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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, ani 
jsme se nenadáli a je tu advent a všichni 
víme, že celkem brzy přijdou Vánoce a pak 
je už jen krůček k novému roku. Co to 
vlastně advent je? V mysli mnozí advent 
vnímáme jako nějaký převlek pro hektič-
nost, stres, ale i „kšeft“. Na druhou stranu 
je nutné říci, že advent je časem, v němž 
se mobilizuje dobro, které už bylo skoro 
zapomenuto, probouzí se ochota myslet 
na druhé a dobro jim prokazovat. Váno-
ce nám všem přináší radost, dávají naději. 
Pro křesťany tvoří základ Vánoc biblický 
příběh o narození Ježíše v Betlémě, pro 
všechny jsou pak Vánoce svátky, které 
mají velkou tradici, a dá se říci, že každý 
se na ně těšíme. Vždyť Vánoce bez stro-
mečku, dárků a společné štědrovečerní 
večeře v rodinném kruhu si nedovedeme 
ani představit.

Blížící se konec letošního roku mne také 
vybízí k ohlédnutí za uplynulým rokem. 
Přiznám se Vám, že přibližně v polovině 
listopadu se na mne obrátil redaktor Zlín-
ského deníku Mgr. Stanislav Janalík (je to 
přibližně rok, co na radnicích zasedli noví 
představitelé, kteří vzešli z podzimních ko-
munálních voleb v roce 2010). O jeho otáz-
ky a mé odpovědi bych se s vámi nyní rád 
podělil. Co se vám za rok povedlo? Co pova-
žujete za největší potíž v obci a jaké máte 
pro tento problém vymyšlené řešení? Co dů-
ležitého čeká vaši obec příští rok, výhledově 
v dalších letech?

I když to bude již rok, v úvodu si dovo-
lím poděkovat občanům Tlumačova, kteří 
mi dali svůj hlas a následně zastupitelům, 
kteří mě zvolili starostou. Jak to byla moud-
rá volba, zhodnotí především samotní ob-
čané a čas. 

Na první otázku bych nejraději odpo-
věděl z několika úhlů. Troufnu si tvrdit, 
že jsem se seznámil s funkcí starosty 
a šířkou spektra, které musí starosta 
v obci, jakou je Tlumačov řešit (pravdou 
však je, že je to nikdy nekončící proces). 
Dále bych uvedl, že jsem navázal na své-
ho předchůdce, Ing. Jaroslava Ševelu 
a prakticky se v letošním roce dokončují 
či realizují čtyři velké projekty: Odkana-
lizování obce III. etapa, díky kterému má 
naše obec vyřešené odvádění splaškových 
vod na čističku odpadních vod; Realizace 
úspor energie ZŠ Tlumačov, akce podpo-

rovaná z Operačního programu životního 
prostředí, sníží energetickou náročnost 
budovy ZŠ Tlumačov; Revitalizace parku 
ul. Sokolská, Tlumačov, akce podporova-
ná z Regionálního operačního programu, 
zajistí oddechové a relaxační místo pro 
naše občany; 

Stabilizace hráze ul. Kvasická, akce pod-
porovaná z programů Ministerstva pro 
místní rozvoj, cílem byla stabilizace hráze 
a současně komunikace, která byla poško-
zená povodní 2010.

Kromě těchto materiálních věcí jsme 
také prožili oslavy k 870. výročí od první 
písemné zmínky o Tlumačovu a 100 let 
od otevření nové budovy měšťanské školy. 

Problémů či potíží bychom jistě našli, 
ale od toho jsou samosprávy, aby je řešily. 
Obecně je mi líto, že mnozí podceňujeme 
úlohu rodiny a její význam, ale v poslední 
době i roli manželství. Dobře fungující rodi-
na jistě řeší mnohé problémy. Asi by škola 
i policie řešila podstatně méně problémů, 
pokud by děti a mládež měly zodpovědnost 
a úctu ke svému okolí a obci, vždyť „výcho-
va je příklad a láska nic víc“. Řešení tohoto 
problému, který je však celospolečenský, je 
běh na „dlouhé tratě“ a závisí na každém 
z nás. Zastavím se ještě u jednoho pro-
blému a ten je ryze ekonomický. Daňové 
příjmy jsou v porovnání s loňským rokem 
o 1,3 mil. Kč nižší a to samozřejmě vyvolává 
kroky, které v příštím roce povedou ke sta-
bilizaci rozpočtu obce.

V příštím roce budeme pracovat 
na dlouhodobých projektech, mezi něž pa-
tří dokončení územního plánu se vším, co 
přináší a co obsahuje. Budeme řešit ener-
getickou náročnost „Domu pečovatelské 
služby“ a samozřejmě, že nás tíží i naklá-
dání s komunálním odpadem. Při tom všem 
bude nutné udržet vyrovnaný rozpočet. 
Stavební aktivity, ale především pak úvěr, 
který jsme si museli vzít na dofinancování 
kanalizace, zatíží náš rozpočet.

Ale život nejsou jen starosti a peníze, 
je nutné si všímat i těch radostných chvil. 
Na sv. Martina oslavíme v Tlumačově hody 
a pak je jen krůček k adventu, po kterém 
přijdou Vánoce. 

Ze všeho, co se podařilo, a tím nemám 
na mysli jen investiční akce, ale i kultur-
ně společenské akce a běžný provoz obce, 
mám upřímnou radost. Věřím, že všechny 

tyto kroky přispívají ke zlepšení života ob-
čanů Tlumačova.

Nyní chci také poděkovat za spolupráci 
radě i zastupitelstvu obce a všem zaměst-
nancům obecního úřadu.

Vážení spoluobčané, vážení čtená-
ři, přeji vám poklidný advent, radostné 
a spokojené Vánoce. Říká se, že hvězdy 
vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, pro-
tože jejich původní světlo je stále na cestě 
k nám. Přeji Vám, aby světlo a naděje do-
kázaly prozářit vaše domovy nejen o Vá-
nocích, ale v celém novém roce 2012. 

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám popřál klid-

né a pohodové prožití vánočních svát-
ků! Ať jsou naplněny láskou, radostí 
a porozuměním. Všem dětem splněná 
přání pod stromečkem. Do nového 
roku pak hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti jak v osobním tak i v pra-
covním životě.

Ing. Jan Rýdel, místostarosta 
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Od pátku 21. října 2011 byl po prove-
dené revitalizaci zpřístupněn park na ulici 
Sokolská. 

Průchod parkem je zajištěn po nově vy-
budovaných mlatových chodnících, které 
jsou v nočních hodinách nasvíceny novými 
lampami veřejného osvětlení.

V parku je dále umístěn moderní mo-
biliář ve formě laviček, stojanů na kola 
a odpadkových košů. Nově provedenou vý-
sadbou je vhodně doplněna stávající zeleň 
a jsem přesvědčen, že celkový dojem bude 
ještě lepší, až se na jaro zazelenají travnaté 
plochy a rozkvetou květiny. 

„Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlu-
mačov“, tak zní celý název toho projektu, 
byla realizována za podpory Evropské unie 

Ohlédnutí za školou
V letošním roce jsme oslavili 100 

let nové Měšťanské školy v Tluma-
čově. K tomuto výročí dostala škola 
nový „kabát“, neboť 30. září 2011 byla 
dokončena akce „Realizace úspor 
energie ZŠ Tlumačov“. Projekt byl 
spolufinancován Evropskou unií, fon-
dem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu životního prostře-
dí. Celková cena díla včetně projekto-
vé dokumentace představuje částku 
8,557.361 Kč včetně DPH.

Jistě jste mnozí školu v rámci oslav 
navštívili, abyste sami mohli posoudit, 
jak se změnila.

Ing. Antonín Jonášek, starosta

V průběhu měsíců října a listopadu 
2011 bylo akademickým sochařem a re-
staurátorem panem Mgr. A. Josefem Pe-
trem provedeno restaurování nemovité 
kulturní památky ve vlastnictví obce 
Tlumačov – Sloupu se sousoším Nejsvě-
tější Trojice. Výše zmíněná nemovitá 
kulturní památka se nachází na pozem-
ku p.č.2529 v k.ú. Tlumačov na Moravě 
v ul. U Trojice. 

Restaurátorské práce byly provedeny 
za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR, kterou na základě vyhlášeného do-
tačního programu „Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí 

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Partner pro váš rozvoj

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 
po opravě.  Foto OÚ Tlumačov 

s rozšířenou působností“ zprostředko-
vává Odbor školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice. 

Celkové náklady za provedené prá-
ce na restaurování nemovité kulturní 
památky činily částku ve výši 52.360 Kč 
s tím, že částka poskytnutá Minister-
stvem kultury ČR na obnovu nemovité 
kulturní památky činila 47.000 Kč a po-
díl vlastních prostředků obce Tlumačov 
byl ve výši cca 10% z celkových nákladů, 
tj. 5.360 Kč. 

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku 

OÚ Tlumačov

Nový vzhled parku v Sokolské ulici. 
Foto OÚ Tlumačov 

Park u sokolovny již vybízí k procházkám
a Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
V rámci regionálního operačního programu 
Střední Morava jsme získali celkovou dota-
ci ve výši 5 688 935 Kč, což představovalo 
85 % celkových nákladů. 

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se usku-
tečnilo kolaudační řízení a v současné době 
probíhá ve spolupráci s Úřadem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Morava 
ukončování projektu po administrativní 
stránce. Udržitelnost projektu je min. 5 let. 
Věřím však, že celý park nám bude sloužit 
mnohem déle. 

Ing. Antonín Jonášek, starosta obce

Nový vzhled parku v Sokolské ulici. Foto OÚ Tlumačov 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Tlumačov odbržela účelovou neinvestič-
ní dotaci z rozpočtu Zlínského kraje. Do-
tace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
15 000 Kč byla poskytnuta na výdaje 
spojené s činností jednotky sboru dobro-
volných hasičů. Tlumačovští hasiči využili 

Dotace tlumačovským hasičům ze Zlínského kraje Pohotovostní 
a havarijní služby:
Plyn - poruchy:  1239
Elektrická energie - poruchy: 800 225 577
Voda – poruchy:  577 124 240, 
  577 104 414

Dne 30. září 2011 byla obci Tlumačov 
protokolárně předána pověřeným zaměst-
nancem společnosti SWIETELSKY staveb-
ní s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava, Oblast Zlín se sídlem ve Valašském 
Meziříčí panem Martinem Kopalem stavba 
„Stabilizace hráze Tlumačov – pažení, ul. 
Kvasická“.

Výše uvedená stavba byla provedena 
na základě sdělení k ohlášení staveb-
ních úprav jako oprava obecního majet-
ku v rámci dotačního programu Obnova 
obecního a krajského majetku postiže-
ného živelní nebo jinou pohromou – „Po-
vodně 2010“ vypsaného po povodních 
v roce 2010 Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR.

Součástí stavebních prací bylo provede-
ní štětové stěny (pažení) pažnicemi „LAR-
SEN“ - zpevnění levého břehu místní komu-
nikace v lokalitě „U rybníčka“ v délce cca 
50m a provedení opravy místní komunika-
ce o výměře cca 192,5m2 (délka cca 55m 

prostředky z této dotace na nákup čtyř 
kusů zásahových kalhot ZAHAS, které 
tak zlepší vybavenost a zvýší akceschop-
nost tlumačovské jednotky.

Oprava povodňových škod z r. 2010 - stabilizace hráze „U rybníčka“

a šířka cca 3,5m) formou odfrézování stá-
vajícího asfaltobetonového povrchu a po-
ložení nové asfaltobetonové vrstvy včetně 
zpevnění krajnic.

Celkové náklady na stavbu činily 
2.128.778 Kč s tím, že náklady na poříze-
ní projektové dokumentace byly ve výši 

18.000 Kč a náklady na stavební práce 
ve výši 2. 093.285 Kč. 

Částku ve výši 1.899.700 Kč , tj. cca 90% 
celkových nákladů na stavbu, tvořila dotace 
poskytnutá Ministerstvem pro místní roz-
voj ČR. Zbývající část ve výši 211.585 Kč, tj. 
cca 10%, tvořily vlastní prostředky z roz-
počtu obce Tlumačov.

Vzhledem k tomu, že na výše uvedenou 
akci bylo vydáno Sdělení k ohlášení sta-
vebních úprav, podala Obec Tlumačov dne 
6.10.2011 v souladu s § 120 odst. 1 záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v plat-
ném znění, na podatelnu MěÚ Otrokovice 
Oznámení záměru se započetím užívání 
stavby. 

Od tohoto okamžiku začala stavba plnit 
svou funkci s tím, že je využívána pro zajiš-
tění bezpečného příjezdu a přístupu k ne-
movitostem v dané lokalitě.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku

Zpevněná hráz s opravenou cestou.  
Foto OÚ Tlumačov 

Čerpací stanice ČS v lokalitě ul. Kvasická - 
„U rybníčka“. Foto OÚ Tlumačov 

Dne 15.11.2011 byla pověřeným zaměst-
nancem odboru životního prostředí – od-
dělení vodního hospodářství Městského 
úřadu Otrokovice paní Ing. Andreou To-
mečkovou provedena závěrečná kontrolní 
prohlídka (dřívější název kolaudační řízení) 
na stavbě „Odkanalizování obce Tlumačov 
– III. etapa“.

Závěrečnou kontrolní prohlídkou byl 
ověřen soulad mezi dokumentací pro sta-
vební povolení a skutečnou realizací stavby. 
Výsledkem tohoto aktu bylo vydání Kolau-
dačního souhlasu na předmětnou stavbu. 
Kolaudační souhlas byl příslušným správ-
ním úřadem vydán dne 16. 11. 2011 s tím, 
že na jeho základě je možné výše uvedenou 
stavbu trvale užívat a provozovat.

Tímto okamžikem nastala pro občany, 
respektive vlastníky nemovitostí, v loka-
litách severní části obce Tlumačov – ul. 
Masarykova, Dr. Horníčka, Krátká, Má-
nesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky 
a dále v lokalitách ul. Machovská a Kva-
sická (lokalita „U rybníčka“) možnost na-
pojit splaškové vody ze své nemovitosti 
přímo do kanalizace bez jakéhokoliv 
předčištění.

Stavba „Odkanalizování obce Tlumačov - III. etapa“ 
Tato povinnost vyplývá z § 18 odst. 4 

zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vo-
dovodech a kanalizacích), v platném znění.

Při přepojování nemovitostí na kanaliza-
ci je nutné postupovat v souladu se záko-
nem (viz. stavební zákon) a podle variant 
uveřejněných v zářijovém čísle Tlumačov-
ských novinek.

Po mnohaletém úsilí s řešením situace 
odkanalizování obce Tlumačov a jejím fi-
nančním zajištění můžeme říci, že stavba 
„Odkanalizování obce Tlumačov – III. eta-
pa“, po realizaci I. a II. etapy v období 
2008–2010, úspěšně završila toto snažení.

S výhledem do budoucna bude mít stav-
ba „Odkanalizování obce Tlumačov“ vý-
znamný vliv na zlepšení životního prostře-
dí zejména ve vztahu k drobným vodním 
tokům protékajícím katastrálním územím 
Tlumačova, k toku řeky Moravy a k lokalitě 
„Tlumačovský les“, která je zdrojem pitné 
vody pro zásobování podstatné části měst 
a obcí ve Zlínském regionu.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku

Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější  Trojice

V trvalém užívání a
 p

ro
vozu •
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov 
 schválila pronájem nebytových pro-

stor v budově na náměstí Komenského 
č. p. 65, Tlumačov pro relaxační cvičení 
za cenu 100 Kč/hod. s výpovědní lhůtou 2 
měsíce
 schválila od 1. 1. 2012 zvýšení nájem-

ného za krátkodobý pronájem Klubu obce 
Zábraní v délce max. 72 hodin, tj. 3 dny 
na 1.500 Kč/akci a zrušila od 1. 1. 2012 niž-
ší nájemné pro zaměstnance obce za krát-
kodobý pronájem Klubu 
 schválila žádost firmy HOLZ CZ s. r. 

o. o ukončení nájmu nemovitostí ze dne 6. 
1. 2003 na pronájem pozemků p. č. 1182/2 
a 1182/3 dohodou k 31. 12. 2011
 schválila smlouvu o poskytnutí úče-

lové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlín-
ského kraje číslo D/1910/2011/KH
 projednala a schválila dodatek č. 

4 ke Smlouvě o hypotečním úvěru ze dne 
7. 11. 2001 mezi KB, a. s. a obcí Tlumačov 
s úrokovou sazbou 3,15 % p. a. a dobou 
platnosti sazby 5 let
 schválila žádost pana Petra Forejtka 

o povolení občasného užívání části travnaté 
plochy pozemku p. č. 2453/1 v k. ú. Tluma-
čov na Moravě o výměře cca 12 m2, za úče-
lem odstavování osobního vozidla
 schválila předložený Pořadník č. 09/ 

2011 na obsazení obecních bytů dle Zásad 
hospodaření s bytovým fondem v majetku 
obce Tlumačov schválených dne 21. 9. 2011
 vzala na vědomí uplatněné námitky 

k návrhu Územního plánu Tlumačov, které 
byly podány do veřejného projednání, pří-
padně přímo na veřejném projednání, které 
se konalo 14. 9. 2011.
 vzala na vědomí současný stav smluv-

ního pojištění movitého i nemovitého ma-
jetku obce Tlumačov. - schválila uzavření 
nové pojistné smlouvy s pojišťovnou UNIQA 
pojišťovna, a.s., dle předložené nabídky
 vzala na vědomí současný stav 

smluvního pojištění vozidel v majetku obce 
Tlumačov
 doporučila ukončit s Českou pojiš-

ťovnou, a. s. stávající pojistné smlouvy, tý-
kající se povinného ručení a havarijního po-
jištění dle pojistných podmínek a schválila 
výběr nové pojišťovny a uzavření nových 
pojistných smluv s pojišťovnou Allianz, a.s.
 schválila smlouvu o zajištění závaz-

ku mezi Obcí Tlumačov a společností PB 
SCOM s. r. o.
 schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

o dílo mezi Obcí Tlumačov a společností PB 
SCOM, s. r. o. na dílo „Revitalizace parku ul. 
Sokolská, Tlumačov“ 

Rada obce Tlumačov hlasováním 
per rolam 26.10.2011 přijala tato 
usnesení:
 schválila vnitřní směrnici pro prove-

dení inventarizace

 schválila Plán inventur pro rok 
2011
 schválila Příkaz k provedení inventa-

rizace majetku příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Tlumačov k datu 31. 12. 2011
 schválila dodatek č. 1 k Mandátní 

smlouvě na výkon funkce koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi mezi Obcí Tlumačov a společností 
ZEKA plus, s.r.o.

Rada obce Tlumačov hlasováním 
per rolam 8. 11. 2011 přijala tato 
usnesení:
 schválila Smlouvu o převodu vlast-

nictví, kdy předmětem smlouvy je převod 
vlastnictví k movitému majetku převodce: 
automobil Volkswagen Transporter
 schválila Smlouvu o vykonání pře-

zkoumání hospodaření obce mezi Obcí 
Tlumačov a auditorkou Ing. Ludmilou Po-
spíšilovou.

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 9. 11. 2011 
přijalo tato usnesení:
 schválilo rozpočtovou změnu 

č. 3/2011 rozpočtu obce pro rok 2011 
v předloženém rozsahu, tj. zvýšení pří-
jmů o 2,964.000 Kč a zvýšení výdajů 
o 2,964.000 Kč
 revokovalo část usnesení č. 

Z13/14/04 ze dne 3. 11. 2004 o záměru od-
prodeje pozemku p. č. 786/4 v k. ú. Tluma-
čov na Moravě ve smyslu změny znění pod-
mínky původního usnesení z  kupní cena 
8 Kč/m2 na kupní cena 70 Kč/m2

 schválilo záměr odprodeje částí 
pozemku p. č. 2071/1 – orná půda v k. ú. 
Tlumačov na Moravě dle přílohy za násle-
dujících podmínek: minimální kupní cena 
70 Kč m2, závazek budoucího kupujícího, že 
zbývající část pozemku p. č. 2071/1 nebude 
případnými terénními úpravami znehod-
nocována, předkupní právo věcné pro obec 
Tlumačov, náklady spojené s prodejem po-
zemku hradí kupující
 vzalo na vědomí dopis Ředitelství sil-

nic a dálnic ČR, doručený na obec Tlumačov 
dne 30. 9. 2011 s tím, že podmínky pro od-
prodej části pozemků p. č. 3446, p. č. 3448 
a p. č. 3450 –o výměrách cca 83 m2, 152 m2 
a 30 m2 stanovené v usnesení č. Z9/7/09/11 
ze dne 7. 9. 2011 se nemění
 schválilo Dohodu o ukončení Smlou-

vy o nájmu STL plynovodní přípojky pro 
objekt DPS, nám. Komenského 848, Tlu-
mačov o délce 56 m se společností Jihomo-
ravská plynárenská a schválilo odprodej 
této plynovodní přípojky společnosti jiho-
moravská plynárenská a. s., za podmínek 
stanovených v záměru o prodeji STL ply-

novodní přípojky a pověřilo starostu obce 
k podpisu Dohody o ukončení Smlouvy 
o nájmu STL plynovodní přípojky a k pod-
pisu Kupní smlouvy č. 161000 na odprodej 
předmětné plynovodní přípojky
 schválilo smlouvu o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na zřízení a provozování zařízení podzem-
ního komunikačního vedení veřejné komu-
nikační sítě stavby, spočívající v umístění 
2 ks trubek HDPE o průměru 40 mm s in-
stalovanými mikrotrubičkami a optickým 
kabelem na pozemcích KN p. č. 2445, p. č. 
778/2 a p. č. 2485 se společností Telefónica 
CR, a. s.
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

č. 5/2011, kterou se zrušuje Obecně zá-
vazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2002, 
kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště 
v Tlumačově
 udělilo mimořádnou odměnu 

ve formě peněžního daru starostovi obce 
Ing. Antonínu Jonáškovi ve výši 50 % stá-
vající vyplácené měsíční odměny a mís-
tostarostovi obce Ing. Janu Rýdlovi ve výši 
50 % stávající vyplácené měsíční odměny 
v termínu do konce listopadu 2011 za ak-
tivity a mimořádné úsilí spojené s realiza-
cí investičních akcí obce Tlumačov v roce 
2011, zejména dokončení realizaci akce 
„Odkanalizování obce Tlumačov – III. eta-
pa, realizaci akce „Realizace úspor energie 
– zateplení ZŠ Tlumačov“, realizaci akce 
„Revitalizace parku, ul. Sokolská“ a reali-
zaci akce „Stabilizace hráze Tlumačov – 
pažení, ul. Kvasická“

Rada obce Tlumačov hlasováním 
per rolam 23. 11. 2011 přijala 
tato usnesení:
 vzala na vědomí zánik mandátu čle-

na Zastupitelstva obce Tlumačov na zákla-
dě rezignace Ing. Jaroslava Ševely na man-
dát člena ZO Tlumačov
 vzala na vědomí vznik mandátu čle-

na ZO Tlumačov - na základě zániku man-
dátu pana Ing. Jaroslava Ševely vznikl dnem 
15. 11. 2011 mandát na funkci člena ZO 
Tlumačov panu Pavlu Baďurovi
 vydala Osvědčení o nastoupení 

do funkce člena ZO Tlumačov panu Pavlu 
Baďurovi od 15. 11. 2011
 pověřila starostu obce Ing. Antonína 

Jonáška předáním Osvědčení o nastoupení 
do funkce člena ZO Tlumačov panu Pavlu 
Baďurovi od 15. 11. 2011 v zákonem stano-
vené lhůtě

•••
Pozn.: Hlasování formou „PER ROLLAM“ 

- rozhodování v souladu se schváleným Jed-
nacím řádem rady obce ze dne 16. 3. 2011. 
Prakticky se jedná o hlasování formou elek-
tronické komunikace - pomocí emailových 
schránek.

na zpracování plastových odpadů na základě 
důvodů: a) objekt na pozemku p. č. st. 929/4 
se nachází v lokalitě pasivní zóny záplavové-
ho území toku řeky Moravy; b) stavba není 
v souladu s platným Územním plánem obce 
Tlumačov; c) vzhledem k umístění provozu 
na zpracování plastového odpadu v lokalitě 
ochranného pásma II. stupně zdrojů pitné 
vody bude při mimořádné události předsta-
vovat pro lokalitu rizikový stav ve smyslu 
kontaminace povrchových vod, podzemních 
vod a ovzduší; d) provoz na zpracování plas-
tového odpadu bude vytvářet zvýšené riziko 
a mít negativní dopad na zhoršení životního 
prostředí v dané lokalitě, zejména naruše-
ním faktoru pohody občanů okolní zástavby 
rodinných domů v ul. Družstevní a ul. Ma-
chovská a na zemědělskou činnost chov do-
bytka v bezprostředním sousedství
 garantovalo, že provoz budovy DPS 

Tlumačov je zajišťován ve veřejném zájmu 
a ne za účelem dosažení zisku a riziko pří-
padné ztráty nese obec a schválilo podání 
žádosti o dotaci na projekt „Úspora energie 
budovy DPS Tlumačov“ z programu OPŽP 
a garantovalo předfinancování a dofinanco-
vání projektu nad rámec dotace
 schválilo smlouvu o poskytnutí do-

tace na individuální projekt z ROP regionu 
soudržnosti Střední Morava, který se týká 
projektu „Revitalizace parku ul. Sokolská, 
Tlumačov“
 schválilo vyplatit finanční odměnu 

ve výši 1.200 Kč (hrubého) členům JSDH 
obce Tlumačov za jejich činnost související 
s účastí na zásazích a aktivitami v oblasti 
požární prevence v průběhu roku 2010
 ctilo zásadu presumpce neviny a své 

rozhodnutí o nominaci – Usnesení č. 
Z15/5/03/07 nemění.
 vzalo na vědomí poskytování infor-

mací na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
společnosti CCC Frýdek–Místek.

 
Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 21. 9. 2011 přijala 
tato usnesení:
 schválila Smlouvu o nájmu a pro-

vozování kanalizace mezi Obcí Tlumačov 
a Moravskou vodárenskou a. s. 
 schválila zadání vypracování žádos-

ti o dotaci na akci „Úspora energie budo-
vy DPS Tlumačov“ u Energetické agentury 
Zlínského kraje o. p. s.
 schválila panu Josefu Vejmělkovi 

na základě OZV č. 4/2004, o místních po-
platcích, odstavení a parkování autobusu 
na místní komunikaci umístěné na pozem-
ku p. č. 2608/2 a 2608/4 v ulici Nivy II s tím, 
že výše poplatku bude stanovena v souladu 
s OZV č. 4/2004, část III, bod 3
 vzala na vědomí předložený seznam 

dlužníků za nájemné a služby spojené s ná-
jmem bytu k 31. 8. 2011

 schválila od 21. 9. 2011 Zásady hos-
podaření s bytovým fondem v majetku 
obce Tlumačov a dotazník žadatele o pro-
nájem obecního bytu
 schválila navýšení cen nájemného 

u nebytových prostor od 1. 1. 2012 - zdra-
votní středisko – nebytové prostory
 schválila na základě ustanovení § 696 

odst. 1 až 6 občanského zákoníku od 1. 1. 
2012 navýšení ceny nájemného na 40 Kč 
za 1 m2 u těchto obecních bytů: bytový 
dům č. p. 630, ulice J. Žižky, č. p. 440, ulice 
Nádražní, č. p. 285, ulice Masarykova, byty 
na zdravotním středisku č. p. 95, ulice Dolní
 schválila na základě ustanovení § 

696 odst. 1 až 6 občanského zákoníku na-
výšení cen nájemného v Domě s pečovatel-
skou službou od 1. 1. 2012 na 40 Kč za1 m2

 vzala na vědomí písemné oznáme-
ní pana MUDr. Milana Staňka o ukončení 
jednání o změně z fyzické na právnickou 
osobu
 schválila žádost pana Aleše Otevřela 

o povolení občasného užívání části travna-
té plochy pozemku p. č. 2487 v k. ú. Tlu-
mačov na Moravě pro 1 vozidlo o výměře 
cca 11m2, za účelem odstavování osobního 
vozidla
 vzala na vědomí zprávu o vydaných 

rozhodnutích a přestupcích za I. pololetí 
2011 na základě smlouvy s městem Otro-
kovice
 schválila bezplatný pronájem Klubu 

obce Zábraní v termínu 30. 9. 2011 až 2. 10. 
2011 pro DDM Sluníčko
 schválila příspěvek na dopravu do Slo-

váckého divadla Uherské Hradiště ve výši 
100 % (cca 1.300 Kč) dne 23. září 2011
 schválila bezplatnou dopravu a bez-

platné zapůjčení 5 ks stolů a 10 ks laveček 
pro SDH Tlumačov na akci Den otevřených 
dveří
 souhlasila s trvalým uložením vý-

kopové zeminy na pozemku p. č. 503/4 
ve vlastnictví Obce Tlumačov v lokalitě „Sli-
votín“, které zde zanechala společnost VHS 
Javorník – CZ s. r. o. za úhradu 125.000 Kč 
 schválila čerpání finančních pro-

středků z fondu odměn ve výši 50.000 Kč 
ZŠ Tlumačov na odměny nepedagogických 
pracovníků za pracovní nasazení při akci 
„Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov“
 schválila žádost paní Renaty Vitás-

kové vybudovat na obecním pozemku p. č. 
196/1 za účelem vjezdu na svůj pozemek 
p. č. 195 zpevněnou plochu 12 x 3 m, za sta-
novených podmínek. 

Rada obce Tlumačov na svém 
jednání dne 19. 10. 2011 přijala 
tato usnesení:
 schválila Smlouvu o nájmu a pro-

vozování kanalizace mezi Obcí Tlumačov 
a Moravskou vodárenskou a. s.

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

Rada obce Tlumačov hlasováním 
per rolam 2.9.2011 přijala tato 
usnesení:
 schválila v rámci aktivní politiky za-

městnanosti pro rok 2011 přijetí tří pra-
covníků na veřejně prospěšné práce dle do-
tačního projektu na 4 měsíce na pomocné 
práce při údržbě obce
 schválila dohodu o právu provést 

stavbu na pozemku p.č. st. 170/2 v k.ú. 
Tlumačov na Moravě mezi Obcí Tlumačov 
a paní Marií Machálkovou, na stavební ob-
jekt SO 301.

Zastupitelstvo obce Tlumačov 
na svém jednání dne 7. 9. 2011 
přijalo tato usnesení:
 vzalo na vědomí informace spojené 

s pronájmem a provozováním kanalizace 
obce Tlumačov – III. etapa a doporučilo RO 
ke schválení Smlouvu o nájmu a provozová-
ní kanalizace mezi Obcí Tlumačov a Morav-
skou vodárenskou a. s.
 schválilo rozpočtovou změnu 

č. 2/2011 rozpočtu obce pro rok 2011 a ulo-
žilo OÚ rozpracovat změnu do příslušných 
rozpočtových položek
 schválilo ve smyslu ust. § 41 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o bezúplat-
ném převodu nemovitosti bez omezujících 
podmínek p. č. 2463/1 z majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových
 schválilo odprodej pozemku p. č. 

2525/2 – o výměře 149 m2 organizaci Ředi-
telství silnic a dálnic ČR
 schválilo záměr na odprodej částí 

pozemků p. č. 3446, p. č. 3448 a p. č. 3450 
za podmínek: kupní smlouva bude stano-
vena na základě znaleckého posudku, mi-
nimálně však 200 Kč/m2, účel: realizace 
stavby rychlostní komunikace R55 úsek 
Skalka – Hulín, náklady spojené s prodejem 
pozemku hradí kupující
 schválilo záměr na odprodeje STL 

plynovodní přípojky pro objekt DPS, o dél-
ce 56 m za stanovených podmínek
 neschválilo záměr prodeje části po-

zemku p. č. 2071/1 podle žádosti ze dne 
16. 8. 2011 a pověřilo starostu obce dalším 
jednáním
 vzalo na vědomí záměr společnos-

ti ORMA s. r. o na změnu užívání stavby 
na pozemku p. č. st. 929/4 v areálu farmy 
Tlumačov pro zřízení provozovny na zpra-
cování plastového odpadu 
 nesouhlasilo se záměrem společnos-

ti ORMA s. r. o., na změnu užívání stavby 
na pozemku p. č. st. 929/4 v areálu farmy 
Tlumačov, za účelem zřízení provozovny 
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Ze života obceZ radnice

V důsledku otevření rychlostní komu-
nikace R55 v úseku Hulín – Skalka, došlo 
na východním a severovýchodním okraji 
obce, kudy R55 v blízkosti naší obce pro-
chází, ke změně, kterou obyvatelé těchto 
částí zcela jistě postřehli. Prakticky ihned 
po otevření tohoto úseku dne 3.12.2010, 
byla znatelná změna – v poklidných okrajo-
vých částech byl slyšet ruch provozu neda-
leké dálnice. Zejména v nočních hodinách 
a za určitých klimatických podmínek (směr 
a síla větru, vlhkost,…) byl hluk z dálnice 
jasně slyšitelný. 

Z tohoto důvodu podala obec Tluma-
čov na jaře roku 2011 na Krajskou hygie-
nickou stanici Zlínského kraje se sídlem 
ve Zlíně podnět na měření hlučnosti 
z provozu R55 ve zmiňovaných okrajo-
vých částech obce Tlumačov. Podnět byl 
KHS Zlín řešen a bylo ze strany hygienic-
ké stanice podáno vysvětlení v tom smy-
slu, že R55 je v současné době ve stavu 
předčasného užívání. To prakticky zna-
mená, že rychlostní komunikace není 
ještě zcela zkolaudována a předána k pl-
nému užívání. Jednou z podmínek kolau-
dace a uvedení silnice do plného provozu, 
je mimo jiné také splnění hlukových li-
mitů v osídlených územích, která se na-
cházejí v blízkosti R55. Tyto podmínky 
vyžaduje i KHS a náš podnět tak byl pou-

žit na podporu tohoto požadavku měření 
hlučnosti a jeho urychlení. 

Z původních tří vytipovaných lokalit mě-
ření (ulice Nová, Machovská a Tlumačov-
-Skály), byly na žádost obce přidány ještě 
lokality Jana Žižky (Přasličná) a U Trojice 
(MŠ). V těchto pěti místech pak proběhlo 
ve dnech 21. a 22.6.2011 měření hlučnosti. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabul-
ce.

Limity hluku jsou definovány dle naříze-
ní vlády ČR č.148/2006Sb, v platném znění. 
Jsou stanoveny jako nejvyšší přípustné hla-
diny akustického tlaku (hygienické limity) 
v chráněném venkovním prostoru staveb 
s následujícími hodnotami – 60 dB v den-
ní době (6:00–22:00) a 50 dB v noční době 
(22:00–6:00). 

Podle uvedené tabulky výsledků měření, 
které provedla nezávislá akreditovaná spo-
lečnost, jsou hlukové limity ve všech měře-
ných lokalitách splněny. 

Hluk není zcela jistě ničím příjemným, 
a zvláště pak v místech, která bývala dříve 
klidná. Lze předpokládat, že časem může 
dojít ještě k částečnému snížení hlučnos-
ti R55 a to vlivem vzrůstu nových stromů 
a keřů, které jsou vysázeny podél R55 a jsou 
v současné době ještě malé a nevzrostlé, 
s minimálním olistěním. 

Ing. Jan Rýdel, místostarosta 

Od 1. 1. 2012 přejde agenda sociálních 
dávek pro osoby se zdravotním postiže-
ním, příspěvku na péči a dávek pomoci 
v hmotné nouzi, kterou dosud vykonávali 
pracovníci sociálních odborů městských 
úřadů, do kompetence úřadů práce. So-
ciální odbory Městského úřadu Otrokovice 
a Městského úřadu Napajedla převedou dáv-
ky pro občany Otrokovic, Napajedel a spádo-
vých obcí těchto měst na pracoviště krajské 
pobočky Úřadu práce ve Zlíně, kontaktní 
pracoviště Otrokovice, tř. Osvobození 
1388, v prostorách Městské polikliniky 
v Otrokovicích, kde již nyní sídlí pracoviště 
státní sociální podpory (prvním patro nad 
lékárnou, vchod od hlavní silnice). Informace o zavedení 

elektronických občan-
ských průkazů

V souvislosti se změnou zákona o ob-
čanských průkazech, již nebudou moci 
občané podávat žádost o vydání OP 
u našeho úřadu.

Od 1. 1. 2012 se dle nové právní úpra-
vy budou vydávat nové typů občanských 
průkazů, tzv. e-občanské průkazy (e-
OP). Z tohoto důvodu dojde v druhé po-
lovině prosince tohoto roku k významné 
celostátní výluce činností pracovišť vy-
dávajících občanské průkazy a cestovní 
doklady.

Příjem a zpracování žádostí o e-OP 
bude podobné jako je u cestovních do-
kladů. Fotografie občana i samotná 
žádost bude pořizována ve speciální 
kabince přímo na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působnosti dle místa 
trvalého pobytu, pro naše občany tedy 
na Městském úřadě v Otrokovicích. 

S tím souvisí i nutné technologické 
odstávky stávajícího systému. Upozor-
ňujeme tímto občany, že úplná odstáv-
ka systému je plánována od 23. 12. 2011 
od 16 hod. s tím, že provoz agendy bude 
obnoven nejpozději v pondělí 2. 1. 2012. 

Nejedná se o žádnou plošnou vý-
měnu OP. Nové typy budou vydávány 
po 1. 1. 2012 lidem, kterým skončí plat-
nost, nebo jej ztratí, bude odcizen, na-
stane – li změna trvaného pobytu, pří-
padně změna stavu apod. 

30. 11. 2011 tedy skončila pro občany 
možnost podávat žádosti o vydání ob-
čanského průkazu na matrice obecního 
úřadu.

Ladislava Vránová

Sociální dávky od 1. 1. 2012 pouze na Úřadu práce
Občané v hmotné nouzi zde budou vyři-

zovat příspěvek na živobytí, doplatek na by-
dlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. 

Občané se zdravotním postižením zde 
budou vyřizovat příspěvek na péči, příspěvek 
na mobilitu (dříve příspěvek na provoz mo-
torového vozidla - „na benzín“ a příspěvek 
na zakoupení auta), výměnu průkazů TP, ZTP, 
ZTP/P, dále příspěvky na zvláštní pomůcky, 
výpůjčku zvláštních pomůcek. Upozorňu-
jeme občany, že příspěvek na mobilitu se 
nově vyplácí měsíčně a pro nárok na výpla-
tu příspěvku na měsíc leden 2012 je nutné 
podat žádost Úřadu práce již v lednu. Všich-
ni držitelé průkazek TP, ZTP a ZTP/P dosta-
nou vysvětlující dopis od Městského úřadu.

Na sociálním odboru Městského úřadu 
Otrokovice zůstává vydávání parkovacích 
průkazů pro vozidla přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou. Stávající ozna-
čení vozidla je nutné vyměnit za parkovací 
průkaz do konce roku 2012. 

Sociální pracovníci na Městském úřadu 
Otrokovice ochotně pomohou občanům 
nejen zorientovat se ve změnách od Nové-
ho roku, ale jsou i nadále připraveni pomá-
hat všem, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci.

Mgr. Horáková, 
sociální odbor MěÚ Otrokovice

R55 Hulín – Skalka a hluk v Tlumačově

Měřené místo Interval
Limit hluku

[dB]
Výsledná hodnota

[±2 dB]
Dodržení 

limitu

Tlumačov Jana Žižky
Den 60 42,4 ANO

Noc 50 36,7 ANO

Tlumačov U Trojice
Den 60 47,1 ANO

Noc 50 45,6 ANO

Tlumačov Nová
Den 60 48,5 ANO

Noc 50 41,7 ANO

Tlumačov Machovská
Den 60 47,6 ANO

Noc 50 42,2 ANO

Tlumačov – Skály
Den 60 43,6 ANO

Noc 50 40,0 ANO

Výzva pro občany
Vyzýváme občany, aby neparkovali svá vozidla na komunikacích a přileh-lých chodnících hlavně v době zimní údržby (při úklidu sněhu). 

 Po zkušenostech z prvního ročníku 
Her seniorů MJH jsme si tentokrát připra-
vili, my z Tlumačova ( jako jediní), na le-
tošní slavnostní zahájení bojový pokřik: 
„S úsměvem jdeme na to, Tlumačov bere 
zlato“. A věřte, nevěřte, k zlaté medaili 
chyběl oběma družstvům jen 1 bod. Naše 
obě družstva stanula „na bedně“ se stej-
ným počtem bodů. Jedna pětice soutěží-
cích skončila na 3. místě a druhá pětice 
stanula na stříbrném stupni. Takže jsme 
svorně při vyhlášení výsledků křičeli: 
„S úsměvem jsme šli na to, bylo z toho má-
lem zlato“ nebo „stříbro, to je naše zlato“. 

Ve čtvrtek 15. září 2011 v 9 hodin byly 
zahájeny v Chropyni druhé Hry seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná (dále jen MJH). 
V tomto roce nám počasí přálo, tak moh-
li senioři z Hulína, Chropyně, Tlumačova 
a Kvasic změřit své síly v 8 soutěžních 
disciplínách na chropyňském sportovním 
areálu. 

Po slavnostním zahájení, za doprovodu 
mažoretek Kontrasty Hulín, si senioři vy-
slechli proslovy čelních představitelů člen-
ských měst a obcí MJH. Starosta obce Tlu-
mačov, Ing. Antonín Jonášek, popřál všem 
soutěžícím (hlavně nám) hodně úspěchů. 
Poté se soutěžící odebrali na tribunu, aby 
mohli shlédnout vystoupení hulínských 
mažoretek a cvičení chropyňských seni-
orek s padákem. Pak už konečně nastalo, 

sice za asistence podzimní mlhy, to pravé 
zápolení. 

Disciplíny byly různé: kriket, cestování 
s Marťanem, skládačka tvarů do šablony 
poslepu, střelba z luku na terč, proplou-
vání Atlantikem, hra s písmeny (skládání 
slov), hod na panáka a štafeta. Ta se sklá-
dala z chůze po lavečce, přenosu golfového 
míčku, zaplnění formy víčky z PET lahví, 
naplnění plastové lahve vodou a slalomo-
vého běhu na 10 m. Soutěžící předváděli 
skvělé výkony.

V každém družstvu bylo pět seniorů, 
ale soutěžili vždy jen čtyři z nich. Za Tlu-
mačov soutěžili: Tlumačov I.: Miroslav Šol-
tys, Ladislava Šoltysová, Jaroslav Němec, 
Helena Němcová a Jiřina Vrtalová. Tluma-
čov II: Jiřina Ševelová, Marie Nováková, Jo-
sef Sehnal, Dagmar Dokoupilová a Marie 
Kopřivová. 

Kolem 11 hodin nastal čas počítání 
bodů pro hlavního rozhodčího. Tím byl, 
již druhým rokem, pan Ing. Petr Večeřa, 
radní Chropyně. Společně se svými kole-
gyněmi Bc. Lenkou Horákovou, z Odboru 
sociálních věcí MěÚ Chropyně, paní Dag-
mar Šípkovou-Novotnou a Marií Zmeš-
kalovou, členkami organizačního týmu 
za Chropyň, RNDr. Ladislavem Zavadilem 
a paní Jiřinou Floriánovou z Odboru škol-
ství a sociálních věcí v Hulíně, paní Libuší 
Staňkovou, zastupitelkou Kvasic, paní Re-
nátou Nelešovskou a Petrou Šimoníkovou 
z KIS Tlumačov, tvořili tzv. přípravný vý-
bor.

A zatím, co se počítaly body, přichysta-
ly si jednotlivé obce a města pro soutěžící 
a diváky kulturní vystoupení. Za Kvasice 
vystoupili žáci ze základní školy s pás-
mem písniček a básní. I pohádku si pro 
nás připravili. Pak následovalo cvičení, 
s dnes už téměř zapomenutým sportov-
ním nářadím, se švihadly. Jejich „skákání“ 
mělo velký úspěch. Tlumačov zastupovala 
skupina Návraty. I jejich vystoupení mělo 
velký ohlas, lidé zpívali i tančili. Chropyň 
reprezentovaly děti ze Soukromé základ-
ní umělecké školy D-MUSIC s.r.o. Kromě-
říž, pobočka Chropyně. Vystoupení jejich 
dvou hudebních těles mělo vysokou úro-
veň. Diváci se přesvědčili, že bude ještě ně-
jakou dobu platit: „Co Čech, to muzikant“ 
a na Moravě to platí na 100%. 

Pak nastal čas vyhlášení výsledků. 
Předsedkyně svazku obcí a měst MJH 
a zároveň starostka Chropyně, Ing. Věra 
Sigmundová, předala, za asistence Ing. Ri-
charda Šišky, místostarosty obce Kvasice 
a místopředsedy MJH ceny, medaile a di-
plomy všem družstvům. Nervozita u na-
šich soutěžících stoupala přímou úměrou 
s blížícím se vyhlášením těch nejlepších. 
Už jsme věděli, že skončíme na „bedně“, 
teď jenom, na kterém místě. Když bylo 
oznámeno, že družstvo Tlumačov II. zís-
kal bronzové medaile, byla naše radost 
veliká a zároveň jsme začali doufat, že 
druhé družstvo skončí první. Padaly sliby, 
jako např. paní Nováková, že když budeme 
první, upeče velký dort a pan Šoltys při-
dal bednu šampaňského. Hlavní rozhodčí 
hlásil: „S rozdílem jediného bodu se na 2. 
místě umístilo družstvo…Tlumačov I.“ 
Byli jsme šťastní i trochu zklamaní. Ale co, 
na rok to určitě vyjde. Už jsme byli přece 
tak blízko. Obě družstva získala shodně 
50 bodů a o pořadí rozhodoval větší počet 
prvních míst v jednotlivých disciplínách.

Jistě můžu napsat za nás všechny, 
že tlumačovským soutěžícím děkujeme 
za vzornou reprezentaci obce, a že jsme 
hrdi na jejich výsledky. Vždyť Tlumačov 
se umístil nejlépe ze všech. Dále bylo vy-
losováno 10 šťastným výherců v diváckém 
vědomostním kvizu. I zde jsme měli své 
zástupce.

Pak už hrála k dobré náladě, zpěvu 
a tanci skvělá kapela Ohne CLASSIC. Spor-
tovní areálem nezněly lidové písničky, ale 
skladby Michala Davida, hity jako „svařák 
a mašinka“. V 16,30 hodin, kdy byly Hry 
seniorů ukončeny, se nechtělo nikomu jet 
domů. Vůbec nešlo o to zvítězit, ale zú-
častnit se a hlavně se dobře bavit. Příští 
rok na shledanou v Kvasicích. 

Výsledky: 
1. Chropyně I., počet bodů 51, 2. Tlu-

mačov I., počet bodů 50 (více I. míst), 3. 
Tlumačov II., počet bodů 50, 4. Hulín II., 
počet bodů 49, 5. Chropyně II., počet bodů 
44, 6. Kvasice II., počet bodů 42, 7. Hulín I., 
počet bodů 39, 8. Kvasice I., počet bodů 36

Renáta Nelešovská, 
vedoucí KIS Tlumačov

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná letos v Chropyni

Proplouvání Atlantikem. Foto KIS Tlumačov 

Střelba z luku.  Foto KIS Tlumačov. 

Skupina Návraty.  Foto KIS Tlumačov 

Tlumačovští senioři. Foto KIS Tlumačov 
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V tomto roce si Obec Tlumačov připo-
měla uplynutí 870 let od prvního písem-
ného záznamu o obci a Základní škola Tlu-
mačov oslavila své 100leté výročí otevření 
nové měšťanské školy. Pozvání na slav-
nostní den, 9. října 2011, přijalo mnoho 
hostí, mezi nimi i naši přátelé z družební 
obce Ďanová v čele s paní starostkou Kris-
tínou Adamišovou.

Slavnostní neděle začala v 10 hodin mší 
svatou v kostele sv. Martina, které se zú-
častnil generální vikář Mons. Josef Nuzík 
z olomouckého arcibiskupství. 

V 11 hodin pak začala prohlídka školy 
s doprovodným programem pro pozvané 
hosty. Těmi byli převážně bývalí zaměst-
nanci školy. Všichni si prohlédli výstavu 
výtvarných a rukodělných prací žáků a vý-
stavku historických fotografií a dokumentů 
školy. Také zde proběhla i ukázka, jak se 
učilo dříve a dnešní interaktivní vyučování. 

Následovalo kulturní vystoupení žáků, 
slavnostní projevy ředitele školy Mgr. Ro-
berta Podlase a starosty obce Ing. Antonína 
Jonáška. Ten také předal řediteli symbo-
lický klíč od školy s pamětními plaketami. 
Poté proběhl slavnostní oběd a neformální 
přátelské posezení při kávě a zákusku.

Pro širokou veřejnost byla škola otevře-
na již v sobotu 8. října 2011, kdy se usku-
tečnil Den otevřených dveří. V odpoledních 
hodinách přivítala slavnostně vyzdobená 
škola desítky návštěvníků všech věkových 
kategorií, kteří se přišli podívat, jak škola 
dnes vypadá. V učebnách, kde byly insta-
lovány retrospektivní výstavky tradičních 
výukových materiálů, si mnozí nostalgicky 
zavzpomínali na mladá léta, kdy školu na-
vštěvovali. Naopak překvapením pro mno-
hé byly moderní interaktivní tabule, aktu-
álně instalované v letošním školním roce, 
které výuku modernizují tak, aby odpo-
vídala standardům 21. století. Zvláště pro 

nejmladší generaci bylo seznámení s novou 
digitální technikou atraktivní. 

Neděle 9. října 2011 pokračovala v sále 
Kulturního a informačního střediska, kde 
se od 15 hodin uskutečnil koncert vážné 
hudby Konzervatoře Pavla Josefa Vejva-
novského Kroměříž. V úvodu slavnostního 
odpoledne přečetl starosta obce zdravici 
s blahopřáním od hejtmana Zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Mišáka. Na programu bylo 
i předání Ceny obce Tlumačov a Čestného 
občanství obce Tlumačov, které udělilo 
na svém zasedání 15. června 2011 Zastupi-
telstvo obce.

Letos zastupitelstvo udělilo Cenu obce 
Tlumačov paní Blaženě Čablové, dlouhole-
té pracovnici ve zdravotnictví v Tlumačově. 
Paní Čablová zasvětila svůj profesní život 
práci a pomoci tlumačovským občanům. 
Stále navštěvuje pacienty upoutané na lůž-
ko a podporuje jejich příbuzné. Za neúnav-
nost a obětavost jí patří náš obdiv a naše 
úcta. Paní Blažena Čablová byla v době 
předání ceny hospitalizována v nemocnici, 
cenu si převezme dodatečně.

Při příležitosti letošního výročí školy byla 
udělana dvě Čestná občanství obce Tluma-

Slavnostně prožitá neděle čov, a to panu Františku Uličnému a Mgr. Ji-
řině Rýdlové in memoriam. 

Před předání ocenění panu Uličnému 
krátce pohovořil o jeho životě Ing. Jan Rý-
del, místostarosta obce. Čestné občanství 
obce Tlumačov bylo uděleno panu Františ-
ku Uličnému za zásluhy v oblasti školství, 
přímočarý přístup k žákům, jeho celoži-
votní angažovanost ve školní i mimoškolní 
činnosti.

Čestné občanství bylo také uděleno paní 
Mgr. Jiřině Rýdlové in memoriam. Na svoji 
pedagogickou kolegyni hezky zavzpomínal 
ředitel ZŠ Tlumačov Mgr. R. Podlas. Mnozí 
z nás se neubránili dojetí. Starosta obce pře-
dal nejvyšší ocenění Obce Tlumačov dceři 
paní Rýdlové, Ing. Haně Bosch. Čestné ob-
čanství bylo uděleno paní Rýdlové za celoži-
votní angažovanost ve školství, jako vynika-
jící pedagog, obětavá výchovná poradkyně. 
Za vedení kroniky a přínos v oblasti kultury. 

Na závěr slavnostního odpoledne zazně-
ly poslední tóny koncertu, rodinní přísluš-
níci i hosté se podepsali do pamětních knih 
a přijali pozvání na malé pohoštění.

I přes sychravé počasí panovala v sále 
hřejivá nálada. Bylo to jistě díky krásnému 
koncertu vážné hudby a společnosti lidí 
s dobrým srdcem. Ze srdce blahopřejeme 
všem oceněným. 

Mgr. Lenka Zichová, učitelka ZŠ Tlumačov
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Sobotní Den otevřených dveří v ZŠ Tlumačov. Foto KIS Tlumačov 

Kulturní vystoupení žáků ZŠ při slavnostním 
obědě.  Foto KIS Tlumačov 

Školu si prohlédli i přátelé z Ďanové. 
Foto KIS Tlumačov 

Nedělní koncert. Zprava pan F. Uličný s manželkou, starosta 
obce Ing. A. Jonášek, děti paní Mgr. J. Rýdlové Ing. J. Rýdel 
a Ing. H. Bosch, dále ředitel školy Mgr. R. Podlas. 

Foto KIS Tlumačov 

 V sobotu 12. listopadu 2011 jste 
navštívil Martinské hody v naší obci 
a my jsme byli Vaší návštěvou mile pře-
kvapeni. Co rozhodlo o tom, že jste za-
vítal do Tlumačova?

O Tlumačově jsem také díky hřebčin-
ci věděl již dlouho, jelikož se od útlého 
dětství pohybuji po Zlínském kraji. Ro-
dina mojí maminky totiž pochází z blíz-
ké Bystřice pod Hostýnem. Mám však 
k návštěvě kraje kolem Tlumačova ještě 
jeden pádný důvod, moje přítelkyně je 
totiž z Napajedel, což je kousek. Téměř 
každý víkend se tedy pohybuji po oko-
lí a tak když mě můj kamarád sdělil, že 
jsou v Tlumačově hody a košt vína a na-
víc mi bylo následně tlumočeno i pozvání 
od pana starosty, tak jsem neváhal. 
 Chutnal jste i svatomartinská 

vína? Jaký nápoj Vám nejvíce chutná? 
Svatomatinská vína jsem ochutnával 

- jsou to vína svěží a podle mě plně srov-
natelná s francouzským beajolais nuveau. 

Na letošních Martinských hodech čeka-
lo v Klubu obce na Zábraní na návštěvníky 
jedno velké překvapení. Hostem, který nás 
přijel pozdravit, byl pan Tomio Okamura. 
Znáte ho jako toho „českého Japonce, co za-
stupuje cestovky“. Už jsme si všichni zvykli, 
že vystupuje v reality show, jindy diskutuje 
s předsedou vlády a často komentuje eko-
nomické události. Ale vidět a slyšet pana 
Tomia „naživo“ na hodech v Tlumačově, tak 
to byl teprve zážitek.

V sobotu 12. listopadu 2011 chutnali, 
při cimbálové muzice Dubina, již pátým 
rokem návštěvníci Klubu obce Zábraní 
svatomartinská vína roku 2011. Víno do-
dala místní vinotéka RÁJ Vína – Jiří Schö-
nweitz. Pan Jiří nás během své přednášky 
mimo jiné seznámil s jednotlivými vinař-
stvími, ze kterých „vzešlo“ mladé svato-
martinské víno. Degustovalo se 7 vzorků: 
3 bílá vína a po dvou vzorcích víno čer-
vené a růžové. A také jeden vzorek bílého 

Letošním zpestřením sobotní ochut-
návky mladých vín při cimbálovce byla 
vlasová show slečny Pavlíny Smolinkové 
z Kadeřnictví a nehtového studia Pawka 
z Kvasic. 

Martinské hody pokračovaly v neděli 
13. listopadu 2011 a nesly se již v poklid-
nějším duchu. V 9 hodin se konala Sváteční 
mše svatá v kostele sv. Martina a po 10 ho-
dině se občané i hosté sešli na náměstíčku 
při malém občerstvení. Všem, k dobré svá-
teční náladě, zazpívali a zahráli žáci Základ-
ní umělecké školy Otrokovice, odloučené 
pracoviště Tlumačov. 

Jménem pracovnic Kulturního a infor-
mačního střediska Tlumačov děkuji všem, 
kteří nám pomohli s organizací tak velké 
akce jakou bezesporu Martinské hody jsou. 
A děkujeme Vám všem za to, že jste přišli, 
ať už chutnat mladá vína nebo na nedělní 
setkání s přáteli na náměstíčku. Hody 2011 
skončily, už se těšíme na Martinské hody 
roku 2012. 

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Na moravské kuchyni jsem odros-
tl - maminka doma vařila tak jak byla 
zvyklá z Moravy. Křupavá husička nebo 
kachnička jsou dobroty, které nemají 
ve světě konkurenci. Navíc, jsem i po-
krevně většinový Moravák. Můj tatínek 
byl totiž napůl Japonec a napůl Korejec. 
Takže jsem čtvrtinový Japonec, čtvrtino-
vý Korejec a poloviční, tedy většinový, 
Moravák po mamince. Moravská kuchy-
ně je mi tak nejbližší. Prožil jsem tady 
také drtivou většinu svého života, jelikož 
v Japonsku jsem žil pouze 10 let. Doma 
vařím podle chuti a nálady - čas od času 
dostanu chuť na sushi a jindy na koprov-
ku či španělského ptáčka. Velmi mi také 
chutnají zabijačkové produkty.
 Tlumačovské novinky vyjdou 

před Vánocemi a novým rokem 2012. 
Co byste popřál tlumačovském obča-
nům a čtenářům novinek?

Hlavně hodně zdraví, ať jste šťastní 
a ať se vám ve všem hezky daří.
 Děkuji za odpovědi
Renáta Nelešovská, ved. KIS Tlumačov

Pan Tomio Okamura na Martinských hodech v Tlumačově
vína, který uzrál v Tlumačově. Pan doktor 
Fialka dodal Müller Thurgau+Muškát Mo-
ravský, pozdní sběr. 

Během přednášky o víně jsme přivítali 
milého hosta, pana Tomia Okamuru. Mo-
ravsko-japonský podnikatel (maminčina 
rodina pochází z Bystřice pod Hostýnem) 
se narodil v Tokiu, ale většinu života pro-
žil v Čechách. Je viceprezident Asociace 
českých cestovních kanceláří a agentur 
a zároveň i jejím tiskovým mluvčím. Hned 
v úvodu nám prozradil, proč si vybral právě 
Tlumačov ke své návštěvě. Více se dočtete 
v rozhovoru, který nám ochotně poskytl. 
Místní knihovně věnoval své 2 knihy: „Čes-
ký sen“ a „Umění vládnout“. Věříme, že 
jeho návštěva v Tlumačově nebyla poslední.

Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně 
patří dobře vykrmená a upečená husička. 
Na té si mohli návštěvníci Martinských ho-
dech také pochutnat.

Pan Tomio Okamura na hodech.  
Foto KIS Tlumačov 

A co se týče druhé otázky, pakliže se ptáte 
na alkohol, tak mám rád právě víno či dob-
rou slivovici. I když toho moc nevydržím. 
 Byl jste u nás spokojen? Navštívil 

jste ještě jiná místa v Tlumačově?
Návštěva byla skvělá. Vážím si toho, že 

mě obyvatelé Tlumačova tak vlídně a mile 
přijali. Bylo to krásné. Rád bych Tlumačov 
zase při vhodné příležitosti opět navští-
vil, budu rád, když mi dáte vědět, až zase 
budete pořádat nějakou podobnou akci. 
A jiná místa v Tlumačově jsem také navští-
vil, vlastně jsem ho projel křížem krážem. 
Přibližně 15 minut mi totiž trvalo než jsem 
našel místo konání Martinských hodů, tak-
že jsem jezdil sem tam a musel jsem se ně-
kolikrát ptát na cestu. Moc hezké bylo, že 
se mi všichni snažili mile poradit. 
 K Martinským hodům patří dozla-

tova, dokřupava upečená husička s kned-
líkem a zelím. Máte rád českou-morav-
skou kuchyni? Vaříte si více japonská 
nebo česká jídla?

Několik otázek pro pana Tomia Okamuru

Nedělní setkání na náměstíčku.  
Foto KIS Tlumačov 

Vlasová show. Foto KIS Tlumačov.  
Foto KIS Tlumačov 
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Ze života obce Ze života obce

Vánoce přicházejí každým rokem pořád 
ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že 
každý rok jsou tady o něco dříve. V každé 
rodině se slaví jinak, ale podstata Vánoc 
zůstává stejná. Vánoční svátky dávají rodi-
ny, přátelé, lidi dohromady. Jsme na sebe 
hodnější a víc na sebe myslíme. Už třeba 
jen tím, že přemýšlíme, jakým dárkem se 
navzájem překvapíme.

Před Vánocemi nastává adventní čas 
a my jsme se sešli na náměstí Komenské-
ho, abychom společně rozsvítili vánoční 
stromek. Ústřední, velký, vánoční stro-
mek je umístěn u kostela, u Kulturního 
a informačního střediska máme zase 
stromků pět. Menší osvětlený stříbrný 
smrček a další 4 stromečky u tlumačov-
ského betlému, které ozdobili děti z obou 
mateřských školek a žáci z 1. a 2. stupně 
základní školy. Každý stromeček je veli-
ce krásný a vkusný. Po úvodních slovech 
pana starosty Ing. Antonína Jonáška 
a pana faráře Michala Šálka, vystoupily 
se svým krátkým vánočním pásmem děti 
z Mateřské školy Tlumačov. Jejich vánoč-
ní básničky a písničky byly v jejich podání 
roztomilé a na mnohých tvářích vykouz-
lily úsměv. Jsme moc rádi, že naše pozvá-
ní přijali členové mužského pěveckého 
souboru Hlahol z Mysločovic. Písně, které 
zazněly, v nás naladily vánoční atmosféru. 

Na závěr letošního roku jsme připravili 
soutěž „O nejlepší vanilkový rohlíček“. Cel-
kem se soutěže zúčastnilo 16 pekařek, a je-
likož některé napekly i 4 vzorky, sešlo se 
k degustaci 24 dobrých vanilkových rohlíč-
ků. Chci jmenovitě poděkovat paní Boženě 
Egyedové, Haně Brázdilové, Heleně Rýdlo-
vé, Ludmile Kvardové, Jiřině Ševelová, Marii 
Novákové, Heleně Němcové, Ladislavě Šol-
tysové, Marii Kopřivové, Jitce Fialové, Kláře 
Jánské, Libuši Lorencové, Daniele Uhercové, 
Jiřině Vrtalové, Jitce Jakšlové a Naději, den-
ní stacionář, Otrokovice. Vítězkou, o které 
rozhodlo 126 degustátorů, se stala paní 
Hana Brázdilová. Blahopřejeme.

Ve staré budově vedle KIS jsme mohli 
opět po roce obdivovat vlakové modeláře 
a zakoupit si vafle nebo sendvič, svařené 
víno či čaj. 

V sále KIS jsme si prohlédli výstavu prací 
výtvarné soutěže „Stromy kolem nás“, kte-
rou uspořádal Dům dětí a mládeže sluníč-
ko Tlumačov. Můžete zde vidět 188 prací 
od 275 autorů zhotovených různými vý-
tvarnými technikami. Výstava je zpřístup-
něna do 20.1.2012 v prac. dny od 8-16 hod. 

Mezi návštěvníky akce zavítal i svatý 
Mikuláš, s andělem a čertem. Hodné děti 
odměnil sladkostmi, zlobivé pošimral čert 
metličkou na zádech.

Na závěr oblohu rozzářil tradiční ohňo-
stroj, na který netrpělivě čekaly zejména 
děti. Děkujeme panu Rajčanovi za krásnou 
podívanou a hasičům, zahrádkářům a dal-
ším dobrovolníkům za nezištnou pomoc. 

A ještě jednou k Vánocům. Najdou se ov-
šem i škarohlídové, kteří říkají, že Vánoce 
nemají rádi. Ale to je jen díky přeplněný-
mi obchody lidmi, předvánočním shonem 
doma i v zaměstnání. Určitě se všichni už 

od konce léta, kdy končí prázdniny a čas do-
volených, přes letos krásně slunný podzim, 
na Vánoce těšíme. Těšíme se na vánočního 
kapra s bramborovým salátem, na strome-
ček a pod ním dárky, na rozzářené dětské 
oči, na první sníh, na vánoční grog, punč, 
svařené víno, na návštěvy u příbuzných 
a kamarádů, na volné dny, na pohádky v te-
levizi, na vánoční cukroví, na spoustu jíd-
la a další a další věci, které máme spojené 
s Vánocemi.

Jménem pracovnic Kulturního a infor-
mačního střediska Tlumačov Vám přeji 
krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 
2012 pevné zdraví, trochu toho štěstí, hod-
ně lásky a vzájemného porozumění.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Vánoční
poselství

Milí přátelé,

v rozjímání nad poselstvím Vá-
noc se vracím ke vzpomínkám 
na chvíle strávené v městě Betlé-
mě. Městě, které se nachází na jihu 
současného státu Izrael. Městě, kde 
se před více než dvěma tisíci roky 
narodilo dítě, kterému rodiče dali 
jméno Ježíš. 

Vánoční svátky nám byly v mi-
nulých desetiletích představovány 
jako svátky zimního slunovratu. 
Dnes jsou to pro mnohé svátky 
plné romantiky spojované se vzpo-
mínkami na dětství, chvíle pohody 
v rodinném kruhu ověnčené řadou 
krásných zvyků, vánočních stro-
mečků, pohádek a dárků. Všem 
bych rád ze srdce popřál, aby je tak-
to mohli prožít. 

Jednou z krásných tradic je pře-
dávání betlémského světla. Jde 
o plamen, který je týdny před Vá-
nocemi zapálen právě ve zmiňova-
ném městě ležícím na v palestinské 
autonomii nazývaném Západní břeh 
Jordánu v současném státu Izrael, 
tedy na místě, kde se Ježíš Kristus 
narodil. Toto betlémské světlo, které 
je štafetovým způsobem předáváno 
a o vánočních svátcích si jej lidé od-
nášejí z půlnoční domů, nám připo-
míná, co je poselstvím těchto oblíbe-
ných svátků. 

Jsme lidé a máme být lidé. A to, 
co nás dělá lidmi není to, že máme 
dvě ruce a nohy, že chodíme do ško-
ly nebo do práce, že řídíme auto 
nebo trávíme čas u počítače. Ale to, 
že jsme schopni milovat a tím se po-
dobat Bohu. A o Vánocích se Bůh stal 
člověkem, aby nám byl blízko jak jen 
to je možné, aby nás této schopnosti 
intenzivně učil. 

Jsi i ty plně člověkem? Je na čase 
začít brát vážně poselství vánočních 
svátků a odhalit původ těch krás-
ných vánočních zvyků. Dáváme-li 
si o Vánocích dárky, pak proto, že 
si uvědomujeme, jak moc jsme byli 
narozením betlémského dítěte ob-
darováni. 

Přijměte pozvání ke společnému 
slavení vánočních bohoslužeb ve far-
ním kostele. 

Požehnané Vánoce! 

P. Michal Šálek, 
farář v Tlumačově

Nastal adventní čas

Zdobení stromečku. Foto KIS Tlumačov 

Vystoupení dětí z MŠ. Foto KIS Tlumačov 

Paní Vlasta vzpomíná na společně stráve-
ná léta s manželem. „Prožili jsme a prožívá-
me spolu spokojený život. Poradit mladým 
manželů recept na šťastné manželství, se 
asi nedá nic. Snad jen vzájemnou toleranci. 
Když je jeden z manželů vztekloun, ten dru-
hý by měl mlčet a čekat, až ho vztek přejde. 
Oba se musí navzájem přizpůsobit. Moje 
maminka vždycky říkávala: Když na to při-
jde, člověk by se mohl rozvádět každý den.“

Seznámili se na „čajáku v Bílém domě“ 
na dnešní Sokolské ulici. Svatbu měli 
na tehdejším Národním výboru v Tlumačo-
vě i v kostele ve Zlíně.“ 

Z manželství mají 2 dcery, které jsou vda-
né a obě bydlí v Tlumačově. Rodina se po-
stupně rozrostla o 2 vnuky a 2 vnučky, poz-
ději o stejný počet pravnuků a pravnuček. 

Všichni rodinní příslušníci jim doma vy-
strojili, na oslavu diamantové svatby, velmi 
krásný obřad. Hrálo se na flétnu, přednáše-
ly se básničky. 

„Mezi moje záliby patří zahrádka, pečení 
něčeho sladkého a dříve jsem i hodně plet-
la. Manžel byl velmi sportovně činný, hrával 
hokej, fotbal, dlouhou dobu se angažoval 
v místním sokole. Byl a je šikovný na všech-
no. Měla jsem štěstí, že jsem ho potkala,“ 
uzavírá své vyprávění paní Vlasta.

Moc děkujeme za rozhovor a do dalšího 
společného života přejeme hlavně pevné 
zdraví, spokojenost a radost.

• Jeden bez druhého neuděláme nic

Paní Helena Němcová pochází z Tluma-
čova. Jako mladá slečna Hložková bydlela 
v dnešní ulici Kvasická. Má jednoho souro-
zence, bratra Viléma. Po ukončení povinné 
školní docházky nastoupila do podniku 
TOFA Tlumačov, kde pracovala 41 let. 

Pan Jaroslav Němec se narodil společně 
se svým bratrem v Lubné (okres Kromě-
říž). Pět let zde chodil i do základní školy, 
pak odešel na měšťanku do Kroměříže. 
Po vyučení stolařem v Bystřici pod Hos-
týnem, dostal umístěnku do TOFA Tlu-
mačov. Zde pracoval až do roku 1990. Ná-
sledně přešel pracovat k soukromé firmě 
do Hulína a v důsledku zdravotních pro-
blému zanedlouho přešel do invalidního 
důchodu.

„Seznámili jsme se v TOFĚ v Tlumačově, 
kde jsme oba pracovali,“ říká pan Němec. 
„Svatbu jsme měli 21. října 1961 v Tluma-
čově. Nejdříve na tehdejším místním národ-
ním výboru a pak v kostele. Zajímavostí je, 
že nás oddával manželčin třídní učitel ze 
základní školy, pan Inocenc Pospíšil.“ 

Když se pan Jaroslav vrátil z vojny, za-
čal v Lubné s bratrem opravovat dům, aby 
v něm mohli všichni bydlet. V roce 1976 
se manželé Němcovi rozhodli postavit si 
dům v Tlumačově. Za tři roky (1979) se 
už z Lubné stěhovali, společně se svými 2 
syny, do nového domu. Pro mladou rodinu 
bylo nové bydlení ve všech směrech výhod-

né. Práci měli v místě bydliště i dostupnost 
dalších institucí byla o hodně lepší. 

Koníčky mají oba manželé společné: za-
hrádku. Pan Němec je dlouholetým členem 
SDH Tlumačov. Hasičům vede kroniku. Dří-
ve jezdívali i hodně do divadla, na koncerty. 
I nyní jsou velmi aktivní. Už podvakrát se 
zúčastnili jako soutěžící Her seniorů Mi-
kroregionu Jižní Haná a jsou členy místní 
organizace Zahrádkářů i nově vzniklého 
Klubu seniorů. „Máme i dlouholeté kama-
rády z Lubné, se kterými se scházíme 1x 
za 3 týdny a hrajeme kanastu,“ doplňuje 
paní Helena a pan Jaroslav pro zajímavost 
dodává: „Vojnu jsem si odsloužil na Sloven-
sku v Prešově, u výsadkářů. Rodina mi dala 
k 70. narozeninám pěkný dárek: na letišti 
v Kunovicích seskok padákem. Pilotovi le-
tadla jsem na závěr řekl: Ještě se se mnou 
neluč, v 80 mě tu máš zpátky.“

Celou oslavu zlaté svatby zařídily vnuč-
ky Dagmara a Kateřina. Svatební obřad si 
po půl století zopakovali na obecním úřadě. 
„Řekli jsme si: je to hezké výročí, každému 
se to nepoštěstí. A nelitujeme toho. Svat-
ba měla stejný průběh jako před 50 lety. 
Už nás bylo ale víc o 4 vnučky, 2 vnuky a 1 
pravnučku. A jak spolu vydržet 50 let? Chce 
to hodně tolerance. Slevit ze svých nároků, 
ze svého já a trochu se přizpůsobit i tomu 
druhému. Jeden bez druhého jsme neudě-
lali nic, chodíme a děláme všechno, jak se 
říká“ jak můj s mojů,“ uzavírají své vyprávě-
ní manželé Němcovi.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Z tlumačovské matriky
 Naši jubilanti říjen – prosinec
Jarmila Lhotáková, Tomáš Zaoral, Ma-
rie Malíková, Marie Šarmanová, Zdeň-
ka Gazdová, Anna Zavadilová, Helena 
Němcová

 Diamantovou svatbu oslavili
manželé Bohuslav a Vlasta Dorotíkovi.

 Zlatou svatbu oslavili 
manželé Jaroslav a Helena Němcovi.
Všem blahopřejeme.

 Narozené děti
Anna Vrzalíková, Josef Zlatuška, Ma-
tyáš Baran, Nikol Krajíčková, Michaela 
Havlíčková, Ondřej Vejsada

 Úmrtí
Marie Navrátilová, Stanislav Kopčil, 
Jaroslav Novotný, Oldřich Tabara, Fran-
tiška Machovská, Alois Odehnal, Věra 
Horsáková.

Ladislava Vránová, matrikářka
Pokud nemáte zájem o zveřejnění v této 
rubrice, v dalším čísle TN, sdělte to pro-
sím matrikářce, nebo do redakce TN.

Diamantová a zlatá svatba v Tlumačově

Manželé Němcovi při zlaté svatbě. 
Foto rodinný archiv 

Svatební fotografie jsou po 50 a 60 letech 
trochu vybledlé, nevěsta ani ženich už asi ne-
mají své svatební šaty, svědci už možná ne-
žijí. Proč si ale nezavzpomínat na společné 
začátky, na společnou cestu životem? 

 • 
Diamantová a zlatá svatba je opravdo-

vou událostí, která překračuje rámec rodiny 
a okruhu přátel, a proto redakce Tlumačov-
ských novinek požádala oslavence o krátký 
rozhovor. Na léta minulá vzpomínala paní 
Vlasta Dorotíková (panu Dorotíkovi to bo-
hužel nedovolil zdravotní stav) a manželé 
Helena a Jaroslav Němcovi.

• Měla jsem štěstí, že jsem potkala 
toho pravého

Manželé Bohuslav a Vlasta Dorotíkovi 
oslavili 20. října 2011 diamantovou svatbu, 
tedy 60. výročí svatby. Paní Vlasta je rodač-
ka z Tlumačova. Za svobodna se jmenovala 
Kadlčíková z „Cigánova“. Je z 9 sourozen-
ců, z nichž už žije jen ona. Pan Bohuslav 
se narodil v Hutisku - Solanec v podhůří 
Beskyd, kde později se svou manželkou 
a dětmi strávil nejednu dovolenou. Měl 
i bratra, který bohužel tragicky zahynul. 
Od svých 10 let už žije pan Dorotík v Tlu-
mačově. „Manželův otec našel zaměstnání 
„u Baťů“ ve Zlíně, kde dostal i byt“, vypráví 
paní Dorotíková. „Ale tatínek chtěl domek 
se zahrádkou a proto koupil rozestavěný 
domek v Tlumačově. Takže my teď bydlíme 
v domě mého tchána a tchýně, která se mi-
mochodem dožila neuvěřitelných 100 let.“ 

„Základní školu jsem vychodila v Tlu-
mačově, a jelikož bylo po válce, šla jsem 
hned pracovat. Nastoupila jsem do Svitu 
v Otrokovicích (název firmy se mnohokrát 
měnil), později jsem působila ve stejném 
podniku ve Zlíně, pak jsem se vrátila zpět 
do Otrokovic, do koželužen. Zde jsem pra-
covala až do odchodu do důchodu,“ vyprá-
ví paní Vlasta. 

Pan Dorotík se vyučil ševcem, ovšem 
zakotvil ve strojírnách. Dlouhé roky byl za-
městnancem ZPS Zlín.

Recept na vítězné 
vanilkové rohlíčky
 15 dkg ......hladké mouky
 2 dkg ......moučkový cukr
 5 dkg ......ořechů
 10 dkg ......másla – stela
 1 ......žloutek

Zpracovat – odpočinout - péct
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DDM Sluníčko a MŠ TlumačovZe života obce

Již jste si asi zvykli potkávat pečovatelky 
v červených bundách ve vaší obci. S blíží-
cím se koncem roku bych chtěla všem pe-
čovatelkám, které se starají o vaše občany 
poděkovat za jejich práci.

Je těžké zajistit péči seniorům, když 
chodíme do práce, musíme se starat o děti, 
domácnost a do toho ještě o domácnost ba-
bičky či dědy. 

V této situaci je tu pečovatelská služba, 
která pomáhá s péčí o seniory a zdravotně 
postižené občany. Rovněž s přibývajícím 
věkem se snižuje soběstačnost při osobní 
hygieně. K tomuto účelu slouží koupelna se 
speciální vanou, kterou mohou využít se-
nioři v Domě s pečovatelskou službou.

Často slýcháme povzdech seniorů, že 
musí za služby platit. Pravdou je, že kli-
enti, kteří mají sníženou soběstačnost po-
tvrzenou lékařem, mohou žádat o příspě-
vek na péči, který je odstupňován podle 
stupně závislosti na cizí pomoci od 800 Kč 

do 12.000 Kč. Tyto prostředky jsou pak ur-
čeny na péči. Zároveň stát ještě částečně 
přispívá formou dotací na naši činnost, 
protože maximální úhrada klientem ne-
smí překročit 100 Kč za hodinu. Snažili 
jsme se ceny na úrovni 85 Kč udržet co nej-
déle, ale vzhledem ke stále se zvyšujícím 
cenám energií, pohonných hmot a dalších 
vstupů, jsme nuceni i my od 1. 1. 2012 zvý-
šit ceny na 100 Kč. Jiné organizace jako 
Charita a další již dva roky mají vyšší ceny 
než my. 

I pečovatelky potřebují peníze a často 
mám pocit, že platy neodpovídájí obtížnos-
ti jejich práce. Kdo zažil, jak těžká je prá-
ce s imobilním klientem, ví, o čem je řeč. 
A ikdyž „jen uklízí a nakupují“, pak se ještě 
na vás usmívají, občas si popovídají a vy-
slechnou vaše trápení. 

Za to všechno jim patří dík.
Ing. Michaela Procházková ředitelka 
Pečovatelská služba Kroměříž o.p.s.

V naší obci 
vznikl Klub seniorů

V září 2011 reprezentovalo 10 seni-
orů obec Tlumačov na Hrách seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná. Podpořit je 
přišla i skupina příznivců z Tlumačova. 
Po úspěšné reprezentaci a příjemném 
posezení se zrodila myšlenka možnos-
ti scházet se víckrát než jednou ročně 
a nápad založit Klub seniorů v Tlu-
mačově. Tuto myšlenku podpořil pan 
starosta i vedoucí KIS Tlumačov. Může-
me vám tedy oznámit, že se scházíme 
každé druhé pondělí od 13:30–16:30 
v místnosti KIS. Náš program se tvo-
ří dle zájmu zúčastněných. Z větších 
akcí zatím proběhla příprava vánoční 
výzdoby do našich domácností. Také 
jsme se v hojném počtu zúčastnili 
soutěže O nejlepší vanilkový rohlíček 
i při Slavnostním rozsvícení stromku. 
Předvánoční náladu jsme podpořili 
i společným výletem na vánoční vý-
stavu v galerii Mariette ve Vizovicích. 
Šestnáct seniorů prožilo příjemný den 
a chystáme se na další společné výle-
ty. Naposledy jsme se sešli 12. 12. 2011 
na vánočním posezení. Těšíme se, že se 
naše řady v příštím roce ještě rozšíří 
o další aktivní seniory. 
Za Klub seniorů Tlumačov L. Šoltysová

ZO ČZS Tlumačov uspořádala 
ve dnech 24.–26. září 2011 tradiční vý-
stavu ovoce, zeleniny a květin. Na vý-
stavě návštěvníci mohli vidět jablka, 
hrušky, švestky, hrozny, jahody, maliny, 
velké množství zeleniny, kaktusů a kvě-
tin. Diváky zaujala obrovská dýně, oprav-
du velké papriky, překrásné kopřivy, 
brambořík a mnoho dalších exponátů. 
Velký úspěch měla expozice žáků ZŠ 
Tlumačov, mateřských škol. Naši výsta-
vu doplnili naši přátelé z Machové př. 
MVDr. František Václavík, př. Břetislav 
Brázdil a zahradník př. Miserovský. Za-
jímavá byla i expozice tlumačovských 
zahradníků rodiny Talašovy. Hlavně děti 
zaujaly kaktusy pana Petra Mamicy z Ot-
rokovic. Své výpěstky vystavovalo 38 
členů i nečlenů ZO ČZS. Výstavu navští-
vilo 220 dospělých a 169 dětí. A které je 

Pečovatelská služba Kroměříž v Tlumačově
Seniorky z DPS.  Foto archiv DPS. 

nejlepší jablíčko letošního roku? Zde jsou 
výsledky jednotlivých soutěží: 1. místo ja-
blko Rubín – p. Hrušková Jarmila, 2. místo 
jablko Rubín – p. Pavel Koryčánek 3. místo 
Melodie – př. Petr Hýbl. V rámci zeleniny 
zvítězily: 1. místo Maxi papriky –př. Něm-
cová Helena, 2. místo červená řepa - př. 
Dufek Vratislav, 3. místo dýně - p. Václav 
Popovský. Mezi květinami 1. místo obsadi-
ly kopřivy – p. Hruškové Jarmily, 2. místo 
brambořík –př. Vrtalové Jiřiny a 3. místo 
kvetoucí kaktus př. Dany Hlaváčové. Ná-
vštěvníky zaujal také citroník – př. Dufka 
Vratislava. Všechny děti, které výstavu na-
vštívily, dostaly lízátko, 15 dětí si odnes-
lo kreslící potřeby a 24 dostalo květinu. 
Odměněny byly také obě mateřské školy. 
Vlastní výstavu připravovalo 22 zahrádká-
řů. Pomáhala nám již tradičně paní Hana 
Brázdilová. Děkujeme všem návštěvníkům, 

vystavovatelům a v neposlední řadě těm, 
kteří výstavu připravili.

Na závěr bychom chtěli všem občanům 
Tlumačova popřát hlavně hodně zdra-
ví, štěstí a bohatou úrodu na zahrádce 
v roce 2012.

 Za výbor ZO ČZS Tlumačov 
Mgr. Jiřina Vrtalová, jednatelka

Zahrádkáři se měli čím pochlubit

Děti na výstavě. Foto archiv zahrádkáři.

Výpěstky občanů. Foto archiv zahrádkáři.

Zpívající anděl 
Kristýna Odložilová

V Olomouci se konal 12. října 2011 dru-
hý ročník celostátní pěvecké soutěže „Nad 
oblaky“. Pěvecká soutěž je určena pro lidi 
s mentálním, smyslovým nebo tělesným 
handicapem.

Na finálovém večeru se představilo 10 
jednotlivců a pět hudebních skupin z dva-
nácti krajů. Zlínský kraj měl v pořadí třetí 
nejpočetnější účast. 

Všem přítomným se tajil dech, když 
svým naprosto čistým a zvonivým hlasem 
zazpívala malá Kristýnka Odložilová z Tlu-
mačova náročnou píseň Memory z muziká-
lu Cats. Jedna z členek poroty Monika Ab-
solonová se o Kristýnčině zpěvu vyjádřila: 
„Myslela jsem, že zpívá anděl“.

Za své vystoupení si Kristýnka odnesla 
Cenu hejtmana Olomouckého kraje Marti-
na Tesaříka a Cenu poroty za celkový do-
jem. Ocenění na finálovém večeru v Olo-
mouci převzali další talentovaní výtvarníci 
i nadaní zpěváci, kteří naplnili sál Reduty 
radostnou atmosférou.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Podzimní prázdniny strávilo v DDM 
Sluníčko v Tlumačově 31 dětí. Pracovnice 
DDM Sluníčko připravily pro děti Strašidel-
ný Halloween s nocováním. Dva dny plné 
her, soutěží a legrace. Středeční dopoledne 
jsme jako již tradičně dlabali dýně a musím 
dodat, že letos měly děti opravdu hodně 
práce, protože se dýním na zahrádce daři-
lo a některé vyrostly do velkých rozměrů. 
Večer nám dýňové ozdoby osvítily prosto-
ry před domem dětí. Nejvíce se děti však 
těšily na podvečerní strašidelný průvod 
v maskách ulicemi Tlumačova a na to, jak 
při pochůzce vystraší své rodiče nebo sou-
rozence. Ani letos jsme se z průvodu nevrá-

Drak Odpaďák
Školní rok je v plném proudu, nově 

příchozí děti, které ještě před dvěma 
měsíci stály u dveří mateřské školy 
se slzičkami v očích, se bez problémů 
adaptovaly na nové prostředí, které se 
jim stalo na část dne novým domovem. 
Se zájmem vstřebávají první podněty 
o okolním světě a s novými kamarády 
zkouší a vybírají z množství hraček, které 
tady mají k dispozici. Jedním z hlavních 
úkolů našeho školního vzdělávacího pro-
gramu je nově zařazena environmentál-
ní výchova, výchova k ekologii. Rozhodli 
jsme se, že naučíme děti hravou formou 
třídit odpad. K tomuto účelu jsme zvo-

Kristýna Odložilová.  Foto Eva Derliová. 

Strašidelný Halloween

Dlabání dýně.  Foto archiv DDM Sluníčko Tlumačov 

tili s prázdnou a košík sladkostí byl plný až 
po okraj. 

Po dobré večeři šup do spacáků a ,,dob-
rou noc“ při pohádce.

Po probuzení a vydatné snídani si děti 
vytvořily z polotovarů malou čarodějnici, 
která může sloužit jako dekorace. Během 
obou dnů každý získával body do soutěže 
jednotlivců, která byla vyhodnocena v závě-
ru akce. Nejen vítězové, ale i ostatní získali 
drobné odměny. Úspěšnou akci jsme všich-
ni zakončili společným přípitkem dětským 
šampaňským. 

Ludmila Daňková, 
pedagogická pracovnice DDM Sluníčko

lili jako motivační prvek draka Odpaďáka. 
Téměř třítýdenní společná práce dětí a uči-
telek přinesla už teď pozitivní výsledky. 
Drak Odpaďák vyrobený z krabic od bot, 
krepového a barevného papíru už visí pod 
stropem obou tříd v v mateřské škole. Děti 
z něj mají obrovskou radost a každé ráno 
se s ním vítají. V tlamě draka Odpaďáka 
najdou symbolicky předměty, které rád 
mlsá. Vědí, že modrá hlava má ráda papír, 
zelená sklo, žlutá plast a červená baterie. 
V každé třídě máme také odpadkové koše, 
označené barevným dráčkem, kam děti há-
zejí příslušné odpadky. Potěšující pro nás 
je, že několik maminek nám už sdělilo, že 
si jejich děti doma hrají na třídění odpadu.
Výchovou k ekologii chceme u dětí probu-
dit zájem o ochranu životního prostředí 

Draci odpaďáci.  Foto MŠ Tlumačov.

a snažit se hravou formou během ná-
sledujících let podporovat snahu o jeho 
zlepšení.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov
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SportZe života v obci

Nočním pohádkovým parkem, který 
se konal v pátek 9. září 2011 v prostorách 
na náměstí Komenského a Základní a Ma-
teřské školy v Tlumačově, se vydalo téměř 
200 dětí v doprovodu rodičů.

V sobotu 24. září 2011 se konal na ha-
sičské zbrojnici Den otevřených dveří. 
Pro širokou veřejnost je to příležitost 
prohlédnout si zázemí Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, seznámit se s his-
torií hasičů v Tlumačově, pro děti mož-
nost přihlásit se do kroužku mladých 
hasičů. Kroniky z historie našeho sboru 
připravil k nahlédnutí kronikář pan Jaro-
slav Němec, ukázku činnosti žákovských 
družstev připravili vedoucí mládežnic-
kých kolektivů Štefan Hrtús a Milan Žák, 
pro všechny návštěvníky bylo připraveno 
občerstvení. Zajímavou součastí dne byla 
výstava modelů hasičských aut, kterou 
pro nás připravil pan František Jonášek 
z Hulína. Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici

občerstvení. Chtěli bychom opět a rádi po-
děkovat všem účinkujícím, kteří se ve svém 
volném čase účastní této akce a velké dík 
patří i sponzorům, kteří přispěli finančními 
i věcnými dary.

Petra Šimoníková, 
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Zájem o práci hasičů byl velký.  Foto archiv SDH Tlumačov. 

Děti se přišly krásně bát…
Letošní voltižní sezona pro nás zača-

la, jako každým rokem, ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Soutěžit odjeli jak jednotlivci 
(koně Catalin IV-33, Paegas 1 a Dan 13), 
tak i dvě skupiny - juniorská (kůň Farmon) 
a seniorská (kůň Paegas 1). Z těchto závo-
dů jsme si odvezli tři první místa, která 
získali Marek Hablovič, Michaela Hanová 
a Jana Wolfová, dvě druhé místa, které vy-
bojoval Denis Balaštík a seniorská skupina 
a tři třetí místa za Jana Habloviče, Mar-
gitu Urbanovou a skupinu junior. Rok pro 
nás tedy začal úspěšně a v tomto duchu 
se nesl i nadále. Na následujících závodech 
v Tlumačově jsme získali první místa čty-
ři (M. Hanová, M. Urbanová, D. Balaštík 
a skupina Senior), druhé místo vybojoval 
Jan Hablovič a třetí místo Nela Mikesková. 
Poslední nominační závody na závody me-
zinárodní (CVI) se konaly v Chomutově, 
odkud si první místo odvezli D. Balaštík, 
M. Hanová, M. Urbanová, druhé místo M. 
Hablovič a seniorská skupina, třetí místo 
získala J. Wolfová.

První ze dvou nominačních závodů se 
konaly v rakouské Stadl Pauře, kam odjeli 
bojovat o nominaci na Mistrovství Evro-
py v Le Mans pouze jednotlivci - Michaela 
Hanová - 35. místo, Margita Urbanová - 22. 
místo, Nela Mikesková - 24. místo a Denis 
Balaštík - 8. místo na koni Catalin IV-33, 
Jana Wolfová - 25. místo s Markem Hablo-
vičem - 10. místo na koni Paegas 1. Nutno 
podotknout, že těchto závodů se účastní 
celoevropská špička a výsledky našich re-
prezentantů jsou proto velmi dobré. 

Další boj o místa na ME se odehrál ve slo-
venském Pezinoku, kam kromě jednotlivců 
odjela i seniorská skupina, která vybojovala 
skvělé 2. místo. V ženách seniorkách získala 
7. místo J. Wolfová, 8. místo N. Mikesková 
a 10. místo M. Urbanová, za ženy juniorky 
vybojovala úžasné 2. místo Michaela Hano-
vá a v mužích juniorech získal 3. místo D. 
Balaštík a 7. místo M. Hablovič. 

Tímto byly karty na Mistrovství Evropy 
rozdány. Vůbec poprvé v historii TJ voltiž 
Tlumačov odjeli reprezentovat Českou re-
publiku na ME všichni jednotlivci z oddílu, 
což je skvělý úspěch! Bohužel se některé 
vkládané naděje rozplynuly hned po vete-
rinární prohlídce. Touto prohlídkou nepro-
šel, kvůli problémům s okutím, kůň Catalin 
IV-33, na kterém startovali čtyři jednot-
livci. V záloze byl ale druhý kůň, Paegas1, 
na kterém ještě startovat mohli. Naneštěstí 
i na něm se po prvním kole hlavní rozhod-
čí něco nezdálo a po reinspekci vyloučili ze 
závodů i jeho. Tímto přišli o možnost vybo-
jovat dobré umístění juniorští jednotlivci, 
kteří si už náhradu po odjetém prvním kole 
dle pravidel nemohli najít. Seniorské jed-
notlivkyně si vypůjčily koně Aquarise z od-
dílu Hřebčín Albertovec, na kterém sice ne-
měly možnost před ME trénovat, i tak ale 
získaly slušná umístění. Margita Urbanová 

skončila na 22. místě, Jana Wolfová na mís-
tě 24. a Nela Mikesková na 25. místě.

Po těchto náročných závodech jsme si jeli 
,,spravit chuť“ na poslední závody voltižního 
poháru do Tetčic u Brna. Odtud si odvezli 
1. místa M. Hanová a D. Balaštík, 2. místo 
J. Hablovič a juniorská skupina, 3. místo M. 
Hablovič a M. Urbanová, která startovala 
na dvou koních a proto si odvezla i místo 5.

Úplně posledními závody letošní sezony 
se stalo Mistrovství České republiky, konané 
v Albertovci. Po nevydařených závodech ve 
Francii, jsme vkládali velké naděje právě do 
těchto závodů a vyplatilo se. Titul Mistryně 
České republiky v kategorii ženy juniorky, 
letos podruhé obhájila Michaela Hanová 
na koni Catalin IV-33 s lonžérkou Pavlínou 
Schillerovou. Stříbrnou medaili, v kat. ženy 
seniorky získala Jana Wolfová na koni 
Paegas 1, taktéž lonžovaném P. Schillerovou. 
Bronzovou medaili si odvezli Margita 
Urbanová s Denisem Balaštíkem, rovněž na 
Catalinovi. ,,Bramborovou“ medaili (4. místo) 
získali Marek Hablovič a skupina junior a 5. 
místo si odvezl Jan Hablovič. Zlatou medaili 
získalo také družstvo jednotlivců ve složení 
M. Hanová, M. Urbanová, N. Mikesková aj. 
Wolfová.

Dá se tedy říci, že kromě zmíněných 
závodů v Le Mans byla letošní sezona pro 
náš oddíl jedna z nejúspěšnějších vůbec. 

Tak tímto nadpisem by se dala nejlépe 
zhodnotit celá letošní sezóna mladého 
jezdce Continental Junior Teamu Dušana 
Kouřila. Začátek roku nezastihl Dušana 
a ani techniku zrovna v nejlepší formě 
a tak po třech úvodních závodech mis-
trovství figuroval jezdec hájící oranžovo-
černé barvy až na sedmém místě ve třídě 
Bambini. Tento průběžný výsledek byl 
pro Dušana i celý náš tým zklamáním 
a proto padlo rozhodnutí o změně tré-
ninkové přípravy jezdce. K tomuto ne 
příliš lichotivému výsledku přispěl i fakt, 
že teprve v druhé polovině sezóny 
přišli techničtí komisaři na skuteč-
nost o technickém podvodu jednoho 
z týmů. Ten byl sice následně vylou-
čen z daného závodu, ale nám jen 
zbyly domněnky, jak dlouho tento 
tým podváděl!

První závod, po letní prázdninové 
přestávce, se jel na motokárové tra-
ti v Písku a hned zde ukázal Dušan 
obrovské zlepšení. V tomto dešti-
vém závodě se držel náš jezdec více 
jak polovinu jízdní doby na prvním 
místě, ale malá jezdecká chyba ho 
odsunula až na páté místo. A tak si 
musel Dušan na své první vítězství 

Voltižní úspěchy v sezoně 2011

Michaela Hanová byla navíc na Vyhlášení 
středomoravské jezdecké ligy 2011 vyhláše-
na nejúspěšnější reprezentantkou Zlínské 
oblasti České jezdecké federace za rok 2011 
a získala také zlatý výkonnostní odznak. 
V dosažení těchto výborných výsledků nám 
celý rok pomáhal Zlínský kraj, kterému 
bychom chtěli tímto poděkovat za 
umožnění reprezentace jak našeho oddílu, 
tak i České republiky.

Kateřina Králová

ve třídě Bambini počkat až na poslední 
podnik mistrovství, který se konal ve Vy-
sokém Mýtě. Zde nenechal Dušan nikoho 
na pochybách a porazil oba tovární jezd-
ce Pragy i prachatického Ms kartu. Tímto 
výsledkem si mladý tlumačovský jezdec 
upevnil konečnou čtvrtou příčku v celko-
vém hodnocení MČR v kartingu 2011.

Po těchto dobrých výkonech z konce 
letošního roku se tým rozhodl o změně 
třídy pro rok 2012, kterou by měla být 
stále více populární a mediálně podporo-
vaná mezinárodní třída Easy 60.

Dušan Kouřil, otec

Konec dobrý, všechno dobré

Seniorská skupina.  
Foto archiv voltiž. 

Dušan Kouřil.  Foto rodinný archiv. 

Beruška a Ferda Mravenec. 
Foto KIS Tlumačov. U ježibaby.  Foto KIS Tlumačov. 

Děti prošly celkem osmi stanovišti s po-
hádkovými postavami, kde pro ně byly 
připraveny různé úkoly. Od startu, kde 
obdržely kartičku pro razítka za splněné 
úkoly, pokračovaly k stanovišti, kde čekal 
Ferda Mravenec a Beruška, aby jim pomoh-
ly stavět komín z kostek. Fantomas s Kost-
livcem jim připravili slalom na koloběžce, 
princezna s pirátem je nepustili dál, dokud 
nepřešly lavečku s balónkem na lžičce. Dále 
prošly strašidelným peklem, kde házely 
míčkem do čertovy tlamy, u Budulínka s liš-
kou nosily hrášek, ježibaba měla v chaloup-
ce pavouky s hmyzem a chtěla po dětech, 
aby je donesly. Červená Karkulka opět za-
pomněla, co má donést babičce v košíčku 
a nakonec chytaly u vodníka rybičky. Za ka-
ždý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. 
Pro děti i dospělé bylo přichystáno malé 

V září jsme zahájili sportovní sezónu 
školy účastí v soutěži pořádané ZŠ Hulín 
za podpory TOS Hulín.

27. září tohoto roku jsme se zúčastnili 
velmi zajímavé a atraktivní sportovní sou-
těže družstev, kterou pořádala ZŠ Hulín 
na svých sportovištích. 

Jednalo se o soutěž 15členných smí-
šených družstev, ve kterých soutěžilo 10 
chlapců a 5 dívek II. st. naší školy. Družstvo 
ve složení: Tereza Podroužková, Tereza Kři-
kavová, Renata Vodicová, Tereza Vyoralová, 
Nikola Hýbnerová, Michal a Martin Michalí-
kovi, Dominik Kalandra, Pavel Hlaváč, Dan 
Machovský, Martin Jelínek, Dominik Koši-
na, Petr Blahuš a Vojta Buček vedl jako ka-
pitán - Petr Beňo z IX. tř. školy. 

Soutěž byla atraktivní vzhledem k sys-
tému bodování, kdy všichni členové druž-
stva absolvovali všechny disciplíny a jejich 

Sportovní soutěž všestrannosti žáků ZŠ Hulínského regionu
výkony a časy se sčítaly a porovnávaly 
s výkony ostatních družstev (ZŠ Hulín, 
ZŠ Litenčice, ZŠ Kostelec u Holešova). 
Za vítězství v dané disciplíně byly 4 body 
a za čtvrté místo bod 1. 

Výsledky našeho družstva v jednotlivých 
disciplínách: běh na 60 m - 4. místo, skok 
do dálky - 4. místo, běh na 400 m - 3. místo, 
hod šipkou na terč - 2. místo, jízda na ves-
lařském trenažéru - 3. místo, střelba na koš 
- 3. místo, šplh na šplhadle - 3. místo, lehy - 
sedy - 2. místo, hod plným míčem - 3. místo. 

Během uvedených disciplín jsme se po-
stupně stále pohybovali mezi 2. až 4. mís-
tem a s velkou nadějí jsme se těšili na zá-
věrečné miniturnaje ve florbalu chlapců 
a v přehazované dívek. Bohužel kolektivní 
hry nám nevyšly a získali jsme v nich pou-
hé 2 body, které nás posunuly na konečnou 
4. příčku. 

Celkové pořadí družstev: 1. místo ZŠ 
Hulín 39 bodů, 2. místo ZŠ Kostelec 26 
bodů, 3. místo ZŠ Litenčice 25 bodů, 4. mís-
to ZŠ Tlumačov 20 bodů. 

Škoda, že nám nevyšly hry, protože ně-
které individuální výkony byly absolutně 
nejlepší (např. D. Košina ve šplhu, V. Buček 
na 400 m a dal.). Přesto všem členům druž-
stva děkuji za snahu o maximální výkony 
a chuť si zazávodit. 

Ukazuje se, že pokud se i v budoucnu 
budeme chtít účastnit podobných regionál-
ních soutěží, musíme důsledně naplňovat 
ŠVP v části učiva TV a pracovat i s nepopu-
lárními pohybovými aktivitami jako jsou 
běhy, šplh a silové disciplíny. 

Soutěžícím přeji hodně chuti do dal-
ších soutěží! 

Robert Podlas, ředitel ZŠ Tlumačov 
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16Přání, inzerce

TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ 
NABÍZÍ VÁNOČNÍ STROMKY, ŽIVÉ RYBY, CIBULI,  
JABLKA, BRAMBORY, SUDOVÁ VÍNA A KYSANÉ ZELÍ

Zároveň děkujeme všem zákazníkům za přízeň  
a přejeme radostné Vánoce, bohatého Ježíška  
a v novém roce hodně štěstí a zdraví a pohody.

Přijměte srdečné přání veselých 
Vánoc a šťastného nového roku. 
Všem, kteří nám pomáhají 
vytvářet Tlumačovské novinky 
přejeme vše nejlepší do nové-
ho roku, hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů. 

Redakce Tlumačovských novinek
 Ing. Jan Rýdel,
 Mgr. Jiřina Vrtalová
 a Renáta Nelešovská

Příjemné prožití svátků vánoč-
ních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v novém roce 2012. 

vám přejí pracovnice 
DDM Sluníčko 

Hana Hlobilová 
a Ludmila Daňková

Cukrárna Tlumačov
Olga Ředinová

přeje všem svým zákaz-
níkům šťastné a veselé 

svátky vánoční a v novém 
roce 2012 hodně zdraví 

a spokojenosti.

Tím nejkrásnějším dárkem  
k Vánocům není co se zlatem třpytí, 

je to úsměv, láska a pohlazení.  
Krásné vánoce přeje 

Martina Skácelová – trafika.

SDH Tlumačov 
přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití 
svátků Vánočních 
a do Nového roku 2012
hodně zdraví, štěstí
a osobní 
spokojenosti

Přejeme našim 
zákazníkům, krásné 
prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, 
štěstí a mnoho úspěchů 
v novém roce 2012. 
Kolektiv zaměstnanců 
firmy AREA.

Obchodním partnerům děkujeme 
za spolupráci,

Přátelům za radost a nejbližším 
za lásku

	 Pavel	Baďura	 Ing. Milena	Baďurová
	 KOKK	Otrokovice	 PRODEJ-vše	pro	krby	a kamna

DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov a Tělocvičná jednota Sokol Tlumačov
za finanční podpory Obce Tlumačov

pořádá
v sobotu  21.1.2012 od 15:00 hodin v Sokolovně Tlumačov

DĚTSKÝ KARNEVAL S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
Vstupné: děti do 1 roku zdarma, děti 50 Kč, dospělí 80 Kč

Na děti čeká spoustu sladkostí, soutěží, písniček a tance se známou 
dětskou zpěvačkou Míšou z Ostravy. 

Předprodej vstupenek zahájen od 2.1.2012 v prostorách KIS Tlumačov. 
 Vstupné slosovatelné.  Občerstvení zajištěno

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV A ZO ČZS TLUMAČOV
Vás zvou na jubilejní 10 ročník

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 
A KOŠT BRAMBORÁKŮ 2012

přijďte v sobotu 28. ledna 2012 v době od 14-17 hod. do KLUBU OBCE ZÁBRANÍ.
Vyhodnocení vzorků bude v 18 hodin. Vstupné 50 Kč

Sběr vzorků (1/2 litru pálenky) proběhne v pátek 27. ledna 2012 od 16–18 hod. 
Sběr vzorků bramboráků bude v sobotu 28. ledna 2012 od 13–14 hod. v KLUBU OBCE ZÁBRANÍ.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov
zve všechny hráče i fanoušky na

,,NULTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE“
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ.

Akce se uskuteční 27. prosince 2011 v Klubu obce Zábraní.
Dopoledne budou soutěžit děti a mládež a odpoledne dospělí. 

Prezentace: děti a mládež: 9 – 9:30 hod., startovné 25 Kč 
dospělí: 14 – 14:30 hod., startovné 50 Kč. 

S sebou si vezměte pálku na stolní tenis, bojovnost, 
sportovního ducha, dobrou náladu a chuť si přijít zasportovat.

Občerstvení zajištěno
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