomněnka, 700 Kč,
tanečně-pohybový kroužek, jehož součástí je nácvik jednoduché choreografie na vystoupení a pohybové hry. Kroužek určen pro děti 6 – 8 let. Rybářský klub, 400 Kč, pro děti od 9
let, se zájmem o rybaření, rybářské techniky a získání rybářského lístku. 1x/14 dní. Sedmikráska, 700 Kč, pohybově taneční kroužek, jehož součástí je taneční a pohybová průprava s hudbou. Určen dětem od 3 – 5 let. Soutěžní aerobik AT Tlumačov, 700 Kč, 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. Sporťák, 700 Kč,
pohybové aktivity pro děti od 7 do 10 let. Rozvoj pohybové všestrannosti, pohybové, míčové a soutěživé hry. Základy gymnastiky a atletiky. Tvořivé ruce, 800 Kč, pro děti od 4. třídy. Naučíte se zde háčkovat, plést, šít oblečky pro panenky a spoustu dalších rukodělných
technik. Tvořínek, 800 Kč, pro děti od 4 let do 7 let. Rozvoj tvořivosti, výtvarné techniky,
rozvoj fantazie, výroba drobných dárečků. Vlakový modelář, 1000 Kč, pro děti od 3. třídy
ZŠ. Výroba kolejiště, práce s vlaky, tvoření krajiny. Žabičky, 700 Kč, pro děti od 3,5 - 6 let.
Pohybové hry a cvičení s různým sportovním náčiním, hry. Keramika, 900 Kč, pro děti od
6-ti let (začátečníci, pokročilí). Základem je práce s keramickou hlínou a glazurami, někdy v kombinaci s jinými materiály (dřevo, drát, korálky…), lití do sádrových forem. Geocaching, aneb místopis trochu jinak, 700 Kč. Kroužek je určen dětem od 2. třídy ZŠ se zájmem o pohyb a hledání zajímavých míst. FOOD klub, 700 Kč, děti od 2. třídy ZŠ. Kroužek pro holky i kluky od 2. třídy ZŠ, pro které je kuchyň zajímavým místem a kuchařské
umění lákavou disciplínou. Výstupem bude vlastní kuchařka.
Nabídka kroužků pro dospělé:
Aerobik ,,Megaveloši“, 600 Kč, nácvik základních aerobikových kroků, spojení do vazeb,
účast na přehlídkách a soutěžích. BUDŽUCU DÓDŽÓ – dospělí, 1000 Kč. Bojové umění
Samurajů. Seznámení s bojovými technikami, tradicemi a japonskou kulturou. Prostředek
k sebezdokonalování a dosažení celkové harmonie. DIY – kreativní tvoření pro dospělé, 1100
Kč, čeká vás spousta zajímavých technik jako je knihtisk, výroba rámečků, paspartování,
výroba krabiček, blahopřání, výroba svíček, výroba papíru, dekoračních věcí a spoustu dalších. 1x /14 dní. Orientální tance pro dospělé, 1000 Kč. Naučíte se základní prvky těchto
tanců i jednoduché taneční variace pod vedením zkušené lektorky. Nácvik společné choreografie. Keramika pro dospělé, 1300 Kč, práce s keramickou hlínou, glazování, točení na
kruhu a tvorba plošných i prostorových dekorací. 1 x/14 dní. Výtvarné techniky, 1300 Kč,
odpolední kreativní vyrábění pro dospělé – různé tradiční i netradiční výtvarné techniky
(drátkování, pletení z papíru, korálky, mozaika apod.) 1x/14 dní
Rodinné aktivity:
Baby studio, 600 Kč/osoba. Dopolední program pro děti od 15 měsíců a jejich rodiče. Všestranný rozvoj dítěte pomocí her, cvičení, říkanek, pohybových her a výtvarné činnosti.
Důraz klademe na společný prožitek s rodičem. Všeználek, 500 Kč/osoba. Klub s prvky
MONTESSORI pedagogiky pro zvídavé děti ve věku od 3 – 6 let a jejich rodiče. Podpořte
své děti v tom, co je právě zajímá a využijte jejich vlastní motivace na cestě za poznáním.

www.tlumacov.cz

Ze života obce
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Poděkování ředitele Zemského hřebčince Tlumačov
za úspěšný Chovatelský den
Vážení návštěvníci a hosté Chovatelského
dne v Tlumačově,
Chovatelský den i tento rok navštívilo více
jak 2 tis. návštěvníků, a proto bych chtěl tímto poděkovat v první řadě vám všem, za vaši
podporu, a to účastí na našem Chovatelském
dni v sobotu 30. 6. 2018.
Děkuji všem chovatelům, kteří svou účastí
a zájmem podtrhli důležitost dopolední přehlídky plemenných hřebců, klisen a hříbat
našeho hřebčince.
Děkuji všem pozvaným hostům, kteří neodmítli naše pozvání a přijeli osobně náš den
s velkým „D“ podpořit. Mezi pozvanými hosty byli a naše pozvání přijali: Ing. Karel Kratochvíle, senátor a ředitel Zemského hřebčin-

ce Písek s.p.o.; Vlastimil Váňa, náměstek pro
úsek chovu koní Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o.; Dollos Andor, ředitel státního hřebčína v maďarském Szilvasvarádu; plk. Mgr. Bohdan Varyš, náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství
Zlín Police ČR; Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce Tlumačov; Ing. Leopold Mamica, emeritní ředitel Zemského hřebčince
Tlumačov (1986-2006); Ing. Luboš Procházka, konzulent a bývalý zaměstnanec Zemského hřebčince Tlumačov a další a další hosté.
Osobně děkuji panu hejtmanovi Jiřímu
Čunkovi, který nejen že vydal nad touto akcí
svou záštitu, ale udělal si ve svém nabytém
časovém harmonogramu prostor a již potře-

Foto: Taťána Havlíčková. 

Chovatelský den.

MS HÉK Tlumačov Vás zve na Zvěřinové hody,
které se budou konat dne 22. 9. 2018 od 11 hod.
v klubu obce na Zábraní.
Jste srdečně zváni.

Můžete se těšit na zvěřinové speciality:
1. Srnčí guláš s chlebem
2. Pečený divočák se zelím a knedlíkem
3. Špíz se 3 druhů zvěřiny se štouchanými brambory
Program:
Bohatá tombola
Program pro děti
(dle počasí)
Vstupné zdarma!

Zvěřinové speciality, které si budete chtít odnést domů, budou vydávány do boxů
námi zakoupených, které budou zdarma.

Září 2018

tí v řadě se zúčastnil slavnostního zahájení,
a navíc v tomto roce společně s paní Margit Balaštíkovou, krajskou radní a poslankyní
parlamentu ČR, neodmítl účast v mimořádném „soutěžním“ vystoupení, které hlavní program našeho dne učinilo ještě zajímavějším.
Děkuji všem účastníkům slavnostního odpoledne, kteří nám pomohli zpestřit a oživit
program Chovatelského dne v Tlumačově.
Děkuji oběma moderátorům paní Ing. Lence Gotthardové, CSc. starostce obce Kladruby nad Labem a panu Ing. Františku Petříkovi, bývalému řediteli Střední školy chovu koní
a jezdectví v Kladrubech nad Labem za velmi pestré a trpělivé komentování celého programu Chovatelského odpoledne.
Děkuji za spolupráci a pomoc při celé logistice parkování všech vozidel místnímu
mysliveckému sdružení Skalka v čele s panem Vladimírem Brázdilem. Hřebčinec Tlumačov má velmi omezenou možnost nabídky vlastních pozemků, a proto musíme spolupracovat i s majiteli sousedních nemovitostí tak, aby se dala možnost parkování vozidel tak velkého počtu návštěvníků v Tlumačově nabídnout.
Děkuji živé muzice ze Skoronic a trubačům z Moravy za jejich vystoupení a tradiční hudební doprovod.
A v neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům a nemalému počtu brigádníků a členů pořadatelské služby, za profesionální přístup a splnění všech úkolů, které jim byli
v rámci programu celého dne uloženy.
Co říct na závěr tohoto nekonečného děkování?
Celý den jsem byl jak na jehlách a sledoval
jsem dění celého dne na dálku. Nejvíce mě
jistěže těší, že i když jsem se osobně nemohl
Chovatelského dne ze zdravotních důvodů
zúčastnit, tak že přesto všechno vše proběhlo dle plánu a v pořádku.
Co si může manažer jakéhokoliv podniku
víc přát, když všechna kolečka celého soukolí se točí tak jak mají a stroj při svém pohybu
zásadně neskřípe.
Co si může ředitel jakékoliv firmy víc přát,
když vše funguje i bez něho.
Co si já osobně mohu víc přát, když v mé
složité situaci za Vámi stojí tolik lidí a tolik
lidí Vám přeje vše dobré a podporuje Vás i ve
chvíli, kdy Vám není zrovna nejlépe.
Jakou odměnu si můžu víc přát, když samotní účastníci Chovatelského dne píší spontánně pochvalné maily a noviny a internetové
servery píší sami od sebe samé ódy a chvály.
Nepřeji si nic jiného než pokračovat v další práci pro hřebčinec a příští rok Vás všechny osobně přivítat na dalším Chovatelském
dni, který už ode dneška začínáme na příští rok plánovat a vše potřebné organizovat.
Ing. David Olejníček, ředitel organizace
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Sport

Na nových sportovištích obce v ulici Sportovní to v létě „žilo“
Jak jste byli v březnovém vydání Tlumačovských novinek informování, od letošního jara se veřejnosti otevřelo tolik očekávané obecní sportoviště u fotbalového hřiště
v ulici Sportovní.
Kdo měl zájem, chuť a sportovního ducha si zde mohl, a stále ještě do konce letošní sezóny může, zahrát tenis a plážový
volejbal. Protože letošní vyhřáté a sluncem
naplněné léto vytvořilo pro tyto sporty ideální podmínky, zaplnila se především v odpoledních a podvečerních hodinách hřiště
početnými skupinami rekreačních sportov-

Turnaj v „plážáku“.

kyň a sportovců různého věku, kteří zde pravidelně zdokonalovali své herní dovednosti
v uvedených sportech. Aby se pravidelnému
sportování přidal i punc soutěživosti, uskutečnily se zde pro zájemce a amatérské hráče
propagační turnaje v tenise a plážovém volejbale. Tenisový turnaj ve čtyřhře „O pohár
obce Tlumačov“ pořádali 23. 6. 2018 hráči
stolního tenisu ve spolupráci s KIS Tlumačov a zúčastnilo se ho sedm tlumačovských
párů. Nutno říci, že turnaj překvapil svou
vysokou herní úrovní, vyrovnaností a položil základ řadě dalších tenisových akcí a mě-

Foto: Rajmund Huráň. 

ření sil, které se zde na „tlumačovské úrovni“ v budoucnu jistě uskuteční.
V měsíci srpnu na tenisovou „promo“ akci
úspěšně navázaly dva zatím ryze amatérské,
ale o to více soutěživé a prestižní, turnaje
v plážovém volejbale. Zatím v těchto turnajích nešlo ani tak o pořadí, ale spíše o to dokázat si, že každý účastník je platným hráčem týmu a svým nezměrným snažením je
pro tým užitečný, že své herní dovednosti
a zkušenosti každým úderem zlepšuje a pociťuje tak radost ze hry a z konečného výsledku. Turnaje se uskutečnily ve dnech 11.
8. 2018 za účasti 7 tříčlenných týmů a 18.
8. 2018 za účasti 5 tříčlenných týmů. Týmy
byly kombinované, vždy v týmu musela nastoupit alespoň jedna žena, a věkově různorodé – v týmech se objevili hráčky a hráči od
15 do 60 let. Dá se říci, že překvapivě velký
zájem o „plážák“ dává do budoucna naději, že i v tomto sportu se dá v dalších letech
počítat s vyrovnanou konkurencí a kvalitními výkony, které se jistě budou projevovat ve
výsledcích vzájemných zápasů či umístěním
na místních turnajích. Nezbývá než věřit, že
zájem o sportování ve volném čase v budoucích sezónách neopadne, že sportoviště budou i nadále hojně využívána a že sem najde
cestu i spousta těch, kteří doposud váhali.
Dovolím si na tomto místě poděkovat i paní
Hance Gajdůškové, která zodpovědně vykonává roli organizátora a správce sportovišť.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta

Turnaj v tenisové čtyřhře - O pohár obce Tlumačov
Turnaj v tenisové čtyřhře „O pohár obce
Tlumačov“ (letní část) se konal 23.6.2018 na
hřištích nového víceúčelového sportovního
areálu na ulici Sportovní a byl součástí akcí,
které mají propagovat a přiblížit sporty, pro
které je tento areál vybudován a široká veřejnost všech věkových kategorií zde může ve
svém volném čase sportovat, získávat a prohlubovat své sportovní dovednosti a utužovat svou fyzickou kondici.
Tenisový turnaj ve čtyřhře byl první „promo“ akcí pořádanou v tomto nově otevřeném sportovním areálu a nutno říci, že akcí
povedenou. Turnaj byl organizován KIS Tlumačov a s pomocí hráčů stolního tenisu Tlumačov. Do turnaje se přihlásilo sedm párů
z Tlumačova, bohužel mezi hráči nebyla ani
jedna žena či ženský tým. Přihlášená družstva odehrála turnaj hracím systémem „každý s každým“ a získané body se započítávaly
do konečné tabulky, což znamenalo pro každý tým odehrát šest zápasů se svými soupeři.
K vidění byla vyrovnaná hra všech zúčastněných deblových dvojic, herní napětí i fyzické vypětí. Předváděné výkony a tenisové dovednosti hráčů byly ukázkou toho, že „chlapi
a chlapci“ v Tlumačově tenis hrát umějí a dá
se očekávat, že kvalita výkonů, díky novým

tréninkovým možnostem - turnaj od turnaje
v budoucnu ještě poroste.
Po tuhých a vyčerpávajících bojích, po
sečtení všech vítězných bodů, setů, gamů
a „fiftýnů“ byly vyhlášeny konečné výsledky „I. ročníku Turnaje obce Tlumačov v tenisové čtyřhře“:
1. místo obsadili a vítězi turnaje se stali:
Laďa Jaroš a Jirka Krčma ml.
2. místo: Luboš Procházka a Tomáš Duroň
3. místo: Roman a Rajmund Huráňovi
Závěrem - jak se mezi sportovci říká - „sláva vítězům, čest poraženým“ a hlavně dík

všem na turnaji zúčastněným hráčům za jejich příkladnou bojovnost a chuť změřit síly
s vyrovnanými soupeři. Už nyní určitě všichni tvrdě a pečlivě trénují, aby na další podobné akci obhájili nebo dokonce vylepšili své
postavení v konečné tabulce. Výzva k účasti
samozřejmě platí i pro mnohé další Tlumačáky a Skaláky, kteří zatím nad svou účastí v turnaji váhali. Obecně platí - přijďte si
zahrát tenis, využijte k rozvoji svých tenisových dovedností sportovišť v naší obci a mějte dobrý pocit z toho, že pravidelným pohybem pečujete o své zdraví.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Oznámení o otevření multifunkčního sportoviště veřejnosti
S. K. Tlumačov oznamuje široké sportovní veřejnosti, že od 1. 9. 2018 otevírá své multifunkční sportoviště v ulici Sportovní u fotbalového hřiště tlumačovské veřejnosti. Ceník
a provozní řád bude zveřejněn na www stránkách obce Tlumačov a bude vyvěšen u vstupu na sportoviště, domluva pronájmu je možná do konce letošní sezony se správcovou
již provozovaného sportovního areálu obce paní Hanou Gajdůškovou, tel. 724 215 136.
Na tomto multifunkčním sportovišti je možné hrát: odbíjenou, tenis, nohejbal a malou
kopanou. Hřiště slouží zároveň jako tréninková plocha pro všechna družstva fotbalistů S. K.
Tlumačov.
Výkonný výbor S. K. Tlumačov

www.tlumacov.cz
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PRO TLUMAČOV
sdružení nezávislých kandidátů

Volební program ČSSD v obci Tlumačov
- Prosazování péče řádného hospodáře v oblasti obecního
majetku
- Dodržování zákona ze strany obce
- Poplatek za využití veřejného prostranství pouze
v extrémních případech
- Snížení daně z nemovitosti
- Při zkrácení doby nočního klidu zveřejnit kontakt na
odpovědnou osobu - pořadatele
Zveřejnit rovněž kde se akce koná a v jakém rozsahu
- Oznamovací povinnost při používání pyrotechniky
na soukromých akcích (mimo 31. 12)
- Obnova polních cest a tím zmenšení obrovských lánů
monokultury - zlepšení zasakování vody
- Možná obnova obecních studní
- Obnova Tlumačovské tůňky
- Obnovení diskuze na internetových stránkách obce
- Jasné a přehledné nastavení pravidel pro poskytování příspěvků
organizacím
- Zahrnutí bezplatných služeb obce do vyúčtování jako
příspěvek organizaci
- Na konci roku přehledné zveřejnění podpory spolkům
- Intenzivní řešení dopravní situace na bývalé cestě do lomu
- Vytváření parkovacích míst
- Omezit provoz tranzitní dopravy přes obec
- Nové výběrové řízení na svoz komunálního odpadu

Kandidáti:
Miroslav Skopal - Procházka, 43 let, soukrommý zemědělec
Lubomír Krajča, 38 let, instalatér
Ing. Ladislav Mucha, 39 let, kontrola ostrahy
Václav Machovský, 64 let, zaměstnanec bezpečnostní služby
Daniela Krajčová, 30 let, sociální pracovnice
Jana Skopal - Procházková, 41 let, obchodní zástupce
Jan Gazda, 35 let, operátor výroby
Miloš Pijáček, 41 let, živnostník
Karel Skopal, 75 let, energetik
Miluše Gazdová, 40 let, uklízečka.
Bc. Petra Machovská, 40 let, fyzioterapeut
František Němec, 39 let, dělník
Jakub Skopal - Procházka, 19 let, student
David Hrubý, 43 let, včelař
Magdaléna Němcová, 37 let, zdravotní sestra

Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV
zahrnuje profesně a odborně všechny oblasti a sféry, které se
vyskytují při každodenním chodu obce – od problematiky spojené
s dětmi a mládeží, přes investiční záležitosti, sociální sféru,
podnikatelskou sféru, seniory, integrovaný záchranný systém a
konče právní a legislativní problematikou.
Všichni uvedení kandidáti mají zájem poskytnout naší obci své
životní a profesní zkušenosti – nabízejí své služby…
1. Petr Horka
2. Ing. Štefan Hrtús
3. Mgr. Lenka Odložilíková
4. Stanislav Jeřábek
5. Hana Janoštíková
6. Edita Karlíkova
7. Marek Vlček
8. Otto Šnajdr
9. Jitka Dvořáková
10. Jiří Kvasnička
11. MUDr. František Kel
12. Jiří Krčma
13. Sylva Němcová
14. Zdeněk Holub
15. Antonín Juhaňák

Září 2018

Naši kandidáti jsou:
1. Ing. Antonín Jonášek, 52 let, manažer úseku systémové integrace,
elektroinženýr, Dolní 301
2. Ing. Rostislav Talaš, 38 let, živnostník, inženýr zahradnictví,
Dolní 566
3. Ing. Linda Ševčíková, 39 let, referentka odboru zdravotních
pojišťoven, inženýrka ekonomie, U Trojice 641
4. Mgr. Michaela Fajkusová, 42 let, účetní, Mánesova 585
5. Jaroslav Machálek, 60 let, živnostník, stolař, Kvasická 811
6. Petr Blahuš, 19 let, student VUT v Brně, Nádražní 372
7. Ing. Boleslav Psota, 64 let, důchodce, inženýr zemědělství, Dolní 10
8. Ludmila Kvardová, 57 let, zaměstnankyně vodárny,
nám. Komenského 835
9. Ladislav Zifčák, 63 let, důchodce, Dolní 244
10. Jan Hlaváč, 56 let, revizní technik elektro v PSG a.s. Otrokovice,
Sportovní 787
11. Blanka Gärtnerová, 42 let, živnostník, zahradnictví - floristika,
Dolní 878
12. Jiřina Mulidranová, 45 let, pracovnice příjmu zboží, Metlov 502
13. Jiří Skopalík, 54 let, palič v Metalšrotu, Dolní 274
14. Josef Janík, 48 let, zaměstnanec TS Otrokovice s.r.o., Skály 577
15. Marie Hánová, 67 let, důchodkyně, Metlov 502
Rodina je základ společnosti i obce. Stavíme na tradičních hodnotách.
Nabízíme otevřený, odpovědný a lidský přístup při řízení obce a řešení úkolů.
Chcete, aby tito kandidáti byli vašimi zastupiteli? Naše kandidátka má číslo 5.
Přijďte k volbám 5. – 6. října 2018 a dejte nám své hlasy.
Kandidáti za KDU-ČSL Tlumačov a nezávislí kandidáti

51 let, starosta obce
48 let, ředitel HZS OÚ Zlín
51 let, učitelka ZŠ
40 let, vedoucí výroby
58 let, ředitelka MŠ
44 let, živnostník
42 let, řidič
64 let, truhlář
45 let, účetní
45 let, zootechnik
77 let, lékař
45 let, instalatér
62 let, přípravář výroby
46 let, obchodní zástupce
59 let, konstruktér

PRO TLUMAČOV
sdružení nezávislých kandidátů
Priority sdružení nezávislých kandidátů PRO TLUMAČOV
pro volební období 2018-2022:
x

Podpora zdravého rozvoje dětí a mládeže – podpora ZŠ, MŠ,
DDM, ZUŠ, sportovních a volnočasových aktivit

x

Záměr výstavby cyklostezky Tlumačov – Kvasice.

x

Podpora spolků a zájmových činností působících na území
obce (SDH, sportovci, senioři, holubáři, včelaři, zahrádkáři, rybáři,
myslivci atd.).

x

Ve spolupráci s Povodím Moravy dokončení realizace
protipovodňových opatření obce Tlumačov.

x

Usilování o získání finančních dotací z národních a evropských
zdrojů

x

Podpora činnosti Kulturního a informačního střediska v oblasti
vzdělávání, kulturního a společenského života a
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých

x

Pokračování v dlouhodobém koncepčním plánování rozvoje
obce a jeho realizace v souladu se zájmy občanů Tlumačova
zejména v oblastech:
- investic do obnovy infrastruktury (chodníky, místní
komunikace, parkoviště, kulturní sál, revitalizace parku, hřbitov)
- životního prostředí (výsadba a péče o zeleň, likvidace a třídění
odpadů,…)
- sociální (pečovatelská služba, osobní asistence,…),
- ekonomické (efektivní hospodaření obce, podnikatelské aktivity,
pracovní příležitosti,…).

PROSPERITA 2018

Volební program KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
pro komunální volby 2018 - 2022 v Tlumačově
Pro nadcházející volební období Vám představujeme naše priority v těchto oblastech:
1. HOSPODAŘENÍ OBCE
- prosazovat efektivní hospodaření s finančními prostředky a vyrovnaný rozpočet
- podporovat získávání dotací především ze zdrojů EU, státu, kraje a Místní akční
skupiny Jižní Haná
- přistupovat k majetku obce s péčí řádného hospodáře a nepřipustit zadlužování obce
- podporovat spolupráci s firmami působícími v obci, krajským úřadem a orgány státní správy
2. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
- prosazovat zajištění kulturního domu pro potřeby občanů obce
- prosazovat opravu – rekonstrukci místního hřbitova
- prosazovat elektronizaci a digitalizaci obecního úřadu a jeho složek
- prosazovat údržbu a opravu:
• nemovitostí v majetku obce
• chodníků (prioritně podél silnic II. a III. třídy na katastru obce)
• místních komunikací
• komplexní rekonstrukci nám. Komenského
- podporovat ekologicky přijatelnou průmyslovou výstavbu na katastru obce
- podporovat rozvoj malého a středního podnikání
- podporovat potřeby obyvatel na Skalách
- podporovat realizaci cyklostezek na katastru obce
3. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
- podporovat rozvoj ZŠ, MŠ a činnosti DDM
- podporovat využití KIS pro kulturní, zájmové a vzdělávací akce v obci
- podporovat prevence rizikových jevů u dospívající mládeže, sportovní vyžití
- podporovat spolkovou činnost, klub seniorů a udržování tradic
4. EKOLOGIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
- podporovat ochranu a tvorbu krajiny v souladu s ekologickými požadavky, přirozené
zadržování vody v krajině
- prosazovat komplexní řešení protipovodňových opatření v Tlumačově a ve spolupráci
s Povodím Moravy stavbu realizovat
- podporovat údržbu celého katastru obce (polní cesty, obecní lesy,…)
- prosazovat zvýšení třídění domovního odpadu a pokračování v obnově zeleně
5. BEZPEČNOST V OBCI
- prosazovat realizaci bezpečnostního kamerového systému v obci
- podporovat řešení bezpečnosti především prevencí a spoluprací s Policií ČR

Komunální volby

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ
VOLBY V OBCI TLUMAČOV VE DNECH 5. a 6. ŘÍJNA 2018
Vážení občané, představujeme vám naše kandidáty, občany Tlumačova, kteří jsou připraveni svým slušným
vystupováním, aktivitou a odborností v následujícím volebním období hájit vaše zájmy a dbát na rozvoj našeho
městečka. Za vaši podporu vám děkujeme

NAŠI KANDIDÁTI
1.
Rajmund
HURÁŇ Huráň
(56 let, středoškolský pedagog, místostarosta)
1. Mgr.
Mgr.
Rajmund
2. Blanka KONEČNÁ (45 let, dětská sestra)
3.
Aleš KOUŘIL
(36 let, pedagog,
2. Mgr.
RNDr.,Ing.
Vojtěch
Drbalzástupce ředitelky ZŠ)
4. Bc. Barbora JANOŠTÍKOVÁ (25 let, učitelka MŠ)

3.
5.

Blanka
RNDR.,
Ing. Konečná
Vojtěch DRBAL (75 let, pedagog)

6. Jiří ŠTĚPÁN (41 let, řidič)

4.

Václav Vymětalík

7. Alena HOZOVÁ (72 let, zdravotní sestra)
8.
5.

Mgr. Pavlína FRDLÍKOVÁ (50 let, ředitelka ZŠ praktické a speciální)

Mgr. Aleš Kouřil

9. Marie VEJMĚLKOVÁ (48 let, konfekcionérka v elektrotechnice)
10.
(44 let, kuchařka)
6. Renata
OlgaVITÁSKOVÁ
Dastychová
11. Mgr. Eva JANÁLOVÁ (36 let, zdravotní sestra)

7.
Jiří
Štěpán
12. Ing.
Ondřej
MAMICA PhD. (42 let, zootechnik)
13. Ing. Michal ŠKRABANA (43 let, vývojový pracovník – chemik)

PŘEDSTAVUJEME NAŠE SDRUŽENÍ

P R O S P E R I T A

2018

R – rozpočtová zodpovědnost
O – občanova spokojenost
S – slušnost, solidnost, sociální cítění
P – podpora kultury, školství, sportu
E – ekonomický rozhled a zkušenost
R – rozvoj obce a spolkové činnosti

8.
Mgr. Pavlína Frdlíková
14. Jan ŠINDLER (56 let, živnostník)

I – individuální přístup k občanovi

15. Ing. Roman HURÁŇ (49 let, bankovní úředník)

T – transparentní hospodaření

10. Mgr. Eva Janálová

A – aktivní přístup ve vedení obce

9.

Renata Vitásková

www.tlumacov.cz
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Volby do Zastupitelstva obce Tlumačov konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Soukromníci a nezávislí pro Tlumačov
sdružení politické strany a nezávislých kandidátů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Jaroslav Ševela
Ing. Daniel Vrána
Ing. Stanislav Veleba
Libor Kouřil
Daniel Šenkyřík
Radek Šimoník
Ing. Libor Hubík
Jiřina Mišáková
Vlastimil Kytlica
Michal Šnajdr
Miroslav Škrabal
Ing. Petra Čepičková
Svatopluk Otevřel
Jaromír Prokop
Bc. Ondřej Ševela

50 let
30 let
36 let
32 let
43 let
48 let
53 let
46 let
38 let
30 let
50 let
41 let
52 let
43 let
24 let

stavební inženýr
obchodní ředitel
technolog
strojní zámečník
elektrikář
operátor výroby
podnikatel
administrativní pracovnice
prodejce autodílů
truhlář, dobrovolný hasič
živnostník
ekonomka
revizní technik
strojní zámečník, myslivec
student VUT Fast Brno

Zábraní 262
Zábraní 454
Jiráskova 607
Sportovní 340
Dr. Ignáce Horníčka 296
Dolní 273
Dolní 23
Nádražní 892
Masarykova 397
Nová 754
Dolní 22
U Cementárny 887
Švermova 498
Sportovní 718
Zábraní 262

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

Všichni zde uvedení kandidáti mají zájem poskytnout naší obci své životní a profesní zkušenosti a přispět tak k vytvoření moderního
venkovského sídla z naší obce, v kterém se bude dobře žít i našim dětem …
Vážení spoluobčané, volte lidi, které znáte a kterým důvěřujete – volte výše uvedené kandidáty .
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