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Karel Václav Rais
Cestička k domovu

známě se vine -
hezčí je, krásnější,

než všecky jiné.

Douška a šalvěje
kolem ní voní,

nikde se nechodí
tak jako po ní.

A kdybych ve světě
bůhví kam zašel,

tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce

vždy bych si zpíval.

Vážení spoluobčané, 
vážení čtenáři 

léto v posledních dvou srpnových 
týdnech dalo o sobě vědět. Slunečné 
a horké dny opět otevřely brány kou-
pališť a mnohé vodní plochy opět ožily 
dovádějícími dětmi. Mnozí jsme si vzali 
ještě nějaký ten den dovolené, abychom 
si přece jen užili zbytku prázdnin. Ty 
máme obyčejně spojené s cestováním 
a dovolenými, ale také s návraty domů. 
Na dovolenou i výlet se vždy moc těším, 
ale návrat domů je vždy ten „zlatý hřeb“. 
Hlubokou myšlenku v básni Karla Vác-
lava Raise si uvědomuji s přibývajícím 
věkem. Domov není to samé co dům, 
domov je něco mnohem víc, je to pře-
devším místo, kde se cítím dobře, kde 
jsou mí blízcí, kde najdu slova útěchy 
i potěšení. O domov ovšem musíme také 
pečovat a to nejen v rovině materiální, 
ale i duševní. Musíme jej udržovat a roz-
víjet. V širším pojetí je domovem naše 
obec i naše vlast.

Abychom vytvářeli podmínky pro roz-
voj naší obce, jsou nyní v běhu aktivity, 
které vytvářejí dojem, že je nyní Tluma-
čov jedním rozsáhlým staveništěm. 

V tyto dny končí velká vodohospodář-
ská akce „Odkanalizování obce Tlumačov 

– III. etapa“. Díky tomuto dílu Tlumačov 
splňuje požadavek EU, že obce nad 2000 
obyvatel musí mít vyřešené čištění od-
padních vod. Nyní se rozbíhají kolaudač-
ní řízení a jejich ukončení se předpoklá-
dá koncem října 2011. 

Finišuje také zateplení školy, tedy pro-
jekt „Realizace úspor energie ZŠ Tluma-
čov“, který bude ukončen 30. září 2011. 
Ve vnitřních prostorách jsou práce ukon-
čeny, v současné době probíhá zateplení 
jídelny a bude následovat zateplení stro-
pů ve staré i nové budově. Škola tak zís-
kala novou pestrou fasádu. Doufám, že 
pohled na ni bude evokovat optimistic-
ké myšlenky a nálady nejen v dětech, ale 
i nás dospělých a samozřejmě v celém 
pedagogickém sboru. 

Dobrou pohodu by měl zajišťovat 
i další běžící projekt „Revitalizace parku 
ul. Sokolská, Tlumačov“. Zatím vyvolává 
spíše vrásky na čele, neboť díky výskytu 
spodní vody v místě po bývalé požární 
nádrži bylo nutné hledat technické ře-
šení, aby stavba mohla pokračovat po-
dle původního projektu a s původním 
využitím tohoto prostoru. Na základě 
těchto nepředvídaných okolností nastá-
vá posun v termínu dokončení přibližně 
o jeden měsíc.

V lokalitě „u rybníčka“ se rozběhla 
akce „Stabilizace hráze Tlumačov – paže-
ní, ul. Kvasická“, která bude dokončena 
do 30. září 2011. 

V plném proudu je oprava komuni-
kace III/43826 Tlumačov – Kurovice 
a III/43835 Tlumačov – Machová s ter-
mínem dokončení 30.10.2011. Probíhají 
opravy i místních komunikací a polních 
cest. Na tomto místě vás žádám, abys-
te sledovali hlášení místního rozhlasu 
a internetové stránky obce, kde se sna-
žíme uvádět aktuální informace. Chápu, 
že tyto výluky vám přinášejí problémy 
s dopravní obslužností, cílem obce však 
je, aby opravy proběhly do konce října 
a na zimu tak byly komunikace připra-
vené. V souvislosti s těmito opravami vás 
žádám o trpělivost a pochopení.

A jelikož máme měsíc září, přeji 
všem školákům nejen nové vědomosti 
a znalosti, ale i spoustu nových zážitků, 
na které budou dlouho vzpomínat. 

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Základní škola v „novém kabátě“.   Foto: M. Veselský 
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Od poloviny května letošního roku 
probíhá na naší základní škole opět sta-
vební ruch. Letos je cílem snížit ener-
getickou náročnost celého areálu, tedy 
jednoduše řečeno, provést zateplení ob-
vodových stěn a stropů a uskutečnit vý-

Připojení každé nemovitosti je svým 
způsobem specifické. Z tohoto důvodu 
Vám předkládám několik variant, jakým 
způsobem postupovat při přepojování 
nemovitostí na kanalizační stoky bez 
předčištění:

Varianta 1 – domácnost má smlou-
vu s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. (dále jen MOVO a.s.) na odvádění 
odpadních vod – a bude ji mít i nadále 
– jde o největší část připojených odběr-
ných míst = domácností, které se týká 
zejména I. a II. etapy odkanalizování 
obce Tlumačov, kde investorem jednot-
livých etap byla společnost MOVO a.s. 
(I.etapa) a Vodovody a kanalizace Zlín 
a.s. (II.etapa) .

Varianta 2 - domácnost má smlouvu 
s obcí Tlumačov – po provedení výběru 
a schválení nájemce a provozovatele ka-
nalizačních stok ve vlastnictví obce Tlu-
mačov, souvisejících s III. etapou odka-
nalizování obce Tlumačov, a následném 
podpisu smlouvy o nájmu a provozování 
přijde od nového provozovatele dopis, 
který bude obsahovat oznámení o změ-
ně provozovatele příslušné části kanali-
zace a návrh nové smlouvy na odvádění 
odpadních vod s novým provozovatelem 
kanalizace 

Varianta 3 - Domácnost nemá 
smlouvu o odvádění odpadních vod – 
tyto domácnosti budou osloveny dopi-
sem od nového provozovatele s výzvou 
k sepsání smlouvy s provozovatelem ka-
nalizace 

Varianta 4 – Novostavba a stávající 
nemovitost, která není napojena kana-
lizaci

K napojení nové kanalizační přípojky 
je nutno dodat tyto dokumenty: povo-
lení stavebního úřadu, projektovou do-
kumentaci přípojky (podléhá schválení 
MOVO, a.s.), list vlastnický (ne starší než 
1 rok) a stav vodoměru k datu napojení 
na kanalizaci.

Norma pro kanalizační přípojky ČSN 
756101 – „Stokové sítě a kanalizační 
přípojky“ (norma se vztahuje i na no-
vou část kanalizační přípojky - větev, 
která ruší septik a napojuje se zpět 
na stávající kanalizační přípojku při-
pojenou během stavby odkanalizování 
obce Tlumačov) stanovuje: každá ne-
movitost má mít 1 kanalizační přípojku 
(výjimky pouze za souhlasu MOVO, a.s.), 
minimální dimenze přípojky je DN 150 
(= průměr 150 mm) – zpravidla se dává 
DN 200 – větší dimenze ne, minimální 
sklon přípojky - DN 200 je 10 ‰ (= 1 cm 
na 1 m) - DN 150 je 20 ‰ (2 cm na 1 m), 
(maximální sklon přípojky je 400 ‰)
•	 materiál přípojky se doporučuje kana-

lizační PVC hladké nebo korugované, 
příp. polypropylen (PP) s minimální 
únosností SN 4 

•	 území nad přípojkou v šířce 0,75 m 
od osy potrubí na každou stranu ne-
smí být zastavěné ani osazené stromy

•	 přístupnost přípojek se zajišťu-
je vstupními revizními šachtami 
(DN 400 – DN 600) nebo čisticími kusy 

•	 umístění šachty se doporučuje na hra-
nici pozemku (za oplocením – na sta-
vebním pozemku), aby byla zajištěna 
přístupnost pro čištění z veřejné ko-
munikace

•	 napojování nových přípojek na kanali-
zaci pro veřejnou potřebu se upřed-
nostňuje do stávající revizní šachty, 
vyjímečně napřímo (výřezem nebo 
útesem) 
Pokud byla během stavby stávající 

dešťová přípojka přepojena do nové 
kanalizace, lze splaškové vody z domu 
do této původně dešťové přípojky na-
pojit novou větví za těchto podmínek: 
prověření technického stavu přípoj-
ky - vodotěsnost, dostatečná dimenze 
a sklon oprávněnou osobou. Dostateč-
nou dimenzi a sklon lze konzultovat 
u MOVO, a.s. na mailu: dockal@smv.cz, 
zpracování jednoduché projektové do-
kumentace (technická zpráva, situace 
s vyznačením stávající dešťové přípojky 
a nové splaškové větve, příp. i výškové 
uspořádání). 

Tuto dokumentaci je nutno předložit 
k odsouhlasení na zákaznickém centru 
MOVO, a.s. ve Zlíně - Loukách a zde také 
vyplnit zbývající doklady: žádost o zříze-
ní kanalizační přípojky, smlouva o odvá-
dění odpadních vod. 

Nutno dodat: list vlastnický (ne starší 
než 1 rok), stav vodoměru k datu napoje-
ní na kanalizaci.

Pokud potřebujete doplňující či vy-
světlující informace k napojení nemovi-
tosti na kanalizaci, můžete v úředních 
dnech osobně navštívit nebo telefonicky 
kontaktovat následující úřady a organi-
zace:
•	 MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad 

- 577 680 215 
•	 MÚ Otrokovice, odbor životního pro-

středí, odd.vodního hospodářství - 
577 680 417 

•	 Obecní úřad Tlumačov, odd. výstavby 
a majetku - 577 929 030, 723 958 025

•	 Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. ve Zlíně – Loukách - 
577 124 111,
případně využít e-maily: ve věci smluv: 

safarikova@smv.cz, ve věci technických 
záležitostí u přípojek: dockal@smv.cz 
nebo navštívit Zákaznické centrum spo-
lečnosti MOVO a.s.: 

Po, St 8.00–12.00  13.00–17.00
Čt 8.00–12.00 

Michal Veselský, vedoucí 
odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov

Stabilizace hráze
V současné době (září 2011) je pro-

váděna v lokalitě U rybníčka stavba 
s názvem „Stabilizace hráze Tlumačov – 
pažení, ul. Kvasická“, která je prováděna 
jako oprava obecního majetku v rámci 
dotačního programu Obnova obecního 
a krajského majetku postiženého živelní 
nebo jinou pohromou – „Povodně 2010“, 
vypsaného v roce 2010 Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR. Rozpočto-

Ochrana vodních 
toků – Mojena 

Povodí Moravy s.p., jako správce 
toku Mojena a Hájské příkopa po do-
hodě s Obcí Tlumačov vyzývá občany 
k dodržování a respektování zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném 
znění, zejména § 46 výše uvedeného 
zákona, který specifikuje ochranu vod-
ních toků a jejich koryt takto:
•	 Je zakázáno měnit směr, podélný 

profil a příčný profil koryta vodního 
toku.

•	 Je zakázáno poškozovat břehy, těžit 
z koryt vodních toků zeminu písek 
nebo nerosty.

•	 Je zakázáno ukládat do vodních 
toků předměty, kterými by mohlo 
dojít k ohrožení plynulosti odtoku 
vod, zdraví nebo bezpečnosti.

•	 Je zakázáno ukládat předměty 
na místech, z nichž by mohly být 
splaveny do vody.

Současně Povodí Moravy s.p. spo-
lečně s Obcí Tlumačov vyzývá občany 
k odstranění překážek (lávek) v prů-
točném profilu vodního toku včetně 
černých skládek. Toto se týká přede-
vším občanů, kteří mají v blízkosti Mo-
jeny své pozemky či zahrady a vybu-
dovali si přechodové lávky, které jsou 
však umístěny bez povolení a předsta-
vují riziko v případě zvýšené hladiny 
vodního toku.

V případě, že bude zjištěno poru-
šení výše popsaného zákona, tak bude 
dán podnět příslušnému orgánu státní 
správy (vodoprávnímu orgánu) k zahá-
jení správního řízení ve věci porušení 
zákonných ustanovení

Ing. Antonín Jonášek, 
starosta obce

Obec Tlumačov byla vybrána ke sběru 
dat projektu „Mezinárodní výzkum dospě-
lých – Předpoklady úspěchu v práci a v živo-
tě (PIAAC)“, který iniciovala Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 
Česká republika se tohoto projektu zúčastní 
spolu s dalšími 24 zeměmi světa. Výzkum je 
zaměřen na hodnocení úrovně základních 
dovedností potřebných pro úspěch v běž-
ném životě i na pracovním trhu dospělých 
ve věku 16–65 let a mapuje rovněž využití 

Dne 31. srpna 2011 byla dokončena 
III., tj. poslední etapa projektu „Odkana-
lizování obce Tlumačov“, jejímž investo-
rem byla obec Tlumačov. Zhotovitelem 
stavby byla společnost Vodohospodářské 
stavby Javorník CZ s.r.o., Veselí nad Mora-
vou a technický dozor investora nad pro-
váděním stavby vykonávala společnost 
S.inpo s.r.o., Kroměříž.

Výše uvedená stavba byla financována 
z prostředků státního rozpočtu - Minis-
terstva financí ve výši 38,9 mil. Kč, z vlast-
ních prostředků obce Tlumačov ve výši 
10,8 mil. Kč a podpory Zlínského kraje 
ve výši 5 mil. Kč. Celkové náklady na vybu-
dování stavby tak činí 54,7 mil. Kč.

Součástí III. etapy odkanalizování obce 
Tlumačov bylo vybudování 4.660 m kana-
lizačních stok v severní části obce, které 
je složeno z rekonstruované a nové ka-
nalizace o délce 3.271 m, upravené kana-
lizace formou vložkování o délce 429 m 
a dále výtlačného kanalizačního potrubí 
o délce 960 m. Nedílnou součástí bylo 
vybudování 3 čerpacích stanic splaško-
vých vod v lokalitách ul. Masarykova, ul. 
Machovská a ul. Kvasická („U rybníčka“), 
včetně zpevněných ploch, oplocení a pří-
pojek NN pro tyto čerpací stanice.

Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa – závěrečná zpráva

Vzhledem k ukončení této stavby 
upozorňujeme občany, že po provedení 
kolaudačních řízení a následném vydání 
kolaudačních souhlasů příslušnými orgá-
ny státní správy, tj. odborem životního 
prostředí – oddělení vodního hospodář-
ství, odborem stavebního úřadu a od-
borem dopravně - správním Městského 
úřadu Otrokovice, a následném uvedení 
předmětné stavby do trvalého užívání, 
respektive trvalého provozu (cca konec 
října 2011), bude možné ze strany vlast-
níků nemovitostí napojit své nemovitosti 
přímo do kanalizace bez dalšího předčiš-
tění v septicích a domácích čistírnách 
odpadních vod. Tato povinnost vyplývá 
z § 18 odst. 4 zákona č.274/2001 Sb., 
zákon o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanaliza-
cích), v platném znění.

Odkanalizování obce Tlumačov v Masarykově 
ulici. Foto: Archiv OÚ Tlumačov 

měnu starých oken a dveří za nové výplně, 
které budou splňovat energetická kritéria 
dnešní doby. Z tohoto důvodu také pro-
jekt nese název „Realizace úspor energie 
ZŠ Tlumačov“. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií, fondem soudržnosti a Stát-
ním fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životního prostředí. 
Dá se říci, že v tyto dny se podle harmono-
gramu rekonstrukce dostává do „cílové ro-
vinky“. Byla již provedena veškerá výměna 
výplní, tedy veškeré okna i dveře jsou vymě-
něny. Zateplení fasády probíhá na budově 
jídelny a následuje zateplení stropů všech 
budov. Fasáda má na mnohých místech již 
konečnou, barevnou podobu. Dílo realizuje 

Základní škola Tlumačov postupně mění svůj vzhled

společnost INTER-STAV, spol. s r.o. Brno 
a celková cena stavebních prací předsta-
vuje částku 8 064 000 Kč. Ukončení celé 
akce je naplánováno na 30. září 2011.

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC)
těchto dovedností v každodenním osob-
ním i pracovním životě. Realizace projektu 
bude probíhat v souladu s platnou legisla-
tivou a budou dodrženy všechny standardy 
vědeckého výzkumu. V první řadě bude za-
jištěna ochrana dat a všechny údaje, které 
PIAAC získá, budou uchovány jako přísně 
důvěrné a budou využity pouze k účelu vý-
zkumu. Další informace k projektu nalezne-
te na adrese http://www.piaac.cz/. 

V souvislosti s tímto výzkumem bude 
naši obec v období září 2011 až březen 2012 
navštěvovat vyškolený pracovník – tazatel 
realizačního týmu PIAAC. Výběr občanů, 
kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, 
je zcela náhodný a je důležité, aby se lidé, 
kteří budou osloveni, výzkumu zúčastnili, 
neboť každý oslovený občan zastupuje tisí-
ce dalších dospělých po celé ČR a dle pravi-
del výzkumu nemůže být nikým nahrazen. 

Redakce TN

vaná hodnota opravy včetně pořízení 
projektové dokumentace byla vyčíslena 
na částku 2.128.778 Kč. Ve veřejné sou-
těži byla vysoutěžena cena za stavební 
práce 2.093.285 Kč. Dotace přidělená Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR na tuto 
stavbu činí 1.899.700 Kč a finanční spo-
luúčast obce Tlumačov na projektu je 
211.585 Kč. Stavbu provádí společnost 
SwIETELSKI stavební s.r.o. Součástí sta-
vebních prací je provedení štětové stěny 
(pažení) - zpevnění levého břehu místní 
komunikace pažnicemi „LARSEN“ v délce 
cca 50m a provedení opravy místní ko-
munikace o výměře 192,5m2 (délka cca 
55 m a šířka cca 3,5 m) formou odfrézo-
vání stávajícího asfaltobetonového po-
vrchu a položení nové asfaltobetonové 
vrstvy. Datum pro ukončení stavby bylo 
stanoveno na 30. září 2011.

Ing. Jan Rýdel, místostarosta obce

ZŠ Tlumačov v „novém kabátě“.
Foto: Archiv OÚ Tlumačov 

▪ Oprava hráze  Foto: OÚ Tlumačov 
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
bek s optickým vedením na pozemcích KN 
p. č. 2525/2, 2998 a 2999 v k. ú. Tlumačov 
na Moravě se společností Telefónica Czech 
Republic
 vzalo na vědomí dopis Ředitelství sil-

nic a dálnic ČR, doručený na obec Tlumačov 
dne 5. 5. 2011 s tím, že revokuje usnesení 
č. Z14/3/02/11 ze dne 23. 2. 2011 o zámě-
ru odprodeje výše uvedeného pozemku 
ve smyslu změny znění podmínky původní-
ho usnesení, tj. kupní cena bude stanovena 
na základě znaleckého posudku, minimálně 
však 150 Kč/m2 na toto znění: kupní cena 
bude stanovena na základě znaleckého po-
sudku, minimálně však 100 Kč/m2

 schválilo záměr směny části pozem-
ku KN p. č. 2930 – ostatní plocha o výmě-
ře cca 36 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 
za část pozemku potřebného pro rozšíře-
ní sjezdu z polní cesty SO 133 a napojení 
vedlejší polní cesty k zahrádkám v lokalitě 
„U Lomu“, upravovaných v rámci dokončo-
vacích prací stavby R55 Skalka – Hulín
 schválilo směnnou smlouvu na směnu 

pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov p. č. 
2432/58 – vodní plocha o výměře 7 m2, p. č. 
2432/59 – ostatní plocha o výměře 50 m2, 
p. č. 2432/34 – ost. plocha o výměře 53 m2 
a p. č. 2432/37 – ost. plocha o výměře 49 m2 
za pozemky ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření ŘSD ČR p. č. 2432/38 
– ost. plocha o výměře 90 m2 a p. č. 2432/41 
– ost. plocha o výměře 66 m2 vztahující se 
k majetkoprávnímu vypořádání stavby sil-
ničního tělesa dlouhodobě existující komu-
nikace I/55 v k. ú. Tlumačov na Moravě
 schválilo odprodej pozemku p. č. 

2453/3 nově oddělena část – pozemek p. č. 
2453/20 – ost. plocha o výměře 37 m2 a po-
zemek p. č. 2453/21 – ostatní plocha o vý-
měře 18 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, 
které vznikly oddělením z původního po-
zemku p. č. 2453/3, za podmínek stanove-
ných v záměru – viz usnesení č. Z7/5/05/11 
ze dne 4. 5. 2011
 souhlasilo s návrhem aktivní zóny 

a záplavového území řeky Moravy v k. ú. Tlu-
mačov na Moravě předložené státním pod-
nikem Povodí Moravy dle dopisu z 2. 6. 2011 
za následujících podmínek: bude respekto-
vána trasa navržené liniové stavby „370 341 
Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, po re-
alizaci stavby „370 341 Morava, Tlumačov – 
ochranná hráz“ bude aktualizována pasivní 
zóna záplavového území řeky Moravy v k.ú. 
 schválilo celoroční hospodaření obce 

a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2010 se 
závěrem: při přezkoumání nebyly zjištěny 
nedostatky
 schválilo předloženou Zprávu o hos-

podaření s prostředky sociálního fondu 
obce za rok 2010
 schválilo účetní závěrku obce Tlu-

mačov za rok 2010 v předloženém rozsa-

hu, přezkoumanou soukromou auditorkou 
Ing. Ludmilou Pospíšilovou se závěrem: při 
přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky
 schválilo rozpočtovou změnu č. 

1/2011 rozpočtu obce pro rok 2011 
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů 
o 174.000 Kč a zvýšení výdajů o 174.000 Kč 
s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2011 
po změně č. 1/2011 činí 56,598.000 Kč a vý-
daje po změně č. 1/2011 činí 56,598.000 Kč 
a uložilo obecnímu úřadu rozpracovat změ-
nu č. 1/2011 do příslušných rozpočtových 
položek
 schválilo nabídku Komerční banky, a. 

s., pobočky Zlín ze dne 16. 5. 2011 na krát-
kodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, 
který je blíže specifikovaný podmínkami 
a pověřilo starostu obce uzavřít smlou-
vu s Komerční bankou, a. s. na poskytnu-
tí krátkodobého revolvingového úvěru 
ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 16. 5. 
2011 za účelem překlenutí časového nesou-
ladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce
 schválilo obvyklé ceny za prodej 

pozemků a věcná břemena: a) Prodej po-
zemků v majetku obce: zemědělská půda 
i ve vztahu k narovnání majetkoprávních 
vztahů – minimálně 70 Kč/m2, pozemek 
v územním plánu pro výstavbu jakéhokoliv 
druhu nezasíťovaný – minimálně 200 Kč/
m2, pozemky zasíťované určené v územním 
plánu pro výstavbu RD či jiné – minimál-
ně 650 Kč/m2, b) Cena věcného břemene: 
fyzická osoba 100 Kč/bm, právnická osoba  
200 Kč/bm
 seznámilo se s návrhem na přijetí 

Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov 
č. 4/2011 o stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitostí a a) schvá-
lilo Obecně závaznou vyhlášku obce Tlu-
mačov č. 4/2011, o stanovení místního ko-
eficientu daně z nemovitostí v navrhované 
znění dle přílohy, b) uložilo starostovi obce 
zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky 
na úřední desce obce – termín: 30. 6. 2011, 
zahrnout do rozpočtu obce na rok 2012 
navýšení daňových příjmů na dani z nemo-
vitostí a využití těchto finančních zdrojů 
na pokrytí splátek dlouhodobého úvěru
 odložilo projednání odprodeje vy-

řazeného – nepotřebného majetku z KIS 
a doporučuje prověřit možnost využití to-
hoto majetku (PC a monitorů) např. v ZŠ 
k výuce žáků s tím, že dále v této věci roz-
hodne rada obce
 schválilo v souladu s Pravidly pro 

udělování čestného občanství a Ceny obce 
Tlumačov udělit u příležitosti oslav 870 
let od první zmínky o Tlumačovu a 100 let 
od otevření budovy ZŠ Cenu obce Tlumačov 
zdravotní pracovnici paní Blaženě Čablové.
 schválilo v souladu s Pravidly pro 

udělování čestného občanství a Ceny obce 
Tlumačov udělit u příležitosti oslav 870 
let od první zmínky o Tlumačovu a 100 
let od otevření budovy ZŠ čestné občan-

ství paní Mgr. Jiřině Rýdlové, in memoriam 
a panu Františku Uličnému
 schválilo termíny řádných zasedání 

orgánů obce Tlumačova pro období 07 – 
12/2011.

Rada obce Tlumačov na svém 
zasedání 29. června 2011 přijala 
tato usnesení:

 schválila záměr pronájmu části ka-
nalizačních stok ve vlastnictví a správě 
obce Tlumačov, souvisejících se III. eta-
pou investiční akce Odkanalizování obce 
Tlumačov, v lokalitách severní části obce 
Tlumačov – ul. Masarykova, Mánesova, Zá-
braní, Přasličná, J. Žižky a dále v lokalitách 
ul. Machovská a Kvasická („U Rybníčka“), 
které jsou graficky vyznačené v přiložené 
situaci, za níže uvedených podmínek: účel 
pronájmu: provozování kanalizace pro ve-
řejnou potřebu (vč. čerpacích stanic) v sou-
ladu s platnými předpisy a zákony, doba 
pronájmu: doba určitá na 10 let s možností 
prodloužení nájemního vztahu a pověřilo 
starostu obce další specifikací podmínek 
záměru před uveřejněním výzvy
 schválila záměr pronájmu pozemku 

p. č. 2426 – trvalý travní porost v k. ú. Tlu-
mačov na Moravě vhodného pro zeměděl-
skou činnost za stanovených podmínek
 schválila pronájem pozemku p. č. 

2071/1 – orná půda o výměře 6.493 m2 v k. 
ú. Tlumačov na Moravě panu, za podmí-
nek stanovených v záměru viz usnesení č. 
R12/7/05/11 ze dne 25. 5. 2011
 schválila Dodatek č. 1 ke SOD mezi 

Obcí Tlumačov a společností PB SCOM, s. r. 
o. na akci „Revitalizace parku ul. Sokolská – 
Tlumačov“ v předloženém znění
 schválila Dodatek č. 1 k nájemní 

smlouvě o umístění zařízení mezi Obcí 
Tlumačov a společností NwT a. s. v přelo-
ženém znění
 schválila výjimku pro počet dětí ve tří-

dách MŠ Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové 
organizace, pro školní rok 2011/2012 na 56 
dětí na školu, tj. 2x 28 dětí na třídu
 vzala na vědomí rozhodnutí ředi-

telky MŠ Tlumačov o úplatě za předškolní 
vzdělávání v mateřské škole na školní rok 
2011/2012 ve výši 480 Kč/měsíc
 vzala na vědomí inspekční zprávu 

MŠ Tlumačov ze dne 31. 5. 2011
 vzala na vědomí, že MŠ Tlumačov 

bude přes hlavní prázdniny v době od 18. 7. 
do 12. 8. 2011 uzavřena
 schválila převedení finančních pro-

středků ZŠ Tlumačov ve výši 120.000 Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního 
(FRIM) na pokrytí nákladů spojených s in-
stalatérskými a topenářskými úpravami 
na I. stupni ZŠ
 schválila v souladu s vnitřním plato-

vým předpisem platným pro ředitele škol-

 vzala na vědomí vyhodnocení ceno-
vých nabídek a výběr společnosti Kámen 
Tlumačov s. r. o., Čechova 343, 768 24 Hu-
lín na zhotovitele pamětní desky pro akci 
„Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov“
 schválila záměr pronájmu pozemku 

p. č. 2071/1 – orná půda o výměře 6493 m2 
v k. ú. Tlumačov na Moravě
 schválila žádost o povolení občasné-

ho odstavování osobního vozidla na části 
zpevněné plochy pozemku p. č. 2454 vk. ú. 
Tlumačov na Moravě o rozměrech cca 4x 
2,5m dle předloženého situačního plánu
 neschválila žádost o povolení občas-

ného užívání pozemků p. č. 2462/1 a p. č. 
2628 v k. ú. Tlumačov na Moravě dle před-
loženého situačního plánu, za účelem od-
stavování osobního vozidla
 schválila převedení finančních pro-

středků ve výši 150.000 Kč z rezervního 
fondu do fondu investičního (FRIM) ZŠ Tlu-
mačov s tím, že finanční prostředky budou 
využity na pokrytí nákladů akce 3. etapa 
opravy nadstřešení přístavby školy
 vzala na vědomí návrh úpravy ceny 

za prodej pozemků a věcná břemena a do-
poručuje ke schválení zastupitelstvu obce 
na nejbližším zasedání: a) prodej pozemků 
v majetku obce: zemědělská půda i ve vzta-
hu k narovnání majetkoprávních vztahů – 
minimálně 70 Kč/m2, pozemek v územním 
plánu pro výstavbu jakéhokoliv druhu neza-
síťovaný – minimálně 200 Kč/m2, pozemky 
zasíťované určené v územním plánu pro 
výstavbu RD či jiné – minimálně 650 Kč/
m2. b) Cena věcného břemene: fyzická oso-
ba – 100 Kč/bm, právnická osoba a OSVČ 
– 200 Kč/bm
 schválila záměr uzavřít smlouvu 

na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 
mil. Kč na dobu 12 měsíců za účelem pře-
klenutí časového nesouladu mezi příjmy 
a výdaji v rozpočtu obce
 schválila zvýšení poplatku za službu 

hlášení místním rozhlasem následovně: 
oznámení komerční (jedna relace) – 50 Kč 
+ DPH v zákonné výši, oznámení nekomerč-
ní, např. přerušení dodávek energií, ozná-
mení obecního úřadu, kulturní a sportovní 
pozvánky na akce konané v Tlumačově, 
smuteční oznámení a jiná důležitá sdělení 
občanům – zdarma
 schválila finanční příspěvek na kon-

cert středověké a barokní hudby, který se 
uskuteční 15. srpna 2011 v kostele sv. Mar-
tina v Tlumačově ve výši 4.000 Kč z roz-
počtu KIS Tlumačov s tím, že na plaká-
tech, pozvánkách atd. bude jako pořadatel 
uvedeno i Kulturní a informační středisko 
Tlumačov
 schválila prodejní ceny za nové upo-

mínkové předměty: hrníček 76 Kč (vč. DPH; 
sklenička 85 Kč (vč. DPH)
 schválila výpůjčku mobiliáře pro TJ 

Sokol, oddíl kopané v souvislosti s pořádá-
ním oslav výročí 80 let kopané v Tlumačově

Rada obce přijala hlasováním 
formou „PER ROLLAM“ 6. června 
2011 tato usnesení:

 schválila vypracování projektové do-
kumentace a podkladů pro podání žádostí 
o dotaci z OPŽP 4.1 Zkvalitnění nakládání 
s odpady na „Rozšíření sběrného dvora 
obce Tlumačov“ a „Zvýšení kapacity komu-
nitní kompostárny obce Tlumačov“.
 schválila vypracování projektové do-

kumentace v rozsahu pro územní řízení 
na „Rozšíření sběrného dvora obce Tluma-
čov“ v ceně 96.000 Kč vč. DPH.
 schválila zpracování požadovaných 

podkladů pro podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní prostře-
dí k záměru „Zvýšení kapacity komunitní 
kompostárny obce Tlumačov“ v rozsahu 
zpracování analýzy potenciálu tvorby odpa-
dů, zpracování projektu záměru předkláda-
ného k žádosti o dotace vč. kumulativního 
rozpočtu panem Ing. Zdeňkem Vendol-
ským v ceně 12.000 Kč včetně DPH.
 schválila vypracování žádosti o dota-

ci z Operačního programu Životní prostře-
dí a komunikaci se SFŽP až do akceptace 
žádosti k záměru „Rozšíření sběrného dvo-
ra obce Tlumačov“ paní Ing. Markétou Hoš-
kovou v ceně 54.000 Kč včetně DPH.
 schválila vypracování žádosti o dotaci 

z Operačního programu Životní prostředí 
a komunikaci se SFŽP až do akceptace žá-
dosti k záměru „Zvýšení kapacity komunitní 
kompostárny obce Tlumačov“ paní Ing. Mar-
kétou Hoškovou v ceně 36.000 Kč vč. DPH.
 pověřila starostu obce Ing. Antonína 

Jonáška podpisem smluv s panem Ing. Zdeň-
kem Vendolským a paní Ing. Markétou Ho-
škovou na projekty „Rozšíření sběrného 
dvora obce Tlumačov“ a „Zvýšení kapacity 
komunitní kompostárny obce Tlumačov“.
 schválila podání žádosti na Zvýšení 

kapacity komunitní kompostárny obce Tlu-
mačov v rámci XXVII. výzvy OPŽP, prioritní 
osa 4, opatření 4.1 Zkvalitnění nakládání 
s odpady v předpokládané ceně 1,830.150 Kč 
+ DPH, (tj. 2,196.180 Kč vč. DPH).
 schválila podání žádosti na Sběrný 

dvůr obce Tlumačov v rámci XXVII. výzvy 
OPŽP, prioritní osa 4, opatření 4.1 Zkvalit-
nění nakládání s odpady v předpokládané 
ceně 8,062.300 Kč + DPH, (tj. 9,674.760 Kč 
včetně DPH).

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém zasedání 15. června 
2011 přijalo tato usnesení:
 schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene za účelem zřízení a provozování 
zařízení veřejné komunikační sítě stavby 
„11010-031051 Mýtné Skalka – Hulín R55 
OK“ spočívající v umístění 2 ks HDPE tru-

Usnesení jsou redakčně krácena, plné 
znění naleznete na www.tlumacov.cz

Rada obce Tlumačov na svém 
mimořádném zasedání 4. 5. 2011

Rada přijala tato usnesení:
 schválila smlouvu č. 10063353 o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky
 schválila pořadník v DPS

Rada obce přijala hlasováním 
formou „PER ROLLAM“ 17. května 
2011 toto usnesení:

 schválila Smlouvu o obstarání věci 
mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot a.s. v před-
loženém znění

Rada obce Tlumačov na svém 
zasedání 25. května 2011 přijala 
tato usnesení:

 se při místním šetření seznámila 
s aktuálním stavem a využitím objektů č. 
p. 95 a 440 ve vlastnictví Obce Tlumačov. 
Na příštích jednáních se bude rada obce 
zabývat posouzením a využitím dalších ne-
movitostí ve vlastnictví obce
 schválila záměr pronájmu nemovi-

tosti č. p. 65, nám. Komenského za pod-
mínek:	•	minimální	doba	pronájmu	5	let,	
výpovědní doba 1 rok, využití: služby, 
drobné provozovny, kanceláře, sklady...
Prostřednictvím realitní kanceláře a po-
věřuje starostu obce dalším jednáním 
v této věci
 schválila Darovací smlouvu mezi 

Centroprojektem a Obcí Tlumačov
 schválila Darovací smlouvu mezi Du-

ra-Line CT, s. r. o. a Obcí Tlumačov 
 schválila Darovací smlouvu mezi V.

PRINT s. r. o. a Obcí Tlumačov 
 vzala na vědomí záznam o provede-

ní kontroly bezpečnosti práce ze dne 24. 
3. 2011 a ukládá OÚ rezervovat prostřed-
ky v rozpočtu na rok 2012 na rekonstrukci 
elektroinstalace ve staré části školy
 neschválila Dodatek č. 1 Mandátní 

smlouvy č. 11/2010 a Dodatek č. 1 Mandátní 
smlouvy č. 12/2010 ze dne 14. 4. 2011 mezi 
Obcí Tlumačov a Ing. Liborem Malůškem
 schválila vypovězení servisní smlou-

vy na pravidelný servis výtahů se společ-
ností Schindler a. s. Olomouc k 31. 5. 2011 
s tím, že smlouva bude ukončena k 30. 11. 
2011 na výtahy v Domě s pečovatelskou 
službou a v budově KIS
 schválila uzavření nové smlouvy 

o dílo na servis výtahů se společností Boďa 
– výtahy Zlín, s. r. o. od 1. 12. 2011
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Ze života obceZ radnice

Letos uplynulo 140 let od zřízení poš-
ty v Tlumačov V knize Tlumačov, od Dr.  
Ignáce Horníčka, II. díl se můžeme dočíst.

„Původně byla pro Tlumačov pošta v Na-
pajedlích, pak v Kvasicích. U nás zřízena 
byla r. 1871 a za 3 roky potom zřízen též 
úřad telegrafní. Pošta byla nejprve v čís. 91., 
za Gregovského v čís. 61., za Michny v čís. 
148. a od r. 1883 v čís. 23., kdež je doposud. 

Dopravu pošty k vlaku konala a koná 
dosud pošta kvasická povozem, který béře 
vždy i naši. 

Do obvodu poštovního patří Tlumačov, 
Mysločovice odbírají poštu z Tlumačova, 
kdež se děje tzv. překartování, do telegraf-
ního obvodu patří dvůr na Skalách, kame-
nolom v Háji, Sazovice, Machová, Mysločo-
vice, Hostišová, Míškovice a Záhlinice. 

Telefonní ústředny zde dosud není, pou-
ze na nádraží, v cementárně, ve st. hřebčin-
ci a ve filiálce městské spořitelny napajedel-
ské v čísle 91. je telefonní stanice, připojená 
do centrály v Kvasicích. 

Přednostové úřadu: Jarolímek Rich, 
od začátku jako poštovní expedient, od r. 
1875 Gregovský Fr. , od r. 1877 Michna Jos., r. 
1890 na krátký čas Táborská Mar., od r. 1890 
Michnová Vojt. (v r. 1900 jmenovaná pošt-
mistrovou), při čemž od r. 1895 – 1901 vedl 
poštu syn její Bohumír, od r. 1901 Němeček 
Vil., od r. 1904 poštovní administrátor Dostál 
Emil, r. 1905 na krátko opět Michna Boh., 

Pošta dnes
Pobočka pošta České pošty v Tlumačově 

sídlí na náměstí Komenského 61. Od srp-
na ji vede nová vedoucí původně rodačka 
z Tlumačova Zuzana Kutňáková. Vystřídala 
vedoucí Kateřinu Fajgarovou, která odešla 
na mateřskou dovolenou. Na poště dále 
na zkrácený úvazek pracuje paní Jonášková. 
Pobočka má otevřeno každý pracovní den 
od 8 do11 a odpoledne 13–17 hodin. 

Pošta byla před 15 lety zrekonstruovaná 
a z bývalé knihovny a dvou původních míst-
ností, které byly poště pronajímány. Nyní 
vlastní celou budovu Česká pošta. Obyvate-
lé i návštěvníci Tlumačova na pobočce mo-
hou využít všech služeb, které Česká pošta 
nabízí. Kromě služeb Czech POINTu. 

Lidé jsou službami, které pracovníci po-
bočky poskytují spokojeni. O tom svědčí 
i fakt, že za posledních deset let nepřišla 
žádná stížnost či připomínka k provozu. 

Mgr. Marta Melicharová, tisková mluvčí

ovšem jen malé krátké nádražíčko: od ma-
chovské silnice po cementárnu. Budova 
byla jen přízemní, koleje byly jen tři, dvě 
pro vlaky, třetí pro skladiště. 

Po několika letech přibyla (1872 ?) kolej 
čtvrtá, roku 1886 pátá a 1908 šestá. Roku 
1872/3 stavěna byla druhá traťová kolej, 
doprava po ní zahájena byla 1. května 1873 
od nás do Hulína a 27. října t. r. do Napaje-
del. Tehdy bylo také nádraží prodlouženo 
na sever až po cestu do Kurovic a postave-
ny nynější strážní domky v tom čase, dříve 
stával strážní domek, kde nyní protíná vleč-
ná kolej cestu u cementárny. 

Roku 1886 při stavbě páté koleje dány 
byly křižovatky na obou stranách za silnice, 
čímž nádraží nabylo nynější délky a posta-
vením šesté koleje i nynějšího počtu kole-
jí. Vlečka do cementárny postavena 1. září 
1879, vlečka do skladiště kvasického cukro-
varu r. 1913. 

Staniční budova byla původně malá 
a byla rozšířena nejprve na obou křídlech 
a roku 1890 postaveno první poschodí. Lípy 
na nádraží jsou z let sedmdesátých. Proti 
staniční budově na druhé straně nádraží 
bývala kuželna, tam prý se scházela tehdej-
ší (ovšem německá) smetánka. Kuželna za-
nikla asi roku 1886 a s ní i sklípek na pivo. 
Bývaly tedy tenkrát na nádraží blahé časy!

Skladiště stálo v původní podobě až 
do roku 1921, kdy postaveno z pevného 
materiálu na starých základech a opět v pů-
vodní podobě. 

Kontrolní váha železniční postavena 
byla roku 1911. Skladiště pro uhlí stojící 
mezi ní a skladištěm postaveno (ovšem 
malé) hned s nádražím a později bylo 
rozšířeno. Osvětlení petrolejové bylo 
roku 1906 přeměněno na acetylenové 
a postavena na nádraží plynárna.

Železniční domky byly původně vět-
šinou dřevěné boudy, pouze u přechodu 
za hřbitovem byl domek kamenný, roku 
1873 zrušený. 

Přednostové, pokud ovšem mož-
no zjistili, byli: roku 1865 Spiegel, pak 
Moser, Motzak, Steinhaus, polský žid, 
snad 1871 – 75, Rosenkranz, Baumann, 
Ostermann, Nádherný Theodor, jenž ze-
mřel roku 1891 na záškrt, Matuschek, 
Kleiber, Leitner, Speck, Hausner a od 1. 
dubna 1919 Vojtěch Červík. 

Zvěst o státním převratu přišla k nám 
nejprve na nádraží v noci z 28. na 29. říj-
na a ihned se začalo česky úřadovat. Dne 
30. října přišel slavnostní průvod s hud-
bou na nádraží, kde za zvuků hymny od-
straněny byly všechny německé nápisy. 

Stav personálu koncem roku 1921: 
předn. insp.st. drah V. Červík, výpravčí 
Blodig Jul., Jelínek Ant., Forst Jos., nákl. 
pokl. vrchn. of Hřebačka Cyril, osob. 
pokl.:Mach Fr., Stloukal Č., telegrafisti: 
Mach Al., Juráň V., Marčík Fr., skladník 
Ryba Ant. Dále 12 stan. pomocníků, 6 
hradlařů, 1 lampař a 2 doz. pomocníci. 
Traťmistrem byl Ganita R.

po něm Kleiner Jos., od r. 1906 Černý Jan, r. 
1915 Dočkal Oldř., od r. 1915 Růžička Ludvík 
a od r. 1923 Čehovský Jos. 

Listonošové byli do r. 1919 pouze 
na smlouvu. První pragmatikální listonoš 
byl Šafařík Fr. čís. 161. (celkem od r. 1911) 
a po něm od r. 1926 Zlámal Aug.“ 

Zaměstnanci poštovního úřadu Tlu-
mačov v době okupace. 

Poslové tlumačovské pošty Kopčil Adolf 
(nar. 4. 12. 1901) a Goxiš Antonín (26. 8. 
1901) podle svých výpovědí ničili na poš-
tě dopisy s udáním na Gestapo, Antonín 
Goxiš rozšiřoval i nelegální letáky. Josef 
Čehovský (23. 2. 1892), poštmistr v Tlu-
mačově se účastnil odbojových akcí v le-
tech 1939-1945. Již v roce 1939 byl jako 
bývalý příslušník československé armády 
součástí skupiny aktivního odporu proti 
okupantům, s úkolem připravit a vycvičit 
skupinu Tlumačov, která měla kooperovat 
se skupinami z dalších blízkých obcí, při-
čemž jejich činnost spočívala především 

ských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec 
Tlumačov, mimořádnou finanční odměnu 
řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. Robertu Podlaso-
vi a ředitelce MŠ Tlumačov Haně Janoštíko-
vé v navrhované výši
 schválila bezplatný krátkodobý pro-

nájem asfaltové plochy v ul. Sportovní u pří-
ležitosti oslav výročí 80 let činnosti kopané 
v obci Tlumačov v termínu 2. července 2011 
pro pořadatele akce TJ Sokol Tlumačov
 schválila Smlouvu o předprodeji 

vstupenek mezi Obcí Tlumačov, a společ-
ností Zámek Napajedla s r. o., s účinností 
ode dne podpisu smlouvy

Rada obce přijala formou hlaso-
vání „PER ROLLAM“ 13. červenec 
2011 tato usnesení:

 schválila jako zhotovitele akce „Sta-
bilizace hráze Tlumačov – pažení, ul. Kva-
sická“ společnost SwIETELSKY stavební s. 
r. o., z důvodu splnění podmínek zadávací-
ho řízení a podání nejvýhodnější nabídky 
za celkovou cenu 2,093.285 Kč včetně DPH.
 pověřila starostu obce Ing. Antonína 

Jonáška k podpisu smlouvy o dílo se společ-
ností SwIETELSKY stavební s. r. o. na výše 
uvedenou akci.

Rada obce Tlumačov na svém 
zasedání 10. srpna 2011 přijala 
tato usnesení:

 schválila uzavřít dodatek č. 1 k ná-
jemní smlouvě č. 159 ze dne 20. 7. 2009 
na pronájem pozemků vhodných pro ze-
mědělskou činnost rozšířený o pozemek 
p. č. 2426 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 
společností Plemenářské služby, a. s.
 schválila ukončení nájemní smlouvy 

na byt č. 5 v domě č. p. 630, ul. Jana Žižky 
v Tlumačově ke dni 31. 8. 2011
 schválila ukončení pronajímání bu-

dovy č. p. 209, ulice Sportovní, Tlumačov, 
jako dočasné ubytování občanům ke dni 
31. 12. 2012 a ukončení přijímání žádostí 
o pronájem dnem schválení RO, tj. 10. 8. 
2011. Obecní úřad současně sdělí nájem-
níkům, že nájemní smlouva může být pro-
dloužena pouze do 31. 12. 2012
 schválila přijetí pí Daniely Uhercové 

na odd. životního prostření, údržby a slu-
žeb – úsek zeleně – od září 2011 do února 
2012 na poloviční úvazek a od března 2012 
na celý pracovní úvazek na dobu neurčitou
 vzala na vědomí návrh smlouvy o po-

skytnutí dotace na individuální projekt 
z Regionálního operačního programu regi-
onu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR 
D-2011/0135/OKP a doporučilo zastupitel-
stvu obce schválení této smlouvy
 nesouhlasila s předloženým zámě-

rem výstavby výrobny (bioplynové stanice 

o výkonu do 1000 kw v katastru obce Tlu-
mačov na parcelách č. 500/2, 500/6, 501/1) 
v lokalitě Slivotín z důvodu možných nežá-
doucích účinků, problematického začlenění 
do krajiny, zvýšení provozu těžké nákladní 
dopravy a předpokládaného nesouladu 
s přípustným využitím těchto ploch s při-
pravovaným územním plánem
 schválila prodejní cenu 40 Kč za pre-

zentační komplet Chřiby od firmy Geogali-
leo kartografie Brno
 schválila využití nabídky společnos-

ti RwE – Jihomoravská plynárenská a. s., 
na odběr zemního plynu na období do kon-
ce roku 2011 a na rok 2012 za ceny uvedené 
v této nabídce 
 schválila smlouvu o právu provést 

stavbu „Oprava dešťového čerpadla v ČS 2 
Tlumačov“ v předloženém znění a pověřila 
starostu k podpisu smlouvy. Současně rada 
obce požaduje, aby na umístěné inženýrské 
sítě na pozemku p. č. 2657/1 v k. ú. Tlu-
mačov na Moravě byla ze strany stavební-
ka v souladu s § 110 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, po realizaci předložena 
obci Tlumačov smlouva o zřízení věcného 
břemene dle skutečné délky a uhrazena 
částka za uložení ve výši 200,-- Kč/bm
 vzala na vědomí záměr společnos-

ti ORMA s. r. o., na změnu užívání stavby 
na pozemku p. č. st. 929/4 v k. ú. Tlumačov 
na Moravě, nacházející se v areálu farmy 
Tlumačov, pro zřízení provozovny na zpra-
cování plastového odpadu
 doporučila Zastupitelstvu obce Tlu-

mačov přijmout k záměru společnosti 
ORMA s. r. o., Halenkovice na změnu užívání 
stavby na pozemku p. č. st. 929/4 v k. ú. Tlu-
mačov, nacházející se v areálu farmy Tluma-
čov, pro zřízení provozovny na zpracování 
plastového odpadu nesouhlasné stanovisko
 neschválila poskytnutí veřejné fi-

nanční podpory SDH Tlumačov na „Den 
otevřených dveří“, neboť finanční podpora 
z rozpočtu roku 2011 je zcela vyčerpána
 vzala na vědomí konání noční soutě-

že v požárním sportu o Putovní pohár Mik-
roregionu Jižní Haná dne 20. 8. 2011 v čase 
od 21:00 hodin do 03:00 hodin
 schválila finanční krytí nákladů spo-

jených s realizací obrubníků při opravě 
Silnice III/43835: Tlumačov, ul. Machovská 
v úseku od železničního přejezdu po křižo-
vatku s ul. Družstevní a pověřila starostu 
obce zajištěním výběru zhotovitele v sou-
ladu se směrnicí pro zadávání veřejných 
zakázek
 schválila podání žádosti o dotaci pro 

Dům s pečovatelskou službou v Tlumačově 
z OPŽP, podpora pro zateplování veřejných 
budov
 schválila vypracování projektové do-

kumentace pro Dům s peč. službou v Tluma-
čově a zajištění energetického auditu

Rada obce přijala formou hlaso-
vání „PER ROLLAM“ 12. srpna 
2011 tato usnesení:

 schválila a přijala závěry hodnotící 
komise na akci „Sanace podloží a odvodně-
ní mlatového povrchu“, která řeší technic-
kou pomoc při realizaci akce „Revitalizace 
parku ul. Sokolská, Tlumačov“, s tím, že cel-
ková cena víceprací v nabídce společnosti 
PB SCOM, s. r. o. je 599.643,24 Kč bez DPH, 
tj. 719.571,89 včetně DPH.
 schválila Dodatek č. 2 ke SOD mezi 

Obcí Tlumačov a společností PB SCOM, s. r. 
o. na dílo „Revitalizace parku ul. Sokolská – 
Tlumačov“ v předloženém znění a pověřila 
starostu obce Ing. Antonína Jonáška k pod-
pisu dodatku.

Rada obce přijala formou hlaso-
vání „PER ROLLAM“ 23. srpna 
2011 tato usnesení:

 schválila a přijala závěry hodnotící 
komise na akci „Dodávka a montáž silnič-
ní obruby a provedení drobných terénních 
úprav na ul. Machovská“ s tím, že celková 
cena v nabídce společnosti EUROVIA CS, 
a.s. je 308.183,-- Kč bez DPH, tj. 369.820,-- 
Kč včetně DPH.
 schválila SOD mezi Obcí Tlumačov 

a společností EUROVIA CS, a. s. na dílo „Do-
dávka a montáž silniční obruby a provedení 
drobných terénních úprav na ul. Machov-
ská“ v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu obce Ing. Antonína Jonáška k podpisu 
smlouvy.
 schválila objednání dočasné správy 

části kanalizačních stok ve vlastnictví obce 
Tlumačov souvisejících se III. etapou inves-
tiční akce Odkanalizování obce Tlumačov 
v lokalitách severní části obce Tlumačov – ul. 
Masarykova, ul. Dr. Horníčka (část), ul. Má-
nesova, ul. Zábraní, ul. Přasličná, ul. J. Žižky 
a dále v lokalitách ul. Machovská a ul. Kva-
sická („U Rybníčka“) v termínu od 1. 9. 2011 
do doby, než bude uzavřena a vstoupí v plat-
nost Smlouva o nájmu a provozování kanali-
zace u společnosti Moravská vodárenská a. s. 
v předpokládané ceně 1000 Kč/měsíc.
 schválila objednání projektové do-

kumentace pro stavební řízení včetně oce-
něných výkazů výměr a zajištění příslušné 
legislativy na akci „Úspora energie budovy 
DPS Tlumačov“ u sdružení inženýrských 
služeb GARANT v celkové ceně 120.000 Kč 
bez DPH.
 schválila objednání a zajištění ener-

getického auditu na akci „Úspora energie 
budovy DPS Tlumačov“ u sdružení inže-
nýrských služeb GARANT v celkové ceně 
30.000 Kč bez DPH.

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 

Pozn.: Hlasování formou „PER ROLLAM“ - rozhodování v souladu se schváleným 
Jednacím řádem rady obce ze dne 16. 3. 2011. Prakticky se jedná o hlasování formou 
elektronické komunikace - pomocí emailových schránek.

Poštovní a telegrafní úřad v Tlumačově
v drobných sabotérských akcích. Na dalších 
akcích této skupiny se podílel i v průběhu 
války, aby posléze při postupu osvobozující 
armády vyjednával kapitulaci ustupujících 
německých jednotek. František Hanák (12. 
11. 1909), poštovní asistent ve Vizovicích, 
který byl po osvobození pověřen správou 
tlumačovské poštovního úřadu, patřil mezi 
činné partyzány a kontroloval došlou poštu 
SS a SD. V počátku roku 1945 vstoupil také 
do partyzánské brigády Jana Žižky. 

Nádraží a železnice
Letos, 17. října, to bude již 170 let, 

kdy Tlumačovem projel první vlak. 
Je o tom i záznam v knize Tlumačov, 
od Dr. Ignáce Horníčka, II. díl. 

Se stavbou severní dráhy začalo se 
u nás asi r. 1840 (snad už r. 1839). Trať 
Břeclava - Uh. Hradiště byla hotova 17. 
května 1841. Uh. Hradiště – Přerov 1. září 
1841, doprava byla slavnostně zahájena 
17. října 1841 zvláštním vlakem z Hradi-
ště do Olomouce. V Hradišti sjely se dva 
vlaky z Brna a z Vídně, a o 11 hod. vyjel 
s velikou slávou vlak k Přerovu. Na ná-
draží - tehdy byla v našem kraji pouze 
Napajedla a Hulín – a podél trati stál lid 
v národních krojích, vojsko bylo v parádě 
a hudba hrála na všech stranách. Do Pře-
rova přijel vlak asi o 1 hod. odp., takže 
kolem Tlumačova jel v poledne. 

Nezůstalo prý tehdy doma ani človíč-
ka, neb všichni se šli dívat na první vlak, 
na mašinu. Všechny to ohromilo, a dobří 
naši venkované rozumovali pak o tom 
všelijak…

… Nádraží se 
počalo u nás 
stavět roku 
1864 a otevře-
no bylo 1. října 
1865 s názvem 
Kvasice – Tlu-
mačov. Bylo to 

Razítka používaná na Poštovním úřadě Tluma-
čov od 20. let 20. století do roku 1948. 

Foto: Archiv pošta 
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Oslava přilákala hodně občanů. 

Vystoupení dětí. 

ABBA Rock Show live band. 

Kouzelník Šeklin s dětmi. Výstava historie Tlumačova. 

Ze života obceZe života obce

Oslavy Tlumačova  měly velký úspěch
Sobotní prosluněné odpoledne 11. června 2011 

proběhlo v naší obci ve znamení Oslav Tlumačo-
va. Oslavy se konaly u příležitosti uplynutí 870 let 
od prvního písemného záznamu o Tlumačovu a 100 
let od otevření budovy nové měšťanské školy.

Po uvítání občanů a hostů seznámila vedoucí 
Kulturního a informačního střediska paní Renáta 
Nelešovská všechny přítomné s programem oslav. 
Pak předala slovo starostovi obce Tlumačov Ing. An-
tonínu Jonáškovi a řediteli Základní školy Tluma-
čov Mgr. Robertu Podlasovi. Oba pánové promluvili 
o historii a současnosti obce a školy. U této příle-
žitosti předal Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov 
slavnostní stuhu starostovi obce. 

Poté se již na hlavním podium střídalo jedno vy-
stoupení žáků základní školy za druhým. Mohli jsme 
například vidět cvičení aerobiku, pásmo básniček 
o zvířátkách, pohádku o Palečkovi, Pověst o Skalách, 
cvičení voltiže, atd.

Pak děti na podiu vystřídal kouzelník Šeklin 
a opět cvičení aerobiku.

Mimo hlavní podium, v parku před kulturním 
a informačním střediskem byly od 17 do 19 hodin 
přichystány pracovnicemi DDM Sluníčko soutěže 
a atrakce pro děti. Děti se mohly vydovádět v ská-
kacím hradě a na trampolíně. Místní sbor dobrovol-
ných hasičů umožnil dětem prohlídku své techniky. 

Od 19 hodin, při hodinovém koncertu, jsme si 
všichni zavzpomínali na 70. a 80. léta minulého 
století při písničkách legendární švédské čtyř-

ky ABBA. Tentokráte její zlínské odnože ABBA 
Rock Show live band. Tento ABBA revival 

nebyl pouhým plagiátem slavného origi-
nálu, ale především hudebním spojením 

šesti hudebníků, kterým hudba skupi-
ny ABBA doslova učarovala, a kteří 

zcela jistě učarovali všem poslu-
chačům. 

Skupinu ABBA Rock 
Show live band 

pak na podium vystřídala hudební skupina Faťamor-
gána. A ta už roztančila na tanečním parketu téměř 
všechny. 

Po celou dobu oslav byla v sálech Kulturního a in-
formačního střediska zpřístupněna výstava pod ná-
zvem „Jak šel život v Tlumačově“, která mimo jiné 
obsahovala staré fotografie Tlumačova a kroniky. 
Návštěvníci zavzpomínali na minulost a mladí měli 
možnost se podívat, jak se tenkrát v Tlumačově 
žilo. Nonstop byl promítán dokument z akcí v obci 
a všichni přítomní si mohli zakoupit propagační 
předměty Tlumačova a nové upomínkové předměty 
na tuto oslavu. Ve vedlejší budově byla instalována 
výstava výtvarných prací žáků Základní školy Tluma-
čov. 

Bohaté občerstvení zajišťoval Hostinec u Hřeb-
čince, vlakový modelářský kroužek vařil kávu a dělal 
vafle a kroužek vaření při DDM Sluníčko měl velký 
úspěch s alko i nealko mochitem.

Oslavy byly zakončeny v cca 23 hodin. Akce se 
konala na náměstí Komenského a troufám si tvrdit, 
že zvolení místa bylo výborné.

Velké poděkování patří sponzorům, kteří finanč-
ně podpořili oslavy naší obce. Jsou to: Dura Line 
výrobce a dodavatel chrániček pro optické kabely, 
V print společnost provádějící manuální a polo-
automatický sítotisk a velkoplošný digitální tisk, 
Metalšrot Tlumačov zpracovatel železného šrotu 
a barevných kovů a Centroprojekt projektová a in-
ženýrská společnost. 

Jménem hlavního pořadatele, Kulturní-
ho a informačního střediska Tlumačov, chci 
upřímně poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě a realizaci „Oslav Tlumačova“ podí-
leli. Tato společenská událost ukázala, 
že pokud lidé chtějí a najdou spo-
lečnou řeč a cíl, mohou dokázat 
velké věci.

Renáta Nelešovská,
 Foto M. Gregor

Mgr. Robert Podlas, ředitel ško-
ly blahopřál škole k výročí. 

Vystoupení kapely Faťamorgána. 

DDM Sluníčko - aerobic. 

Cvičení Voltiže Tlumačov.  Dětský den při oslavách Tlumačova. 

Starosta Ing. Antonín Jonášek při slavnost-
ním proslovu.  
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Ze života obce Ze života obce

Jako místní rodák jsem se před pěti lety 
rozhodl, na základě historických událostí 
souvisejících přímo s naší obcí, vyhotovit 
a darovat obci památník. Dílo z mého oboru, 
co mohu provést a darovat svýma rukama. 
Protože historii opravdu miluji, nebylo těžké 
v naší obci, tak bohaté na historické událos-
ti, najít něco z období, které mě i po profes-
ní stránce nesmírně zajímá a inspiruje. 

Před pěti lety jsem také inicioval a orga-
nizoval odbornou přednášku v Kulturním 
a informačním středisku Tlumačov, kam 
přijel také odborník na tuto část historie. 

V dějinách Tlumačova od Ignáce Horníč-
ka jsem objevil velkou kapitolu věnovanou 
Prusko-rakouské válce roku 1866. 

Že se nás, nebo tehdejších obyvatel obce, 
tato kapitola nijak netýká? Právě naopak! 

Mnoho jich narukovalo do této války 
a po obdržení povolávacího rozkazu se 
muselo do tří dnů hlásit na místní četnic-
ké stanici a po té bylo přiřazeno k přísluš-
né jednotce. Z Tlumačova a okolních obcí 
povětšinou rukovali vojáci do pěšího pluku 
č. 3 Arcivévody Karla v Kroměříži. V názvu 
pluku bylo slavné jméno a vojáci na toto 
přiřazení byli také právem pyšni.

Arcivévoda Karel – celým jménem Karel 
Ludvík byl slavným vojevůdcem, který po-
razil a definitivně také vojensky překonal 
Napoleona Bonaparte. Je mu připisována 
role zachránce Evropy, stejně jako princi 
Evženu Savojskému, který vyhnal Turky 
z Evropy. Oba jezdecké mohutné pomníky 
stojí před zámkem Hofburg ve Vídni. 

Naši tlumačovští vojáci se ihned po na-
rukování vydali sedmidenním pěším pocho-
dem k obraně hranic Českého království 

4. Franz Gazdoš 30 let, Tlumačov č.p. 
150 c.k. pluk arcivévody Karla č.3 Kroměříž

5. Josef Zapletal 29 let, Tlumačov č.p. 61 
c.k. pluk arcivévody Karla č. 3 Kroměříž

6. Ignác Válek 33 let, Tlumačov č.p. 125 
vysloužilý vojín

7. Karel Štěrba 31 let, vysloužilý vojín 
a pastýř v Kvasicích č.p. 28

8. Jan Ryšavík 29 let, Tlumačov č.p. 65 – 
vysloužilý vojín 

9. Antonín Zapletal 27 let, Tlumačov 
č.p. 61, c.k. pluk arcivévody Karla č.3 Kro-
měříž

10. Josef Chytílek 30 let, Tlumačov č.p. 
81. C.k. pluk arcivévody Karla č.3 Kroměříž

11. František Tabara 25 let, Tlumačov 
č.p. 143, c.k. pluk arcivévody Karla č. 3 Kro-
měříž

12. Vincenc Kulenda 25 let, Tlumačov 
č.p. 75, c.k. pluk arcivévody Karla č. 3 Kro-
měříž

13. František Samohýl 37 let, Tlumačov 
č.p. 111, c.k. 30. Prapor polních myslivců 

14. Jan Pospěch 28 let, Tlumačov č.p. 72, 
c.k. 5. Prapor polních myslivců Holešov

15. Jan Horák 28.let, Kvasice 32, c.k. 
pluk arcivévody Karla č.3 Kroměříž

16. František Brázdil 26 let Tlumačov 
č.p. 145, c.k. 12. Jezdecký pluk dragounů 
hraběte Neyperga

17. František Navrátil 25 let, Tlumačov 
č.p. 55, c.k. pěší pluk barona Gouebra

18. Antonín Gazda 23 let, Tlumačov č.p. 
84, od I. pluku námořního dělostřelectva

19. Antonín Kulenda 30 let, Tlumačov 
č.p. 12, od c.k. pěšího pluku barona Gou-
ebra 

Mgr. A. Josef Petr 

Letos v květnu se v České Republice již 
potřetí konala akce nazvaná Noc kostelů, 
jejímž cílem je nezávazné přiblížení křes-
ťanství co nejširší veřejnosti prostřednic-
tvím prohlídky kostela a doprovodného 
programu. Tlumačov se k této akci připojil 
poprvé.

Již dopoledne si kostel prohlédli žáci 
naší základní školy. Pan Jaroslav Kutra žá-
kům poutavě vyprávěl o kostele a na závěr 
jim i zahrál na varhany.

Samotná akce začala v 18 hod. mší sva-
tou, po které byl kostel volně přístupný. 
Každou celou hodinu si návštěvníci mohli 
vyslechnout výklad o historii a architektuře 
kostela, o jeho výzdobě a zařízení a o význa-
mu některých křesťanských symbolů. Pre-
zentace o životě farnosti běžela non-stop.

Hned od začátku nebyla o návštěvníky 
nouze. Lákadlem jistě byla běžně nepří-
stupná místa: sakristie, věž a kůr. Po vý-
kladu a prohlídce kostela byl veliký zájem 
o prohlídku věže, kde návštěvníci mohli vi-
dět historický i současný hodinový stroj, tři 

Vzpomínka
Dne 3. listopadu 2011 

by se dožil 75 let pan Mi-
loslav Kryštof z Tlumačo-
va, dlouholetý funkcionář 
oddílu kopané TJ Sokol 

Tlumačov a zootechnik Plemenářské-
ho podniku Tlumačov.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. Manželka Zdeňka a děti Zdeň-
ka a Miloslav s rodinami.

Z tlumačovské matriky
 Naši jubilanti červenec – září

Bohuslav Dorotík, Marie Rašínová, 
Jarmila Gazdová, Jiří Lorenz, Anna Mar-
ková, Břetislav Hoza, Františka Čechová, 
Vojtěch Odložil, Olga Stašková, Václav 
Popovský, Zdenka Zapletalová, Božena 
Bendová, Helena Dufková, Ludmila Ho-
šová, Marie Nováková

 Narozené děti
Kryštof Vodák, Tomáš Vystrčil, Mi-

chal Hatoň, Ella Marie Seibertová, Mag-
dalena Prokopová, Nikol Kuňáková, Voj-
těch Bureš

 Sňatek uzavřeli
Radek Konečný a Martina Vodicová
Luděk Michalík a Lenka Pokorná

 Úmrtí
Mária Korčáková, Věra Odložilíková, 

Zdeněk Cabalka, Zdeňka Michalská, Ji-
řina Smetanová, Miroslav Gašpárek, Mi-
roslav Frdlík, Helena Smyčková, Božena 
Cabalková.

Ladislava Vránová, matrikářka
•	•	•

Pokud nemáte zájem o zveřejnění 
v této rubrice v dalším čísle TN, sdělte to 
prosím matrikářce nebo do redakce TN.

Přátelství se má udržovat a dobrého 
přátelství bychom si měli vážit. Přátelství 
nebo chcete-li družba mezi Tlumačovem 
a malou vesničkou na Slovensku Ďanová 
trvá už od roku 2005.

Od té doby se vedení obcí a občané 
již několikrát setkali, ať už to bylo u nás 
na Slavnostním otevření Kulturního a in-
formačního střediska, při Martinských 
hodech, Sportovních hrách, atd. či v Ďa-
nové na oslavách SDH a Branno-športo-
vých hrách.

I letos jsme přijali pozvání na III. ročník 
Branno-športových hier, který se uskuteč-
nil v sobotu 6. srpna 2011. Na programu 
byl i výstup na horu Tlstá, která se maje-

Tlumačov má nový památník
Za krásného slunného počasí byl, 

po úvodním slovu autora památníku 
Mgr. A. Josefa Petra, slavnostním vysvě-
cení P. Antonínem Baslerem z olomoucké 
arcidiecéze, proslovu místopředsedy Komi-
tétu pro udržování památek z války 1866 
Ing. Radka Teichmana, památník předán 
jako dar Obci Tlumačov starostovi Ing. An-
tonínu Jonáškovi. 

Atmosféru doby roku 1866 připomínali 
vojáci v historických uniformách a dámy 
v dobových kostýmech. Slavností náladu 
doplňoval svými písněmi Pěvecký sbor Mo-
ravan z Kroměříže. 

Památník je umístěn v Tlumačově 
na rozcestí Hulín – Kurovice. Jeho horní 
část zdobí stylizovaný maltézský kříž s vr-

Slova autora památníku „Hrdinů 1866“ Mgr. A. Josefa Petra
a to vstříc nepříteli směrem k Trutnovu. 
O páté hodině odpolední po tomto pocho-
du dorazil celý pluk k Trutnovu na bojiště, 
kde již s nepřítelem bojoval pěší Opavský 
pluk č. I císaře Františka Josefa.

Když velitelé viděli co se děje, vydal oka-
mžitě plukovník rozkaz zaútočit na nepří-
tele. Tehdy šel plukovník v první linii a vedl 
své vojáky do bitvy. Velitel našeho 3. pluku 
– plukovník Adolf Pehm byl velmi schop-
ným vůdcem. I on padl mezi prvními. 

Našemu třetímu pluku, kde byli také vo-
jáci z Tlumačova i okolních obcí, se podařilo 
rozhodnout celou bitvu, porazit nepřítele 
a zahnat ho na útěk až za hranice království. 

Po této bitvě, i v dalších následujících, 
byli vojáci 3. pluku Arcivévody Karla velmi 
odhodlanými a dobrovolně se například za-
pojovali do bojů u Hradce Králové, aniž by 
to byla jejich povinnost. I v I. sv. válce patřili 
k nejlepším. Je jen velká škoda, že se těchto 
událostech vztahujících se ke konkrétnímu 
místu, neučí děti v základní škole. 

Kdo rukoval z Tlumačova a bojoval 
v roce 1866 v Prusko-rakouské válce? Také 
dva obyvatelé z Kvasic se do evidence tlu-
mačovských zapletli.

Dohledat bylo možné pouze vojáky, kteří 
se vrátili domů a popřípadě se oženili a bylo 
tak jejich jméno zaneseno do matriky. 

1. František Dubík 30 let, Tlumačov č.p. 
210 od c.k. 9. pluku dělostřelců – reservník 

2. Jan Šumbera, 31 let, Tlumačov č.p. 85 
reservník od c.k. pluku arcivévody Karla č. 
3 Kroměříž

3. Josef Dovrtěl 29 let, Tlumačov č.p 149 
reservník od od c.k. pluku arcivévody Karla 
č. 3 Kroměříž

Předání památníku Mgr. Josefem Petrem 
starostovi obce Ing. A, Jonáškovi. 
 Foto: KIS Tlumačov 

Sochař, restaurátor a tlumačovský rodák 
Mgr. A. Josef Petr daroval Obci Tlumačov 
památník „Hrdinů 1866“. Památník připo-
míná historii spojenou s Prusko-rakouskou 
válkou a je věnován rodákům, kteří se války 
zúčastnili. Slavnostní odhalení se uskuteč-
nilo v sobotu 3. září 2011 ve 14 hodin. 

cholovou sochou orla na zeměkouli. Sym-
bol orel na zeměkouli je symbol statečnosti. 
Zeměkoule je opletena dubovým a lipovým 
listím a doplněna nápisem Viribus Unitis – 
Spojenými silami. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Památník Hrdinů 1866.
Foto: Archiv KIS Tlumačov 

státně vypíná nad Ďanovou. Pět z osmi zá-
stupců z Tlumačova si tedy „namazalo pod 
koleny“ a zdolalo během 4 hodin, pro Haná-
ky z rovné Hané, značné převýšení. Děkuje-
me Rudkovi Martiniakovi a Lubošovi Bajzo-
vi za doprovod a slova povzbuzení na této 
vysokohorské túře. Počasí bylo nádherné, 
takže se nám naskytlo několik překrásných 
„panorámat“.

Mezitím, co starosta naší obce Ing. A. 
Jonášek, zastupitel Ing. J. Ševela s man-
želkou Vladimírou a vedoucí KIS Tluma-
čov R. Nelešovská s manželem Vladimí-
rem zdolávali Tlstů, manželé Baďurovi se 
synem Tomášem soutěžili v různých spor-
tovních disciplínách u kulturního domu. 

Tlumačovské barvy hájili, seč jim síly 
stačili. 

Odpoledne následoval na přilehlém 
hřišti kulturní program mažoretek z Ďa-
nové a ze slovenského Pravna a mládeže 
ze SZUŠ pod vedením L. Švábikové.

Slovenští přátelé se o nás jako vždy 
starali vzorně. My jsme se cítili mezi nimi 
krásně – vždyť jsme byli mezi svými dob-
rými přáteli. Poděkování patří starostce 
obce Kristíně Adamišové a všem obča-
nům Ďanové. 

Je jen škoda, že i přes výzvu starosty 
Ing. A. Jonáška směrem k spolkům a orga-
nizacím v obci a zastupitelům, nenavštívi-
lo Ďanovou víc občanů Tlumačova. Je to 
jistě záležitost k zamyšlení i k diskuzi.

Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Přátelská návštěva v Ďanové

Jaká byla Noc kostelů v Tlumačově
zvony a pak se z výšky podívat na večerní 
Tlumačov.

Zájem byl rovněž o sakristii, ve které 
byly vystaveny liturgické knihy a roucha 
a taky farní kroniky, které již řadu let pečli-
vě vede MUDr. Ludvíka Juráčková.

Nepříjemným překvapením byl silný déšť, 
který se spustil večer před devátou hodinou 
a neustal ani do půlnoci. A tak ani koncert 
v 21 hod. již nepřilákal větší počet lidí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na přípravě a průběhu Noci kostelů:
-  bývalému p. faráři Mgr. Františku Krá-

lovi a členům Pastorační a ekonomické 
rady farnosti Tlumačov,

-  panu řediteli základní školy Mgr. Rober-
tu Podlasovi, který umožnil žákům do-
polední prohlídku kostela a všem peda-
gogům, kteří žáky doprovázeli,

-  panu starostovi Ing. Antonínu Jonáškovi 
za vstřícný přístup a podporu,

-  paní Renátě Nelešovské a pracovnicím 
KIS za pomoc při propagaci,

-  všem brigád-
níkům, kteří 
pomáhali při 
úklidu a čištění 
střechy a věže,
 a všem, kteří 
připravili pro-
story kostela pro 
tuto akci.

RNDr. Martin 
Fajkus, PhD

P. S. Pokud 
jste si zapomněli 
vzít upomínko-
vou pohledni-
ci nebo malou 
brožurku, přijď-
te si je zdarma 
v y z v e d n o u t 
do KIS.Tlumačovský kostel při „Noci kostelů“.  Foto: M. Fajkus 
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DDM Sluníčko a ZŠ TlumačovZŠ Tlumačov

Každoročně si každý žák i učitel na po-
čátku září posteskne za právě skončený-
mi prázdninami a hlavou mu probleskne 
vzpomínka na uplynulý školním rok. Stává 
se zvykem, že právě na stránkách Tluma-
čovských novinek bilancujeme uplynulých 
deset měsíců školní práce.

Školní rok 2010–2011 byl již čtvrtým 
rokem, v němž se necelé dvě stovky žáků 
vzdělávaly podle školního vzdělávacího 
programu „Škola zdravého životního stylu“. 
V duchu tohoto názvu se celý pedagogický 
sbor snažil vést samotné vzdělávání a záro-
veň zapojovat žáky i do tomu odpovídají-
cích aktivit. 

Sportovní aktivity v různých podobách 
k tomu neodmyslitelně patří. Jmenujme 
např. malou kopanou, atletický čtyřboj či 
přespolní běh. Velmi si ceníme např. vedle 
2. místa v okrskovém kole halové kopané 
a následného postupu do okresního finále 
2. místa družstva starších cyklistů v ob-
lastním kole a 2. místa družstva mladších 
cyklistů v krajském kole. Skoro již tradiční 
sportovní disciplínou je na naší škole flor-
bal. Každoročně se kluci účastní s menším 
či větším úspěchem Otrokovské florbalové 
ligy. Trenér - ředitel školy - si po odchodu 
zdatných florbalistů z 9. ročníku v tomto 
škol. roce začal připravovat nové mužstvo 
z řad nejmladších žáků. Ti sice ještě ne-
dosáhli výrazných výsledků, ale vydrží-li 
jim jejich elán a chuť do sportování, úspě-
chy se v následujících letech jistě dostaví. 
Sportováním žila letos i mnohá děvčata, 
která se pod vedením zkušených cvičite-
lek z DDM Sluníčko s úspěchem účastnila 
řady oblastních či celorepublikových sou-
těží v aerobiku.

V rámci naplňování našeho ŠVP je třeba 
zmínit i letošní úspěchy na poli prevence 
sociálně patologických jevů. Dokládá to 
např. ocenění eTwinningového projektu 
„Bráníme se drogám a gamblingu“ certi-
fikátem „Projekt evropské kvality“ a jeho 
následné prezentování na eTwinningové 

Prázdniny se Sluníčkem

Příměstský tábor „Prázdniny se Sluníč-
kem“ se konal v samém závěru prázdnin 
a patřilo mu snad nejteplejší počasí letoš-
ního léta. Po dobu pěti horkých slunečních 
dnů byl připraven pro 30 dětí z Tlumačova 
a okolí pestrý program. 

První den jsme hráli hry a soutěže, 
za které děti získávaly body do celotábo-
rové soutěže jednotlivců. Jako každý rok, 
tak i letos se tvořila táborová trika. Tento-
krát technikou dekupáž na textil s motivy 
zvířat. 

V úterý jsme vycestovali vlakem 
do Starého Města, kde už na nás čekala 
velmi milá průvodkyně, která nás proved-
la královstvím recyklace odpadu v Kovos-
teelu. Prozkoumali jsme velkou pirátskou 
loď Naději. Její délka je 20 metrů a zdobí 
ji 3 stěžně s plachtami, kdy ten nejvyšší 
sahá od paluby do výšky 14 metrů. Ti od-
vážní vystoupali 96 schodů až na samý 
vrchol rozhledny Majáku Šrotík a odtud 
si prohlédli Staré Město a jeho okolí. Za-
jímavým místem byla i KovoZoo. Jedná 
se o projekt, jejímž cílem je vytvoření 
netradiční ZOO z kovového šrotu. A pak 
už jsme všichni společně nasedli do vláč-
ku Steelinka a projeli se po areálu firmy. 
Z okna jsme sledovali zpracování přede-
vším kovového odpadu. V závěru exkurze 
byl pro děti připravený úkol o třídění od-
padu, který všichni společně hravě zvládli 
na 1. 

Den se opravdu vydařil a všichni se už 
těšili na ten následující. Tentokrát jsme 
se vydali do Holešova na koupaliště, kde 
jsme se zchladili v tom úmorném horku. 
Po obědě jsme se přemístili do Policejní 
školy. Tam pro nás byla připravena ukáz-
ka sebeobrany. Dále jsme si všichni moh-
li vyzkoušet střelbu z laserových zbraní 
různých tipů. V další místnosti, která je 
zařízena pro simulaci situací, jsme se se-
známili s vybavením policisty. Nechyběla 
praktická ukázka neprůstřelných vest, 
pout, teleskopického i gumového obušku 
a jiných pomůcek. Většina dětí skončila 
uzavřena v cele předběžného zadržení. 
Následovala ukázka letadla a vlakového 
vagonu, které také slouží k vytváření si-
tuací, nutných zásahu policie. Vše co si 
pro nás p. Jiří Matoušek s kolegy připravili 
bylo velmi zajímavé a poučné. 

Čtvrteční horký letní den jsme celý 
prožili na koupališti v Hulíně. Z chladivé-
ho bazénu se nikomu nechtělo vylézt. 

Závěrečný den nabídl opět hry a soutěže 
v tělocvičně. Následovalo společné fotogra-
fování v táborových tričkách, vyhodnocení 
a odměnění všech účastníků tábora. 

Do nového školního roku, všem přeje-
me hodně úspěchů. Také se na Vás těšíme 
v kroužcích a při akcích, které již pro všech-
ny připravujeme.

Ludmila Daňková, 
DDM Sluníčko, odloučené prac. Tlumačov

V duchu moderních trendů změn 
ve školství jsme se i na naší školy pustili 
do práce na vytvoření podmínek pro využí-
vání nových didaktických a výukových me-
tod a postupů.

Ne vždy však stačí chuť a snaha peda-
gogů výuku změnit a pro žáky zatraktivnit. 
V současné době je další, možná ještě vý-
znamnější podmínkou, dostatek finančních 
prostředků na nákup nových výukových 
technologií. Bohužel z úrovně zřizovatele 
nastala situace, že vzhledem k investicím 
do zateplení a zajištění podmínek pro dílčí 
rekonstrukce na financování modernizace 
výukových zařízení nezůstává téměř žád-
ný finanční prostor.

Přesto s uspokojením hodnotíme vstříc-
ný přístup obce, která nezanedbatelným 
nákladem 10 mil. Kč realizovala zateple-
ní školy, které přinese naší organizaci ur-
čitě úspory v energiích. V průběhu června 
až měsíce září probíhaly rozsáhlé stavební 
práce, které kladly na některé pracovníky 
školy velké nároky na jejich volný čas a vý-
znamně krátily dobu dovolených. Za jejich 
obětavý postoj a práci jim patří mé velké 
poděkování a ocenění jejich přístupu.

V pravý čas se škole nabídla možnost 
využít možnosti finanční podpory z OP VK 
– IP oblasti podpory 1.4 – unit costs vyhlá-
šeného z úrovně MŠMT ČR. 

Podmínkou pro získání prostředků z to-
hoto programu bylo zpracování projektu, 
který jsme nazvali identicky s názvem naše-
ho ŠVP „ School of Healthy Lifestyle“. Náš 
projekt se zaměřil zejména na vybudování 
co největšího množství učeben, ve kterých 
bychom mohli aplikovat moderní interak-
tivní výuku, která spočívá v daleko větším 
zapojení žáků do výuky v rámci interak-
tivních aplikací.

Akceptace našeho projektu proběhla 
v červnu, kdy škole byl poskytnut rozpo-
čet ve výši 1.130.000 Kč na zajištění ná-
kupu interaktivní techniky a realizaci 
projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že náš 
projekt byl zahájen 1. 7. 2011 bylo třeba 
v průběhu prázdnin uskutečnit poptávko-
vé a výběrové řízení na dodávku technolo-
gií. Dodavatelem se stala brněnská firma 
C SYSTÉM CZ a.s., která v průběhu měsíce 
srpna dodala a instalovala nové zařízení 
do tříd. Výsledkem jsou dvě nové „plně 
interaktivní učebny“ se zařízením Activ-
Board 178 a projektory zhruba za cenu 
150.000 Kč. Jedna učebna byla instalována 
na I. st. tak, aby byla k dispozici všem tří-
dám I. st. a jedna učebna v odborné učebně 
Ch-Fy pro II. st. Dále byly ve třech dalších 
třídách instalovány nové keramické tabule 
s interaktivními projektory DELL S500Wi, 
které umožňují rovněž realizovat inter- 
aktivní aplikace.

Zbytek pořízeného hardwaru byl smě-
řován k individuální přípravě pedagogů 
na nový způsob výuky a spočíval v nákupu 

10 notebooků včetně sw k tvorbě interak-
tivních aplikací. Zbylou část dodávky tvořil 
sw, zasíťování všech učeben, ozvučení uče-
ben a nezbytné proškolení pedagogů. Jako 
bonus pro zkvalitnění přípravy na výuky 
byl pořízen vizualizér Lumens DC166 pro 
přenos dat z individuálních předloh.

Díky prostředkům výše uvedeného 
projektu škola v současnosti disponuje 8 
odbornými učebnami, ve kterých je mož-
né pracovat s moderní technikou podpo-
rující IA výuku.

Jedinou malou pochybností k realizaci 
našeho projektu je skutečnost, aby si naši 
žáci co nejdřív zvykli na nové technické 
vybavení učeben a při nezměněném re-
žimu přestávek zachovali techniku bez 
poškození a bez újmy.

Poděkování za přípravu a realizaci pro-
jektu, který potrvá 2 roky, náleží celému 
realizačnímu týmu zejména pedagogických 
pracovníků školy.

Dalším velmi významným krokem 
ke zlepšení technického vybavení školy je 
rekonstrukce učebny ICT, která spočívá 
v jejím rozšíření a zasíťování. V konci škol-
ního roku rozhodnutím rady obce nabíd-
lo KIS Tlumačov k bezplatnému převodu 
vybavení svého školícího střediska, které 
se nevyužívalo a „uživatelsky stárlo“. Škola 
ve spolupráci s ACS Zlín zpracovala mini-
projekt, na jehož konci bude plně funkční 
učebna s 22 aktivními pracovními místy 
na poměrně slušné úrovni.

Pozorný čtenář bezesporu konstatuje, 
že škola se snaží sledovat aktuální trendy 
v modernizaci výuky a snaží se je napl-
ňovat. V tomto okamžiku je však poctivé 
říct, že všechny realizované a plánované 
technické změny jsou nejen momentálně 
nákladné, ale do budoucna určitě zvýší 
ekonomický náklad organizace na jejich 
provozování. Tento náklad se samozřej-
mě přímo dotkne výdajové stránky roz-
počtu zřizovatele, kdy pevně věřím, najde 
při schvalování pochopení všech členů 
zastupitelstva. 

Velmi významným argumentem pro 
celkovou a intenzivní modernizaci vzdě-
lávání na naší škole je i chuť pedagogů 
učit se ovládat nové výukové aplikace 
a věnovat další velké množství času pří-
pravě do výuky jinak – nově, moderněji.

Mgr. Robert Podlas ředitel školy

Ať už jsou úspěchy v soutěžích větší či 
menší, důležité je, že se ve škole stále na-
jdou žáci, kteří mají zájem a chuť se v tom 
či onom oboru připravovat nad rámec 
svých školních povinností a následně školu 
reprezentovat.

Akcí a soutěží, na které se v uplynulém 
školním roce žáci připravovali, bylo mno-
ho. Jakousi pomyslnou tečkou za nimi byla 
červnová „Školní akademie“, uspořádaná 
u příležitosti první části oslav 100. výro-
čí založení školy. Na secvičení programu 
a jeho realizaci se pod vedením svých uči-
telů podílela velká většina žáků. Předvedli 
pásmo básní, dramatizací a písniček, jež 
bylo proloženo excelentními aerobními, 
tanečními a gymnastickými vystoupení-
mi. Nezanedbatelná účast diváků a jejich 
aplaus ukázaly, že snažení všech nebylo 
zbytečné.

Závěrem mi nezbývá než všem žákům 
i pracovníkům školy popřát do prvního 
školního roku v nové „stovce“ hodně zdraví, 
elánu a úspěchů.

Mgr. Leona Jirušková, zást. ředitele školy

Modernizace výuky ve škole v TlumačověUplynulý školní rok 2010–2011
konferenci v Budapešti. Za zdařilou akci 
uplynulého školního roku považujeme 
i projekt „Rubikon“, zaměřený na posílení 
právního vědomí žáků. Dokladem toho, že 
se na naší škole v dostatečné míře a dobře 
věnujeme prevenci sociálně patologických 
jevů, bylo vyhodnocení školního Minimální-
ho programu prevence jako jednoho ze čtyř 
nejlepších programů v kraji.

V uplynulém školním roce žáci zazna-
menali úspěchy i na poli přírodovědných 
či humanitních předmětů. Kromě účasti 
v standardních soutěžích jako je Poznej 
a chraň, Mladý zahrádkář či Pythagoriada 
je na místě zmínit úspěch Zd. Kadlčíkové 
z 5. roč., která obsadila v okresním kole 
matematické soutěže Klokan 1. místo. 
Za zmínku určitě stojí i 8. místo šesťáka 
P. Blahuše v krajském kole soutěže v sudo-
ku. Dvěma žákům se letos opět podařilo 
postoupit do okresního kola recitační sou-
těže.

Prvňáčci šk, roku 2011/2012. Foto: Archiv KIS Tlumačov 

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 8. a 9. října 2011

2. část oslav 100. výročí založení školy
Program:

sobota 8. října 2011
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

•	 prohlídka	prostor	školy
•	 výstava	výtvarných	a	rukodělných	prací	žáků	školy
•	 ukázka	interaktivní	výuky
•	 výstavka	historických	fotografií	a	dokumentů	školy
•	 florbalové	utkání	žáků	školy

neděle 9. října 2011
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

•	 prohlídka	prostor	školy
•	 slavnostní	oběd	s	doprovodným	vystoupením	žáků	školy
•	 přátelské	posezení

Obec a kis Tlumačov zve srdečně všechny

v neděli 9. října 2011 
v 10 hodin na slavnou mši svatou

v místním kostele

a od 15 hodin do sálu kulturního  
a informačního střediska 

u příležitosti oslav 870. výročí prvního 
písemného záznamu o Tlumačovu na 

koncert vážné hudby 
konzervatoře P. J. Vejvanovského kroměříž

V průběhu koncertu bude udělena Cena obce paní Blaženě 
Čablové a Čestné občanství panu Františku Uličnému a paní 

Mgr. Jiřině Rýdlové in memoriam.
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Bylo se na co dívat.  Foto: Ivana Pánková 

SDH Tlumačov a Zemský hřebčinec TlumačovDDM Sluníčko

Každý z nás někdy snil o tom dostat 
se alespoň na malou chvilku do minulosti, 
podívat se jak to dříve vypadalo nebo na-
hlédnout do budoucnosti a zjistit, co nás 
čeká. Taková možnost se podařila právě 
dětem z našeho tábora. A musím říct, stá-
lo to za to. Podle dopisu, který byl doručen 
na Trnavu naší skupině táborníků od pro-
fesora Thomase Mondgomeryho Edstai-
na a jeho instrukcí, se nám podařila najít 
a sestavit „Brána času“. Ihned jsme bránou 
všichni prošli, ale nic se nestalo. Mysleli 
jsme, že jsme ji špatně sestavili a už jsme 
tomu nevěnovali větší pozornost.

Co se však přihodilo? Ráno nás vítali 
domorodí lidé, zahalení jen v kůžích a ko-
žešinách. Byla s nimi velmi těžká domlu-
va, protože jejich výrazy byly jen skřeky 
a hukot. Rozhodli jsme se, že je naučíme 
mluvit. A to se nám podařilo. Nejdříve 
písmenka a pak celé věty. Večer už jsme 
si s domorodými lidmi společně i zazpí-
vali. Tato doba byla divoká, proto jsme 
raději prošli bránou, abychom se vrátili 
zpět. Všichni jsme se těšili do naší doby, 
ale co se nestalo? Někde je chyba? Příští 

den jsme se ocitli místo v naší době v době 
antické. Zrovna se zde konaly antické tr-
navské hry, kterých jsme se taktéž zúčast-
nili. Dorazil i samotný Cézar, aby dohlížel 
na správný průběh her. To byly výkony. 
Padalo mnoho rekordů. Na závěr dne sám 
César ty nejlepší z nejlepších ohodnotil 
a ocenil. Den plný zážitků, ale my se sna-
žíme vrátit zpět do roku 2011. Všichni ve-
čer opět procházíme bránou času. Teď už 
to musí vyjít. Jaké bylo naše překvapení, 
když ráno kolem nás projížděl král Ludvík 
XIV. se svou chotí. Teď už je nám to jasné, 
bloudíme časem. Co budeme dělat? Musí-
me to zkoušet dál. Když nás král Ludvík 
XIV. uviděl, pozval nás všechny ke svému 
královskému stolu. Byla to pro nás velká 
čest. Získali jsme velkou důvěru, každého 
pasoval svým mečem na rytíře, což nám 
umožnilo se zúčastnit jeho rytířského 
turnaje, který se právě na jeho panství ko-
nal. Naše výkony se mu velmi líbily a po-
žádal nás, abychom se všichni stali jeho 
členy královské dužiny a pozval nás příští 
den na svůj zámek. My však budeme zkou-
šet štěstí dál dostat se zpět do naší doby. 
Večerní průchod branou a očekávání, kde 
se zase ocitneme. Ranní hudba, všude 
zpěv a dobrá nálada. Kolem nás lidé v ba-
revném oblečení, nohavice do zvonu, co-
pánky ve vlasech. To je doba hippies. Oblé-
káme si naše batikovaná táborová trička, 
která se velmi hodí do této doby. Jak se 
říká, stali se z nás „květinové děti.“ Den 
plný pohody a relaxace. Copak asi tento 
pohodový den vystřídá? Nikdo neví. Ráno 
budíček v podobě křiku, píšťalky a mega-
fonu. Ocitáme se v době zlé a to v době vá-
lek. Ráno probíhá vojenský výcvik, do kte-
rého jsou všichni členové tábora zapojeni. 
Na kontrolu přijel i „generál“ M. Holínek, 

který přítomné vojáky učil střílet z růz-
ných typů zbraní. Vojáci museli prokázat 
spoustu odvahy a procházet například mi-
novým polem. Odpoledne se vydali vycvi-
čení vojáci zachránit své zajaté kamarády, 
kteří byli uneseni nepřátelským oddílem. 
V této době nechtěl nikdo zůstat, proto 
opět zkoušíme projít branou. Jaké bylo 
pro nás překvapení, když nás příští den 
vítal Svatý Petr a okolo něj běhali andělé 
a čerti. Jsme v budoucnosti. Někteří se do-
stali do nebe, někteří však do pekla. V nebi 
bylo přítomným splněno jakékoliv přání. 
V pekle si museli vše zasloužit. Každý mu-
sel na sobě zapracovat a splnit spoustu 
úkolů, aby se dostal do nebe. Někomu se 
to podařilo dříve, někomu později, ale na-
konec se do nebe dostali všichni. Čekala je 
příjemná relaxace v bazéně, spousta dob-
rot na stole, hry a soutěže, které se všem 
líbily. Zítra bychom měli jet domů a stále 
bloudíme časem. Večerní průchod bránou 
a očekávání co bude dál. Hurá, ráno je vše 
jak má být. Raději bránu rozkládáme, pro-
tože s ní není něco v pořádku. Budeme ji 
muset opravit a snad už bude fungovat 
tak jak má. Ale to uvidíme až příště. 

Hana Hlobilová, vedoucí odloučeného  
pracoviště Tlumačov DDM Sluníčko

Nabídka kroužků
Dům dětí a mlá-

deže Sluníčko Otro-
kovice, odloučené 
pracoviště Tlumačov 
zahájí svou činnost 
zájmových útvarů 
od 3. října 2011. Při-
hlášky včetně kompletní nabídky jsou 
k dispozici v kanceláři DDM od 5. září 
2011. Na všechny se již nyní moc tě-
šíme. 

V sobotu 20. srpna 2011 se konala na fot-
balovém hřišti již tradiční noční soutěž o pu-
tovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. V mi-
nulých letech nás hodně potrápilo počasí 
(loňský ročník se z důvodu záplav nekonal 
vůbec), v letošním roce byly podmínky na-
prosto ideální. Na letošní 8. ročník dorazilo 
10 soutěžících družstev mužů a jen jedno 
družstvo žen. Po zahájení soutěže a již tra-
dičním ohňostroji se jako první představilo 
domácí družstvo hasičů, výpadek tréninků 
z minulé sezony se projevil a byl z toho ne-
dokončený pokus. Jako další se na startov-
ní čáru postavilo družstvo z Nové Dědiny, 
jeden z horkých favoritů, časem 15,65 s 
přesvědčili všechny diváky o své formě. Ná-
sledovalo družstvo žen z Loukova, pro kte-
ré by dokončený útok znamenal prvenství 
v soutěži. Sportovní štěstí se ale obrátilo 
k holkám zády a prasklá hadice znamenala 
nedokončený útok. Další nedokončený útok 
„předvedli“ muži ze Lhoty. Muži z Litenčic 
(19,49 s) a Louk (30,92 s) neohrozili první 
místo a na start se připravovali hasiči z Víto-
nic, vítěz z roku 2008. Časem 16,49 s si zajis-
tili 2. místo. Muži Jalubí (20,15 s) a Dobrotic 
(22,05 s) neohrozili vedoucí dvojici. Na zá-
kladnu si připravovali hasiči z Mladcové, kte-
ří v posledních letech zaznamenali výkon-
nostní vzestup. Na pravém terči měli krásný 
čas 15,14 s, bohužel chyba na levé straně 
znamenal výsledný čas 19,27 s a nepopulární 
4. místo. Na závěr se představili muži z Mi-
rošova a průměrným časem 18,42 s si zajis-
tili 3. místo. Noční soutěž, která má již mezi 
hasiči tradici byla letos bohužel poznamená-
na slabou účastí. Ta se projevila i na sportov-
ní kvalitě soutěže. Věříme, že příští ročník 
bude bohatší a kvalitnější, a že nám tak jako 
letos bude přát počasí. 

V letošním roce uspořádal Zemský 
hřebčinec Tlumačov, státní podnik 
ve spolupráci se Svazem chovatelů koní 
Moravy a Slezska a Asociací svazů cho-
vatelů koní již šestý ročník Výstavy koní 
chovatelů Moravy a Slezska. Nedělní 
program slavnostně zahájili Hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, 
ředitel hřebčince MVDr. Antonín Čer-
nocký, předseda SCHČT Karel Růžička 
a starosta obce Tlumačov Ing. Antonín 
Jonášek.

ČZS Tlumačov 
Vás zve na již tradiční 

„Výstavu ovoce, 
zeleniny a květin“, 

která se koná ve dnech: 
sobota 24. září, 10.00–18.00 hodin 
neděle 25. září, 10.00–18.00 hodin 

pro žáky ZŠ a MŠ 
v pondělí 26. září 9.00–12.00 hodin

v Klubu obce Zábraní. 

Exponáty na výstavu se vybírají  
v Klubu obce Zábraní v pátek 

23. září 2011 od 16.00–18.00 hodin. 
Při výstavě proběhnou již tradiční 

soutěže. Zúčastněte se, prosíme, jako 
vystavovatelé, přijďte se na naši  

výstavu podívat. 

Zvou zahrádkáři

Nabídka vstupenek
Veřejná degustace medailových vín 

soutěže KRÁL VÍN České republiky 
v Napajedlích 27. 10. 2011 od 18 hod. 
Formou koštu budou prezentována 
nejlepší vína aktuální nabídky českých, 
moravských a slovenských vinařů. 
Cena 500 Kč/osoba. Vstupenky je mož-
no koupit v KIS Tlumačov.

Nabídka DVD
KIS Tlumačov nabízí DVD se zázna-

mem Oslav Tlumačova, které se konaly 
11. června 2011. Chcete-li mít památku 
na vystoupení svých dětí či legendární 
skupiny ABBA, neváhejte a DVD si ob-
jednejte. Cena 50 Kč. Objednávky přijí-
máme do 30. září 2011.

Na táboře bylo fajn.    Foto: Archiv DDM 

Děti z tábora. Foto: Archiv DDM Sluníčko 

Letní pobytový tábor „Brána času“ Noční soutěž v požárním sportu o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná
Závěrem bych chtěl poděkovat fotba-

listům za zapůjčení hřiště a kompletního 
zázemí.

Výsledky: MUŽI: 1. SDH Nová Dědina, 
2. SDH Vítonice, 3. SDH Mirošov, 4. SDH 

Mladcová, 5. SDH Litenčice, 6. SDH Jalu-
bí, 7. SDH Dobrotice, 8. SDH Louky, SDH 
Tlumačov a SDH Lhota – nedokončený 
pokus. ŽENY: SDH Loukov – nedokončený 
pokus. Roman Šnajdar

Hasiči. Foto: Archiv SDH Tlumačov 

Šestý ročník Výstavy koní chovatelů Moravy a Slezska
Deštivé počasí potrápilo převážně ty, 

kteří prezentovali své chovatelské úspě-
chy v jednotlivých kolekcích a ty, kteří 
se účastnili ukázkami využití koní ne-
jen pro práci, ale také pro sport a zába-
vu. V polovině plánovaného programu 
se veškeré dění Výstavy přesunulo pod 
střechu kryté jízdárny. Návštěvníky po-
časí ale zřejmě neodradilo, účast byla 
uspokojivá, tribuny a ochozy haly byly 
hojně zaplněny až do konce pestrého 
programu.

Taťána Havlíčková 
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16Sport, inzerce

Oslavy 80 let kopané v Tlumačově, kte-
ré se konaly v sobotu 2. července 2011 
v areálu fotbalového hřiště, přilákaly řadu 
návštěvníků, mezi kterými nechyběli ani 
bývalí fotbalisté a členové oddílu TJ Sokol 
Tlumačov. Mezi nejstarší, ale stále dobře 
vypadající „mladíky“ patřili pánové Huráň, 
Machálek, Vybíral a Ševela.

Program odstartoval utkáním mladších 
žáků proti Bařicím, poté se dorostenci 

utkali s Mysločo-
vicemi. A tým pů-
sobící v okresním 
přeboru sehrál 
zápas proti Záhli-
nicím a herní 
program završilo 

Tlumačovský fotbal slavil

Fotbal - sestava bývalých hráčů.  Foto: archiv TJ Sokol Tlumačov 

Fotbalové utkání. Foto: archiv TJ Sokol Tlumačov 

 Foto: archiv TJ Sokol Tlumačov 

 Foto: archiv TJ Sokol Tlumačov 

utkání starých pánů Tlumačova proti staré 
gardě Jiskry Otrokovice. Hrálo se za krásné-
ho a slunečného počasí, které vydrželo i při 
večerní zábavě.

Po skončení utkání se přímo na hřišti 
konalo slavnostní focení bývalých hráčů 
a na společné „vícegenerační“ fotografii se 
sešel opravdový výběr tlumačovských fot-
balových hvězd minulosti. Všechny účast-
níky potěšily vlaječky a bulletin, který byl 
volně k dispozici.

Poděkování patří výboru oddílu kopané 
a organizátorům setkání. Již nyní se všich-
ni fanoušci fotbalu v Tlumačově těší na rok 
2016 a další setkání při příležitosti oslav 85 
let kopané v obci. Setkávat se však můžeme 
i během sezony na zápasech žáků, dorostu 
i mužů Tlumačova.

Petr Skácel


