ROČNÍK XIII.
ČERVEN 2004

CENA 5 Kč

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
Tlumačovských novinek,
chtěl bych Vás prostřednictvím tohoto prázdninového vydání informovat o budoucím využití objektu bývalé MŠ U Trojice.
Více než rok byl objekt bývalé MŠ
U Trojice nabízen k prodeji prostřednictvím realitních kanceláří Zvonek a
Reality Recom. Zájemci o odkup nemovitosti bu neprojevili seriozní zájem, nebo zamýšlený účel využití byl
v rozporu se zájmy obce.
Na základě neúspěšných pokusů o
prodej uvedených nemovitostí přes
realitní kanceláře bylo vedeno osobní jednání o jiném možném využití objektu a přilehlých pozemků, než formou prodeje. Z pohledu řádného hospodáře se jevila jako jedna z výhodných řešení forma dlouhodobého pronájmu, který bude zahrnovat zajištění údržby a provozu nemovitostí třetí
osobou - nájemcem.
Vstoupili jsme do jednání se Speciální mateřskou školkou Klubíčko,
s.r.o. Otrokovice, která řešila problematiku vhodných prostor pro svoji činnost a v Otrokovicích, kde působila v

minulých letech,
nebyla možnost
nalézt vhodné
prostory pro činnost speciální
mateřské školky.
Po několika jednáních s Bc. Ludmilou Stodůlkovou - jednatelkou
MŠ Klubíčko zastupitelstvo obce
zrušilo záměr
prodat objekt bývalé MŠ U Trojice a rada obce schválila nájemní smlouvu na dlouhodobý pronájem těchto nemovitostí do roku 2015
pro Speciální MŠ Klubíčko, s.r.o. za
účelem provozování speciální mateřské školky pro děti s postižením. Objekt MŠ U Trojice by měl do konce letošního roku projít nutnými stavebními úpravami spočívajícími zejména
ve výměře elektroinstalace, zřízení
bezbariérového přístupu, dispozičních
úpravách a rekonstrukci sociálního zařízení, které budou financovány prostřednictvím dotace ve výši 2 mil. Kč z
Ministerstva financí ČR. I když od 1.6.
2004 se objekt formou nájmu v užívání
Speciální mateřské školky Klubíčko viz článek Bc. Ludmily Stodůlkové dále
v tomto čísle, bude nutno provést vzpomínané stavební práce do konce letošního roku, aby mohla školka od měsíce února 2005 plně fungovat v nových
prostorách. Veškeré finanční náklady spojené s provozem speciální
mateřské školky vč. nutných nákladů
na údržbu objektu a přilehlých pozemků dle nájemní smlouvy ponese nájemce - tj. Klubíčko a nebudou do roku
2015 zatěžovat rozpočet obce.

Z DNEŠNÍHO
ČÍSLA
l Slovo starosty
l Jak přišlo Klubíčko

do Tlumačova
l Výsledky hlasování do EU
l Velké stěhování
l Vyšívačky na vernisáži

V souvislosti s výše uvedeným bych
Vám chtěl sdělit, že tento způsob využití objektu MŠ U Trojice byl jednomyslně podpořen členy zastupitelstva
i rady obce. Z hlediska sociálního tímto zachováváme statut a funkci objektu. Navíc morálně, věcně a částečně
i finančně formou nekomerčního nájmu přispíváme “dobré věci”, tj. péči o
děti s postižením z okolí a případně i
z Tlumačova.
Závěrem bych Vám chtěl popřát
pěkné prožití prázdninových - doufám,
že slunečných - měsíců, což je ideální příležitost pro relaxaci a odpočinek.
červen 2004
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY OBCE
Rada obce dne 31.3.2004
l schvaluje v souladu se schválenými kritérii finanční
podporu z § 3419 rozpočtu obce pro rok 2004 organizacím, které v obci Tlumačíov pracují s mládeží v níže
uvedené výši:
a)na jednorázové akce v roce 2004:
â kopaná-turnaje žáků 2x 4.000,- â ČOS-stříkání ledu
v zimním období 3.000,- â DDM-akce sokolovna-média 3.000,- â voltiž-závody-duben 3.000,- â rybářizávody mládeže 3.000,- â SRPDŠ-den dětí 3.000,â ZŠ Tlumačov-zájezd nejlepších žáků 3.000,- â MŠ
Tlumačov-zájezd pro děti 3.000,- â karneval pro dětiul. Zábraní 1.000,- â SDH-soutěž Plamen 2.000,- â
jednorázové akce celkem 28.000,b)na činnost a práci s mládeží v roce 2004:
â kopaná 20.000,- â ASPV 3.500,- â SDH 7.000,â voltiž 11.000,- â rybáři 7.000,- â na činnost celkem 48.500,-, Rezerva na § 3419 3.500,l schvaluje bezplatný pronájem a podporu akcím pořádaným do konce roku 2004 na sokolovně podle předloženého návrhu (s tím, že prostor požadovaný ČOS
na dubnovou pomlázkovou zábavu bude rezervován
pro akci jiné organizace):
â hasiči - Martinská zábáva - listopad â obecní úřad koncert Stříbrňanka 26.11. 2004; Vánoce a lidová řemesla - prosinec 2004 â SRPDŠ - zábava 30.10. 2004; diskotéka pro děti 4.12. 2004 â Základní škola Tlumačov - akademie školy 13.5. 2004; soutěž § místní kolo 23.4. 2004
l schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro
umístění rozhlasové ústředny v lokalitě Skály dle změn
a doplňků z dnešního zasedání rady a ukládá starostovi obce podepsat smlouvu do 21.4. 2004.
l schvaluje z důvodu prodlení s placením nájemného
výpověd nájemní smlouvy ze dne 1.10. 1996 se společností Agrotonz a.s. (Azteco CZ, s.r.o.) na pozemky:
parc. č.:
512/1 zb.
2493
2530
1095
1195

výměra(m2):
689
3144
1755
15204
501

2619 zb.
2070/1
2661/5 zb.

382
68
2921

2661/4 zb.

1448

2506
2508
2619/1
2619/2 zb.
2051/2
512/1 zb.

3622
1131
1164
1750
6826
689

1776
2538/1
2538/2

378
2251
5692

lokalita:
Slivotín - výsadba lesa
Kopce (bývalá lesní cesta)
Podhájí - polní cesta
sad schodky
naproti motorestu - bývaý přejezd přes železnici
polní cesta Zástruží ke štěrkáči
před RD č.p. 811 ul. Kvasická
podél Mojeny od mostku u
mlýna po areál hřiště ZŠ
podél Mojeny od mostku u
mlýna po areál hřiště ZŠ
polní cesta U cihelny
polní cesta Hoštínek
polní cesta Zástruží ke štěrkáči
polní cesta Zástruží ke štěrkáči
Zástruží
Slivotín - výsadba lesa
(pronajato 2x)
Ameriky
ul. Jiráskova - místní komunikace
ul. Jiráskova - místní komunikace

k nejbližšímu možnému datu
l bere na vědomí informace spojené se jmenováním
velitele JSDH obce Tlumačov k datu do 14. dubna 2004 z
potenciálních členů jednotky, kterých je k dnešnímu datu 16.
a schvaluje znění Dodatku k dohodě o členství v JSDH
obce Tlumačov a pověřuje starostu obce uzavřením
Dodatku s velitelem jednotky SDH obce Tlumačov.
l bere na vědomí žádost občanů z ulice Dr. Horníčka a
pověřuje obecní úřad k jednání s majitelem firmy Lesnictví Kohoutek panem Jiřím Kohoutkem ohledně nápravy bezpečnosti silničního provozu na této komunikaci a zasláním odpovědi zástupci žadatelů v negativním smyslu na základě doporučení stavební komise.
l konstatuje finální částku 1 mil. Kč na rekonstrukci
hasičské zbrojnice s tím, že bere na vědomí více práce
v oblasti chodby, střešního okna a v oblasti fasády požaduje provedení prací podle projektové dokumentace s
mezní možností neprovedení fasády z východní strany.
l bere na vědomí umístění obce Tlumačov v soutěži o
nejlepší webové stránky “Zlatý erb” na 3. místě v rámci
obcí Zlínského kraje a v této souvislosti věnuje věcný
dar, tj. tiskárnu Hewlet Packard 7260, kterou obdržela
jako ocenění v této soutěži správci webových stránek
obce Tlumačova panu Ing. Janu Rýdlovi za velmi kvalitní práci v této oblasti.
l bere na vědomí záměr přesunout DDM do prostor 1.
podlaží budovy ZŠ a současně pověřuje starostu zařadit tento bod na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce dne 17.3. 2004
l schvaluje předložený rozpočet obce pro rok 2004 v
plném rozsahu jako vyrovnaný o celkových příjmech a

výdajích ve výši 53,395.00,- Kč
a pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností
naplňoval jednotlivé paragrafy schváleného rozpočtu v
průběhu roku 2004 s tím, že budou závazné jednotlivé
paragrafy a bude usilováno ve skutečnosti vždy o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku.
l schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov IČO
00284572 k 31.12. 2004 aktiva celkem = pasiva = celkem = 223,650.196,70,- Kč
l schvaluje záměr odprodat pozemky jako celek p. č.
1340/4 (80m2), p. č. 1340/7 (572m2) a p. č. 1340/8
(554m2) o celkové výměře 1206m2 za cenu 70,- Kč/m2,
tj. za celkovou smluvní kupní cenu 84.420,- Kč s podmínkou, že náklady spojené s prodejem pozemku bude
hradit kupující.
l schvaluje zřízení jednotky SDH obce Tlumačov ke dni 18.3.
2004 a schvaluje zřizovací listinu v předloženém znění.
l schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu, předložené společností Zlínská vodárenská, a.s., IČ: 27076288,
se sídlem: Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ: 760 49, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8535 (dále jen “Zlínská vodárenská”) a
doplnění o připomínky zpracované obci Tlumačov, které
byly odeslány smluvním stranám. Předmětem této smlouvy je zejména úprava postupu obce Tlumačov, jako akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ:
49454561, se sídlem: Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ: 760 49,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1169 (dále jen “VAK Zlín”), na
valné hromadě VAKu Zlín svolané za účelem schválení
tzv. provozního modelu, jehož důsledkem bude prodej provozní části podniku VAKu Zlín a nájem infrastrukturní části
VAKu Zlín společnosti Zlínská vodárenská
Rada obce dne 21.4.2004
l schvaluje pořadník na přidělování bytů platný na období květen až říjen 2004 zpracovaný a předložený referentem majetku obce.
l schvaluje pronájem buňky v době služeb sl. Lence
Kvardové za účelem provozování kosmetických služeb
od 1.5. 2004
l schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu dvou parkovacích míst u ZS pro „Autodíly Horák” o rozloze 24m2 za
cenu 150Kč/1m2/rok.
l schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s pí Ivanou
Machovskou na byt v domě č. p. 360 do 31.5. 2005.
l schvaluje předložený Provozní řád zařízení ke sběru a
shromažování odpadů - sběrný dvůr obce Tlumačov.
l schvaluje finanční podporu pro jednorázovou akci „IV.
ročník Tlumačovské 100” z rozpočtu obce 2004 § 3419
ve výši 1000,-Kč pro účastníky mladší 18 let na zajištění občerstvení a bezpečnosti.
l schvaluje zadání kalendáře 2005 s historickými fotografiemi obce Tlumačov do výroby a tisku u společnosti
Hart-press Otrokovice s nákladem 500 ks a za maximální cenu do 42.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH.
l bere na vědomí informace podané starostou obce
ve věci členské základny a velitele JSDH obce Tlumačov, ve věci uzavření smluvních vztahů s vlastníkem
sokolovny T.J. Sokol Tlumačov, ve věci vodovodního
řádu v ul. Nové a připravované valné hromady společnosti VAK Zlín a podpisu smluvních dokumentů spojených s konáním VH. V případě, že do 28.4. 2004 nebudou podepsány nájemní smlouvy ze strany T.J. Sokol
Tlumačov týkající se sokolovny, neschvaluje provoz letního kina od 30.4. 2004 a pověřuje starostu obce zrušením provozu a programu letního kina na nejbližší měsíc, tj. květen 2004.
l ukládá starostovi obce informovat o stavu a možných
následcích vyplývajících z nepodepsání nájemních
smluv ze strany T.J. Sokol Tlumačov starostku Župy
obce sokolské MUDr. Olgu Charvátovou.
l bere na vědomí možnost využití objektu MŠ U Trojice
a schválil využití tohoto objektu formou nájmu pro sociální oblast specifikovanou na vlastním zasedání.
Zastupitelstvo obce dne 12.5. 2004
l ruší původní záměr prodeje objektu MŠ U Trojice č.
p. 336 a přilehlých pozemků p.č.831/26 a doporučuje
radě obce schválit nájemní smlouvu na dlouhodobí pronájem těchto nemovitostí pro Speciální mateřskou školku Klubíčko, s.r.o. za účelem provozování speciální MŠ
pro děti s postižením.
l schvaluje podání žádosti na MF o dotaci z programu
298 210 na stavební úpravy a rekonstukci MŠ U Trojice
na speciání MŠ pro děti s postižením ve výši 2 mil. Kč a
pověřuje starostu zpracováním a podáním žádosti na
MF ČR.
l schvaluje přemístění DDM do prostor 1. podlaží staré

budovy základní školy od 1. září 2004.
l schvaluje finanční příspěvek ve výši do 40.000,-Kč
pro Charitu sv. Anežky Otrokovice na dostavbu objektu,
která bude zahájena v letošním roce.
l schvaluje předloženou změnu č. 1/2004/5 rozpočtu
obce pro rok 2004 v plném rozsahu jako vyrovnanou s
celkovými příjmy a výdaji ve výši 35.939 500,-Kč.
l schvaluje odprodej pozemků p. č. 1340/4 (80m2), p.č.
1340/7 (572m2) a p. č. 1340/8 (554m2) k.ú. Tlumačov o
celkové výměře 1206m2 za cenu 70,-Kč/m2, tj. za celkovou smluvní kupní cenu 84.420,-Kč s podmínkou, že
náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující, tj. Marek Hoa, Skály 571, 76362 Tlumačov.
l schvaluje podání žádosti o finanční podporu z programu ZK na výstavbu, technické zhodnocení a opravy
sportoviš na technické zhodnocení - pokládku umělého povrchu na multifunkční hřiště u základní školy.
l bere na vědomí informace podané starostou obce ve
věci restrukturalizace společnosti VAK Zlín, a.s. (provozní model = Zlínská vodárenská, a.s.), ve věci smluvních vztahů a T. J. Sokol Tlumačov v rámci využívání
sokolovny pro potřeby obce a termíny řádných zasedání orgánů obce (zastupitelstva a rady) v druhém pololetí
roku 2004.
l schvaluje uzavření rámcové smlouvy s Jihomoravskou plynárenskou a. s. na vybudování plynárenského
zařízení - STL plynovodu Lpe 63 v délce 45m v lokalitě
Zábraní a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Rada obce dne 26.5. 2004
l schvaluje nájemní smlouvu na dlouhodobý pronájem
- na dobu od 1.6. 2004 do 31.12. 2015 - objektu č. p.
336 a parcel č. 495 a 831/26 v k. ú. Tlumačov pro Speciální mateřskou školku Klubíčko, s. r. o. za účelem provozování speciální MŠ pro děti s postižením a pověřuje
starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
l schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy p.
Lukáši Žálkovi u fotbalového hřiště na ul. Sportovní za
účelem pořádání diskotéky ve dnech 23.7. 2004 a 27.8.
2004 za cenu nájmu ve výši 500,-Kč/akce a za dodržení podmínek uvedených v žádosti (pořadatelská služba, sociální zařízení, úklid...) a bere na vědomí žádost
p. Jaroslava Němce o pronájem asfaltové plochy u fotbalového hřiště na ul. Sportovní za cenu nájmu ve výši
500,-Kč/akce s tím, že pověřuje starostu, aby ho vyzval
k doplnění žádosti o typ akce, termín, příp. časový rozsah akce včetně uvedení závazku pořadatelské služby,
sociálního zařízení, úklidu atd.
l schvaluje finanční podporu na materiálové vybavení
voltižního oddílu v souvislosti s účastí na MS v Rakousku z rozpočtu obce 2004 § 3419 pol. 5139 ve výši 3.000,Kč.
l schvaluje poměrné množství kalendářů v počtu 400
ks nabídnout formou odprodeje občanům, firmám či
dalším zájemcům za cenu 150Kč/ks a ostatní distriducí
v počtu 100 ks pověřuje starostu obce
l schvaluje krátkodobý pronájem v délce max. 72 hodin pro zaměstnance OÚ Tlumačov v období duben říjen příslušného roku za paušální poplatek ve výši 500,Kč/akce, který zahrnuje mimo nájmu i náklady na služby - vytápění, voda, elektro s omezením jedné akce/
zaměstnanec/rok.
l bere na vědomí uzavření obecní knihovny z důvodu
stěhování v termínu od 9.6. 2004 do 2.8. 2004.
l pověřuje starostu obce jednáním s JME a. s. o podmínkách a technických záležitostech spojených se zřízením odběrného místa el. energie pro rodinné domy č.
p. 855 a 856 ul. U Vodárny s zajištěním technické přípravy možnosti napojení i pozemků p. č. 1280/2,3.
Rada obce dne 9.6. 2004
l schvaluje řízení živnostenské činnosti na tyto práce:
elektro, zednické práce, komunální činnost (práce se
štěpkovačem apod.), specializovaný maloobchod, přeprava nákladu do 3,5t, příležitostnou přepravu osob a
pověřuje obecní úřad vyřízením živnostenské činnosti
pro obec Tlumačov.
l schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy panu
Jaroslavu Němcovi u fotbalového hřiště na ul. Sportovní za účelem pořádání taneční zábavy dne 17.7. 2004
za cenu - nájem ve výši 500,-Kč/akce a za dodržení
podmínek uvedených v žádosti (pořadatelská služba,
sociální zařízení, úklid atd) včetně obecně platných OZV.
l schvaluje krátkodobý pronájem sálu v kulturním klubu, Zábraní 863 v délce max. 72 hodin pro Český zahrádkářský svaz Tlumačov za účelem uspořádání výstavy květin a zeleniny ve dnech 24., 25. a 26. září 2004
za paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč/akce, který zahrnuje mimo nájmu i náklady na služby - vytápění, voda,
elektro.
l schvaluje předložení Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
v Tlumačově platná pro školní rok 2004/2005.
Redakčně kráceno
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JAK PŘIŠLO KLUBÍČKO
DO
TLUMAČOVA

Z radnice
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Spoléhám na to, že dobří lidé nevymřeli - to znamená, že jsme optimisti.
Také spoléháme na to, že máme dobré, věrné přátele, a ti nás v těžké chvíli
neopustí. No někdy teda ale nevíme,
jak tomu rozumět, jaká je těžká chvíle, když se na to všichni těšíme? Někdy je to teda docela na otazník ...
Ale ono je to tak: my jsme tady - to
jako v naší školce, chodíme sem rádi
a také sem pořád chodit chceme - za
našimi kamarády a paními učitelkami. Chceme si hrát a pracovat a také
našim se tu líbí. Takže jsou tu s námi
naše mamky a takové, jenže taky babičky a dědové, naše ségry i bráši, a
už starší, nebo mladší. A chceme, aby
tady naše školka pro nás i další malochy pořád byla. Jsme perfektní parta, pomáháme našim slabším kamarádům, jsme pracovití a snaživí, chceme se naučit zvládat to, co nám dělá
potíže. A když nám to ještě pořád nejde, snažíme se vymyslet, jak na to
vyzrát, abychom to dokázali aspoň
třeba podobně ...
A tak lidi okolo do našich věcí pomalu vtahujeme, až se začínají zaplétat k nám do toho Klubíčka a chce se
jim být s námi spolu a tak zažít štěstí.
Proč? Protože naše školka přináší pro
všechny okolo dobrou zprávu: tím, že
si pomáháme, může být na světě líp.
Tak a to tak pořád je.

Ahoj lidi a lidičky v Tlumačově,
tak vám všem oznamujeme, že se v neděli stala v Tlumačově významná událost. Doputovalo sem Klubíčko, to je naše mateřská škola. Zatím
jsme ještě pořád v Otrokovicích, ale v neděli jsme si už byli převzít svoje
budoucí sídlo - bydlo. Je to U Trojice a bylo tam hezky. No, ono tam je
hezky určitě pořád, ale nás tam čekalo uvítání představitelů obce, dětí a
dalších lidí a krásně vyzdobená brána od dětí ze školky. Dospělí se vítali
spolu, předávali si klíče a pozdravy a nás vítaly vlaštovičky, sluníčka, lev
v kleci, kytičky ... Vidíme, že děti v tlumačovské školce malují stejné věci,
jako malujeme my. To bude asi lehké kamarádit s nimi, to si budeme určitě rozumět. Už se na to těšíme.
A jakže to Klubíčko do Tlumačova hezky. Prý vodní postel - to teda se jako
došlo?
budeme koupat nebo co? Na té posteli
Klubíčko bude už pět let a pořád ješ- se prý budeme houpat jako na vlnách
tě nemá domeček, kde by bylo oprav- moře nebo na mráčku a bude nám tam
du doma. Snažilo se, pořád hledalo, hrát krásná hudba - snad prý něco
hledalo. Našlo až te a tady.
jako v tom nebi. No to snad ani to blaKlubíčko ukázalo, že sem opravdu ho nevydržíme! A ta hudba prý bude
chce. Kutálelo se po silnici, po cestič- barevná - kdo to kdy slyšel? Jaké
ce, před bránu dovnitř do školky na mohou být barvy na hudbu? Temperzahradu, pak po chodníčku, po scho- ky ne, hudba je mnohem jemnější. To
dech do školky a co teprve ve školce! budou asi moc lehoučké barvičky - z
Všechno chtělo vidět! Málem se celé barevné mlhy, nebo tak něco ..
rozmotalo, jak bylo zvědavé. Tak jsme
A to vše nám prý připomene pocit,
ho chytli a hup s ním do košíčku. A který jsme měli před tím, než jsme se
tady na nás , klubíčko, čekej! Až nám narodili. No, světe, div se! Zatím netady ten domeček spraví, přijdeme víme o nikom, kdo by si až tak pamasem, a to už tady s tebou zůstaneme toval, jak spolu vycházeli s mamkou
pořád. Potom tu budeme doma.
dřív, než se narodil. Ale co, počkáme
A mělo by to být brzy. Jen co léto s a potom si třeba vzpomeneme ... Prý
podzimem sejde, začnou tu práce a tam někteří budeme moct být doopak rychle honem s nepořádkem pryč! pravdy se svou mamkou - sami, a
Nejlépe do vánoc, protože stromeček, můžeme si potichoučku v tom malém
ten už chce strojit tady. Ve školce, kde nebi uvědomovat jak to bylo, když
jsme te, můžeme mít vždycky jenom jsme už sice byli dva, ale ještě jsme
malinký, protože bychom se tam s vel- se neviděli. No to teda nám chystají
Bc. l. Stodůlková
kým nevešli. Nám už je tam i tak do- věci ...
cela těsno. Dětské dušičky potřebují
V neděli jsme
prostor pro dýchání, pro hraní, pro viděli velký výtancování, pro zpívání, malování, cvi- kres, kde bylo
čení. Jen pro zlobení ne. To ne, zlo- namalované, jak
bit se nemá a to my už víme stejně, bude školka vyjako ostatní děti, třeba z Tlumačova. padat. Paní učiA co v této školce budemem mít telka se už těší
nového, hezkého?
na tu krásu a o
Velké třídy, kde budeme mít více ničem jiném ani
místa, hraček i pomůcek, než dosud. nemluví. Ale ty
Pracovny, kam si nás paní učitelky n a m a l o v a n é
budou brát po jednom a budou se čáry je potřeba
nám prý cele věnovat.
ještě uvést do
A taky by tam měl být i takový kou- skutek! A to prý Starosta Ing. J. Ševela, tajemnice OÚ R. Vaňharová a paní
zelný pokojíček, skoro nebe, kam si nás dá ještě nějakou Bc. L. Stodůlková při prohlídce budoucího objektu mateřské
paní učitelka vezme a bude nám moc tu práci.
školky pro postižené děti "Klubíčko".
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Informace z obecního úřadu
l

Od července letošního roku zřídilo zastupitelstvo obce Tlumačov
organizační složku - KIS (Kulturní a informační středisko) dle již dříve
navržené a schválené struktury obecního úřadu. Sídlo KIS bude v budově MŠ I, která se během letošních prázdnin stěhuje do budovy ZŠ. V
této budově bude také knihovna. Pracovnicí Kulturního a informačního
střediska (KIS) bude paní D. Králová, která v současné době sídlí v
budově KZ.
l V jarních měsících letošního roku byla částečně opravena budova
kulturního klubu v bývalém areálu cementárny. Rada obce schválila
krátkodobý pronájem v délce max. 72 hod. pro občany a zájmové organizace za paušální poplatek 1.000,- Kč/akce. Prostory budovy mohou
občané využít na různé rodinné oslavy, svatební hostiny apod. Objednávky na pronájem přijímá paní D. Králová.

Opravená budova kulturního klubu
l V posledních dubnových dnech byla dokončena rekonstrukce stávajícího objektu hasičské
zbrojnice, která se realizovala v době od 1.11.
2003 do 30.4. 2004 při
celkových nákladech
1.020.000,- Kč, kde generálním dodavatelem
byla firma RAPOS s.r.o.
Holešov. Tímto je budova hasičské
zbrojnice náležitě připravena na důstojné oslavy
120 výročí
vzniku SDH
v Tlumačově, které se uskuteční v
jubilejním roce 2005.
tajemnice OÚ
R. Vaňharová

... a interiér.

Pohled na rekonstruovanou hasičskou zbrojnici.

Ekonom
je člověk
řešící problém:
Kde vzít
a nekrást
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ DO EU
Výsledky hlasování - Volby do evropského parlamentu ve dnech 11. a 12.6. 2004
za obec Tlumačov celkem = za 1. + 2. volební okrsek celkem
počet osob zapsaných do výpisů ze seznamu voličů 1948
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 513
účast voličů v % 26,30%
strana č. 24
strana č. 6
strana č. 20
strana č. 4
strana č. 32
strana č. 1
strana č. 9
strana č. 21
strana č. 23
strana č. 31
strana č. 11
strana č. 28
strana č. 19
strana č. 7
strana č. 10
strana č. 25
strana č. 29
strana č. 3
strana č. 12

Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Křesanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Nezávislí
SNK sdružení nazávislých a Evropští demokraté
Strana zelených
Pravý Blok - strana za odvolatelnost politiků
Unie liberálních demokratů
Republikáni Miroslava Sládka
Konzervativní strana
Nezávislá iniciativa (NEI)
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Strana pro otevřenou společnost
Humanistická aliance
Strana venkova-spojené občanské síly
Svobodní
Helax-Ostrava se baví
“Sdružení nestraníků”

V Ý S L E D K Y

H L A S O V Á N Í

počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů

D O

118
113
83
44
63
38
21
9
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1

E U

Tak jsme vyrazili do Evropy.
Žel pěšky a s uzlíčkem

Dnes je první den zbytku tvého života.
Anne W. Schaefová

buchet přes rameno.

Často zapomínáme,
že lidé, s nimiž musíme
žít, také musí žít s námi.

Ricarda Huchová

Být na světě může být drahé,
ale v ceně je zahrnuta také každoroční
projížka kolem Slunce!
Asleigh Brilliant

Náš život není v minulosti
ani v budoucnosti
ani v přítomnosti:
náš život je v našem nitru.
Jacques Prévert
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KNIHOVNA
KNIHOVNA
INFORMUJE
INFORMUJE

O prázdninách velké stěhování!
V průběhu letošních
školních prázdnin (v
měsíci červenci a srpnu) dojde v organizacích a zařízeních, které zřizuje obec nebo
pomáhá zabezpečit jejich provoz, k velkému
stěhování a přemísování se do nových prostor. Záměrně tento
provozně náročný přesun proběhne v období
školních prázdnin a dovolených, aby se co nejméně dotkl provozu těchto zařízení a minimálně omezil potřeby a požadavky občanů. Přemístěním do nových prostor by se měla
naplnit koncepce maximálního využití prostor základní školy, která v loňském
roce prošla potřebnou rozsáhlou rekonstrukcí. Od září v prostorách základní
školy budou vedle sebe působit - základní škola, ředitel Mgr. Robert Podlas,
dále mateřská školka - ředitelka paní Hana Janoštíková a Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, pobočka Tlumačov - ředitelka paní Eliška Pohořalá,
vedoucí střediska Tlumačov paní Hanka Hlobilová. Obecní knihovna vedená
paní Fialovou se přemístí ze stávajících prostor v budově školy do nových
prostor, které se budou nacházet ve vystěhované MŠ na náměstí Komenského (naproti pošty) v přízemních prostorách a podle možností by měl být její
provoz zahájen v polovině srpna. V těchto prostorách začne od září působit
také Kulturní a informační středisko obce, s pracovnicí paní Danielou Královou. Všechny potřebné informace budou s předstihem v jednotlivých zařízeních zveřejněny a vyhlášeny. Případné další informace podají ředitelé a vedoucí zmíněných institucí.
Mgr. R. Huráň, místostarosta obce

Sdělujeme čtenářům a občanům
Tlumačova, že místní knihovna bude
od 9. června do poloviny srpna pro
čtenářskou veřejnost uzavřena, a to
z důvodů stěhování do stávající budovy po MŠ na náměstí Komenského do nově vzniklého Kulturního a informačního střediska - KIS v Tlumačově. Rovněž i internet bude po tuto
dobu mimo provoz. Nové zprovoznění knihovny bude včas oznámeno
místním rozhlasem a sdělením na
informační tabuli OÚ. Věříme, že v
novém působišti se zvětší počet čtenářů. Nákupem nových knih se fond
zkvalitňuje o naučnou literaturu, dokumenty a beletrii jak pro dospělé,
tak i pro mládež.
za knihovnu Jitka Fialová

Život je jako knížka:
hlupák ji roztržitě prolistuje,
ale moudrý člověk ji
velmi pozorně pročte,
protože ví, že si ji může
přečíst jen jednou.

Jean Paul

Nástěnný kalendář

2005
V rámci podpory sounáležitosti a identity mezi občany byla radou obce Tlumačov schválena příprava (21.4.
2004) nástěnného kalendáře s motivy naší obce.
Pro rok 2005 jsme zvolili
ohlédnutí se za minulostí a
kalendář byl nazván “Tlumačov očima minulosti”. V nástěnném kalendáři pro rok
2005, který je zpracován v
barevném provedení a na
křídovém papíře, můžeme
najít fotografie a pohlednice
naší obce z konce 19. století
a z první poloviny 20. století.
Jsou zde také vyobrazeny
tlumačovské hanácké kroje.
Kalendář by měl sloužit
pro potřeby prezentace obce
a bude nabídnut formou prodeje i občanům, místním

podnikům a podnikatelům.
Do distribuce přes KZ
nyní KIS a OÚ bude uvolněn koncem června a cena
je stanovena na 150,- Kč/
ks Pro přípravu kalendáře
byl sestaven tvůrčí tým se
složení Josefa Klose, Daniela Králová a Ivan Smýkal.
V případě kladného ohlasu
by se pro kalendář na rok
2006 začalo hledat téma již
v podzimních měsících (příroda, stavby, ...).
Ing. jaroslav Ševela
starosta obce

Žijeme proto, abychom se učili.
Ale když se vše naučíme,
bývá bohužel příliš pozdě na to,
abychom žili.

Carolyn Wellsová

Aktuálně
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Výsadba remízků
na Slivotíně a u Ořecha
Firma LESNICTVÍ KOHOUTEK
s.r.o. Tlumačov provedla ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Tlumačov výsadbu listnatých dřevin
(jasan, javor, dub, jilm) - poloodrostků.
Byla odstraněna nevhodná oplocenka, a nahrazena novou, zajišující stromky před poškozením zvěří.
Potom byly vysazeny stromky - poloodrostky v množství 1000 kusů.
Velmi suché období těsně po výsadbě ohrožovalo vysazené stromky. Na požádání, několik zálivek vodou ochotně provedli hasiči z Tlumačova.

Dále provedla vyčištění západního
okraje remízku “u Ořecha”, kolem byla
vysazena nová alej vzrostlých jasanů v množství 50 kusů na okraji remízu nahrazující uschlou alej trnek.
V těchto výsadbách čištění remízů a
obnovování nevhodných dřevin bude
firma LESNICTVÍ KOHOUTEK s.r.o.
ve spolupráci s Obecním úřadem Tlumačov a Mysliveckým sdružením Tlumačov pokračovat i nadále.
Zároveň děkujeme Mysliveckému
sdružení Tlumačov a hasičům z Tlumačova za výpomoc při výsadbě stromků
a následném ošetření výsadby.
Jiří Kohoutek
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KZ
informuje
Pro příští školní rok 2004/5 připravujeme opět pro děti kurz výuky na
hudební nástroje, a to na klavír, zobcovou flétnu, kytaru a housle. Nově
se uskuteční kurz “Pískání pro zdraví”, a to pro děti předškolního věku
(od čtyř let), kde se hravou formou
seznámí se zobcovou flétnou, přičemž se naučí správnému dýchání.
Výuka by měla být skupinová pod
vedením odborného pedagoga.
Tento kurz bude zahájen ovšem jen
v případě dostatečného počtu dětí.
Zájemci o kurzy budou včas informováni formou oznámení na informační
tabuli OÚ, nebo se mohou přímo informovat na KZ nyní KIS (Kulturní a
Informační středisko) u paní D. Králové, tel. 577 929 023, denně od 15.00
- 16.00 hod.
D. Králová

Pranostiky

Naši hasiči při zavlažování nově vysazených stromů.

Výsadba okrasných stromků
v ulici Švermové
Na podzim roku 2003 na základě
výběrového řízení provedla firma
LESNICTVÍ KOHOUTEK s.r.o. výsadbu okrasných stromků v ulici Švermové. Podle zpracovaného projektu
byly použity a vysazeny okrasné hlohy (Crataegus Paul Scarlet).
Výsledek této práce je
ale žalostný. Proč?
Provádějící firma ve spolupráci s Obecním úřadem zadala dvěma nezávislým firmám k posouzení příčiny usch-

nutí těchto okrasných stromků. Výsledek této expertízy je, že okrasný hloh
neměl být vysazen v lokalitě, kde předtím byly stromy napadené listovou rzí.
I přes tuto skutečnost, firma, která
dodala sadební materiál, dodá znovu
a zdarma na podzim letošního roku
náhradní dřevinu jiného vhodného
druhu, která snese výše uvedené napadení a bude odolnější v daném stanovišti.
Nová výsadba se provede na podzim letošního roku zdarma.
Jiří Kohoutek

 Na Jakuba (25.7.)
prvních brambor průba.
 Na strništi klásek zadrhne skřivanu hlásek.
 Na svatého Daniele (21.7.)
nalije též do mandele.
 Svatá Máří (22.7.)
vybírá hnízda komáří.
 Svatý Jakub dává kukuřici
klasy, Anna vlasy.
 Duben, máj a červen víno
v sudech suší, srpen, žáří,
říjen hospodáře kruší.
Jaký srpen, takový únor.
 Ke svatému Rochu (16.8.)
bývá hojnost hrachu.
 Na svatého Cypriána (26.9.)
chladno bývá často zrána.
 Na svatého Jeronýma (30.9.)
stěhuje se k nám už zima.
 Na svatého Mořice (22.9.) nesej
pšenici - bude samá metelice!

Žití je nejvzácnější věcí
na zemi.
Většina lidí jen existuje.
Oscar Wilde
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Náš školní výlet
Rok utekl jako voda a je tady zase skoro letní měsíc i když počasí tomu
velmi nenasvědčuje, když naše školka vyjíždí na školní výlet. Letos jsme
zvolili poznávací zájezd do zámku v Miloticích a ZOO v Hodoníně.
Trochu s obavami jsme ráno 19. nili jsme její zajímavý výklad formou
května sledovali zachmuřenou oblo- pohádky, který byl srozumitelný pro
hu, která se ale naštěstí brzy vyjasni- všechny. Děti zaujal a po počátečním
la a slibovala nám pěkný slunečný ostychu se také začaly do povídání
den. Hned po snídani jsme s batůžky zapojovat. Tak se paní průvodkyně
na zádech nasedli do autobusu a vy- dověděla, že např. Míša už na takorazili na cestu, která nám rychle ubí- vém zámku kdysi bydlel, nebo že tahala. Než jsme se nadáli, stáli jsme kové vázy má spousta dětí doma a v
před branami zámku Milotice, kde nás neposlední řadě také to, který tatínek
na nádvoří vítal pan správce. Pozval vypije v Tlumačově více korbelů piv,
nás na neplánovanou, ale o to zají- než dříve zámečtí páni. Takže o legmavější prohlídku královských kočá- raci nouze nebyla. Ze zámku jsme

rů, která je na nádvoří v bývalých stájích otevřena nově od 1. května tohoto roku. Děti se dověděly hodně
nového o tom, jak cestovaly princezny, který kočár přivážel poštu a největší pozornosti se těšily zimní sáně
z pohádky “Tři oříšky pro Popelku”.
Po shlédnutí expozice kočárů jsme
si prohlédli rozlehlý zámecký park,
kde nás přivítal krotký páv, který se
nám bez ostychu předvedl v plné
kráse. Z batůžku naší paní školnice
jsme mu nabídli pár sušenek, které
mu očividně velmi chutnaly. V 10.00
hod. nás ale čekala prohlídka zámku, tak jsme se, ač neradi, museli s
pávem rozloučit. V královském sídle
nás přivítala velmi příjemná paní průvodkyně, která si s dětmi od prvého
okamžiku velmi dobře rozuměla. Oce-

odcházeli spokojeni, ale už trochu
vyhládlí a proto jsme také vytáhli své
zásoby jídla z domova a pustili se do
netradičního oběda. A že nám na čerstvém vzduchu chutnalo, nemusím
ani zdůrazňovat. Notně posilněni
jsme vyrazili do ZOO za zvířátky, na
které se děti velmi těšily. ZOO v
Hodoníně se rozkládá v malebném
lesoparku a jelikož je menší než
Lešná, měli jsme ke všem zvířátkům
blíž a nemuseli jsme tak chodit, než
jsme se dostali k jednotlivým klecím.
Děti upoutaly už tradičně opice, ale
také zebry a místní terárium, kde
nechyběli zajímavé ryby, hadi a také
žraloci. Při pohledu na pasoucí se
kozičky děti přepadla chu na něco
dobrého a opět se vytahovaly pytlíky
s jídlem a každý lovil nějakou tu dob-

rotu na zub. Po prohlídce celé zahrady jsme si chvíli odpočinuli na lavičkách a potom vzhůru k autobusu. Po
cestě domů už se některým dětem
klížila očka, protože dojmů bylo opravdu hodně a tak díky prozíravým pí.
učitelkám, které s sebou přibalily dostatečné množství polštářků pod hlavu, si mohly děti sklopit sedadla a vydatně si zdřímnout. Těsně před Tlumačovem jsme si zazpívali písničku
“Sláva, nazdár výletu” a už jsme stáli
před naší školkou. Hodinu příjezdu
jsme odhadli téměř přesně a tak pár
minut po čtvrté si rodiče děti odváděli
domů.
Výlet se nám vydařil, počasí nám
přálo a děti byly spokojené. Proto
nezbývá, než pomalu přemýšlet kam
vyrazíme příští rok, protože jsme
zjistili, že celodenní výlet zvládají
děti dobře a v našem okolí existuje
ještě spousta zajímavých míst, kam
bychom se mohli příště vypravit za
dalším poznávacím výletem. Ale na
to je te zatím ještě brzy. Nyní kreslíme dojmy z letošního výletu, vybíráme zvířátka ze ZOO, povídáme si
o zážitcích a smějeme se nad zdařilými fotografickými momentkami,
zachycujícími naši výpravu za historií a světem zvířat.
Hana Janoštíková
Ředitelka MŠ

Aktuálně
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Oznámení
pro
rodiče
Ředitelství MŠ v Tlumačově oznamuje rodičům, že v době hlavních
prázdnin bude škola uzavřena z důvodu stěhování a čerpání ŘD zaměstnanců v době od 1.7. - 6.8.
2004. Provoz bude zahájen už v nových prostorách MŠ v pondělí 9.8.
2004. Mateřská škola bude přes
prázdniny fungovat pouze pro děti
zaměstnaných rodičů.
H. Janoštíková
ředitelka MŠ

Den
matek
Druhou květnovou neděli jsme na
sokolovně uspořádali oslavu DNE
MATEK. K malému občerstvení, které bylo připraveno jako malý dáreček
pro všechny maminky, babičky se o
dobrou náladu svým bohatým programem postaraly děti z mateřské školky, které předvedly pásmo písniček,
básniček pod vedením p. uč. Řezníčkové, oddíl Voltiže, předvedl své vystoupení na švédské bedně, děti ze
ZŠ vystoupily pod vedením p. uč.
Odložilíkové, DDM SLUNÍČKO, nejmladší děvčata zatancovala taneček
s košaty, pod vedením p. uč. Matulíkové zacvičila děvčata AEROBIK.
Slečka Petra Hánová, mistryně Moravy v dorostu předvedla ukázku z
kulturistiky, Zuzka Kytlicová s Martinem Hložkem zazpívali za doprovodu kytary Zdenka Kopčila. Dalším
hudebním vystoupením přispěly p.
Mačáková s Míšou Kopčilovou, hrou
na kytaru a flétnu a na závěr si děvčata připravila módní přehlídku, se
kterou měla velký úspěch.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se na programu a celé akci podíleli.
Jak vystupujícím, tak i jejich p. učitelkám, cvičitelkám.
za výbor SRPDŠ Jitka Zaoralová
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Pomoc
potřebným!
Pomoci těm, kteří toho nejvíce potřebují, se již několik let, za pomoci
obětavé práce dobrovolníků, můžeme
podílet na celosvětovém projektu sbírání oděvů, obuvi, přikrývek a různého nábytku, jakož i peněžních darů a
poštovních známek, kdy jedna poštovní známka, by použitá, představuje jeden krajíc chleba. Charita poskytuje také pečovatelskou službu, kde
dovážíme obědy a zajišujeme i další
služby, jako praní, žehlení a úklid, pochopitelně za mírný poplatek. Zájemci o tyto služby se mohou informovat
u pí. M. Kopřivové, ul. Sportovní 743,
tel. 577 929 731. Sběrný den je každou středu od 16.00 - 18.00 hod.
Každý rok pořádáme tříkrálovou
sbírku, ve které se v letošním roce vybralo 37.000,- Kč. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem, kteří do této
přispěli peněžitými dary a současně
poděkovat i koledníkům, kteří se na

této akci podíleli, a pro které je za odměnu připraven pěkný výlet.
Charita je nezisková organizace,
která působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitní pomoci potřebným
lidem bez rozdílu rasy, vyznání nebo
národní příslušnosti. Aby tato činnost
mohla pokračovat i v budoucnu, přivítáme rádi do svých řad dobrovolníky se zájmem se spolupodílet na této
činnosti. Pochopitelně, že tato práce
je dobrovolná a neplacená. Velký dík
náleží všem dobrovolníkům za jejich
obětavou práci, úsilí a čas, který obětavě věnují této bohulibé činnosti.
Všem Vám vyprošujeme hodně
Božího požehnání, milosti a síly.
Za Charitu sv. Anežky
v Tlumačově

M. Kopřivová

Padlý strom před budovou Obecního úřadu Tlumačov

Kroupy ničily ... !
Na úterý 22.6. 2004 budou občané Tlumačova dlouho vzpomínat. Bouřka, která se přehnala Tlumačovem, zanechala v ul. Dolní, Nádražní a Sportovní polámané stromy a hromady krup velikosti až pětikoruny. Výrazné škody
naštěstí nebyly, odnesly to poničené zahrádky a někde voda ve sklepích.
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TLUMAČOVKÁ

"STOVKA"
Do dnešního dne se najde spousta místních i přespolních, co o naší akci ví málo, či skoro nic. Proto Vám
nastíním krátký životopis našeho dálkového pochodu,
kterému jsme dali název “Tlumačovská 100”.
První impuls, něco tak neobvyklého podniknout, mi
nasadil do hlavy, tehdy ještě moc mladé hlavy, můj otec.
V té době, asi před třiceti lety, podobnou akci pořádal
Otrokovický turistický oddíl. Otec byl pro mne v mých

dětských očích opravdovým hrdinou. Šel a došel! Celých 100 kilometrů. Bylo rozhodnuto. Tehdy jsem si řekl,
že to jednou zvládnu také. Snědl jsem hodně chleba a
uplynulo hodně vody, než jsem se odhodlal dostáti svému slovu.
Poprvé to bylo před 11 lety. Zkusili jsme to já, bratr a
otec. Podařilo se! Došli jsme to za necelých 20 hodin a
já radostí pajdal celý týden a přísahal, že podobnou
blbost už do nejdelší smrti neudělám.
Vydrželo mi to celých šest let. Na špatné se zapomnělo a zůstaly jen kladné zážitky. Hlavně ten pocit.
Pocit překonat únavu, bolest a nakonec sám sebe. Slovo dalo slovo a společně s bratrem jsme přichystali nultý
ročník. To se psal rok 2000. Účast byla skromná, leč
nasazení velké a opět úspěch. S jídlem roste chu a na

příští rok tu byl již oficiální 1. ročník “Tlumačovské 100”.
Od té doby se účast utěšeně rozrůstá.
Je sice pravdou že jde každý na vlastní nebezpečí,
ale zhynout nikoho nenecháme. Kromě občerstvení,
díky štědrým sponzorům, je tu taky doprovodný tým,
který veze veškerá zavazadla, podporuje účastníky a
kterým to nepomůže, tak dopraví pohodlnými vozy až
do místa bydliště. Každý z účastníků je pak odměněn
originílním diplomem, na kterém je kromě jména i pravdivý údaj o zdolaných kilometrech.
Toliko ve stručnosti o naší nevšední akci. Jste-li stejní, nebo alespoň podobní nadšenci extrémních pochodů, srdečně Vás zvu na již 5. ročník, který se uskuteční
příští rok koncem května.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem spon-

zorům za podporu při realizaci této akce. Jmenovitě to
jsou:
â pan Ivan Smýkal
â pan Rostislav Kolomazník
â paní Miroslava Žálková
â pan Ladislav Žálek
â firma REMO-CZ Tlumačov
â Obecní úřad v Tlumačově a všem členům sboru
dobrovolných hasičů při obci Tlumačov
Zároveň děkuji všem účastníkům, kterým blahopřeji
za výkony a obětavým řidičům doprovodných vozidel.
Na další ročník, doufám, že stejně úspěšný se jménem
organizačního týmu na shledanou se těší Petr Pavlík.
na kulhanou
Petr Pavlík
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Vyšívačky na vernisáži
Dne 29.4. 2004 se členky Historického spolku Tlumačov zúčastnily
zahájení výstavy, která nesla název “Jehla, příze, pokličky, hračky
každé babičky”.
Výstava se uskutečnila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a
byla zaměřena na ruční
práce našich babiček.
Oslovila mne PhDr. Alena Prudká, zda bychom
byly ochotny přímo se
zúčastnit vernisáže výstavy a předvést různé
techniky vyšívek. Protože naše malá skupinka
žen se věnuje rekonstrukci, a hlavně vyšívání místního hanáckého kroje,
rády jsme přijaly toto pozvání. Netušily jsme ovšem, jaký
úspěch budeme mít! Předváděly jsme různé techniky vyšívání přímo mezi vystavenými exponáty a neustále jsme
byly obklopeny zvědavými návštěvníky, které hlavně tvořily ženy. Některé, ty dříve narozené, zavzpomínaly na svá
mladá léta a dívčí školy, nebo
na své maminky, které se také věnovaly ručním pracem. Naopak někteří
vyslovovali obdiv nad tím, že v dnešní uspěchané době se najde ještě čas
i na takovouto zálibu. Domů
jsme se vracely s příjemným
pocitem dobře ztráveného
dne a větší chuti a elánem do
dalšího vyšívání.
Na předvádění se podílely
paní Věra Kytlicová, která prováděla bílou dírkovou vyšívku,
paní Noemi Hulenková vyšívala rukávce k hanáckému
kroji, dále pak Jitka Fialová,
která předvedla jak se vyšívají
hanácké kalhoty plnou výšivkou a Daniela Králová s biedermaierovskými vzorkovníky vyšívanými křížkovou a gobelínovou technikou.

Daniela Králová
členka H. S. Tlumačov

Kultura
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Kam
na
výlet
1.7. - 8.7. Krásná lilie z celého světa?
Rožnov p. R. Celostátní výstava lilií.
5.7. Den hrnčířů a dráteníků, Rožnov p. R.
Programový den mezinárodního setkání
hrnčířů a dráteníků.
5.7. Cyrilometodějská pou, Mikulčice
8.7. - 11.7. Valašské kumštování, Valašské Klobouky. Setkání malířů, sochařů a keramiků, ukázka pracovních postupů, vystoupení folklorních, folkových a etnických
souborů.
10.7. Pekařská sobota, Rožnov p. R. Jedenáctý ročník tématického pořadu, jenž je
oslavou prastarého cechu pekařského spojený s ochutnávkami pečiva z různých koutů naší vlasti i ze zahraničí.
16.7. 18.7. Kopaničářské slavnosti, Starý
Hrozenkov. Další ročník folklórních slavností
17.4. Hejův nožík, Rožnov p. R. Osmý ročník setkání domácích i zahraničních mistrů
řezbářů.
23.7. 24.7. Romská píseň, Rožnov p. R.
Jubilejní desátý ročník tematického písňového a hudebního festivalu.
25.7. Anenská pou, Rožnov p. R. Programový den s tradičním krojovaným procesím ke kostelíku sv. Anny, prodej pouového zboží.
30.7. - 1.8. MFF Jánošíkův dukát, Rožnov
p. R. Šestý ročník festivalu slovenského
folkloru v České republice a čtvrtý ročník
Mistrovství Valašského království ve stloukání másla.
1.8. Den vinařů, Petrov. Kulturní a společenská akce vinařů a milovníků vína.
7.8. Den řemesel a setkání kovářů, Rožnov
p. R. Ukázky dovedností a prací kovářů, tesařů, šindelářů, kameníků a dalších řemeslníků. Odpoledne koncert Moravěnky.
7.8. - 8.8 Svatovavřinecký jarmark, Hodonín. Městská lidová slavnost. První den
hist. část s průvodem, hist. ležením, stánky s lidovými výrobky. Druhý den krojovaný průvod, žádání o povolení hodové slavnosti, soubory, taneční zábava.
14.8. Starodávný jarmark, Rožnov p. R.
Tradiční jarmareční slavnosti.
14.8. - 15.8. Jak se dříve stavělo, Veselý
Kopec. Ukázky tradičních stavebních technik a postupů.
21.8. Dožínky, Rožnov p. R. Dožínková
slavnost se zvyky.
28.8. Valašské pivní slavnosti, Rožnov p.
R. Ochutnávky všech značek piva Plzeňského Prazdroje se zábavným programem.
5.9. Přijela k nám Moravanka, Rožnov p.
R. Zakončení letní sezóny se slavnou moravskou dechovkou.
10.9. - 12.9. Hanácké slavnosti, Prostějov. Folklorní festival zaměřený na přehlídku dětských a dospělých hanáckých folklorních souborů.
18.9. Běh rodným krajem Emila Zátopka,
Rožnov p. R. Druhý ročník memoriálu známého olympijského vítěze.
27.9. Otevření Národopisného muzea,
Praha. Slavnost otevření rekonstruované
budovy Kinského letohrádku v Kinského zahradě 97 a nové expozice Národopisného
muzea tamtéž.
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Agentura ZVONEK
- realitní kancelář
Otrokovice, Havlíčkova 780 (u vlak. nádraží)

tel.: 577 932 608, 776 264 760
Zprostředkujeme prodej nemovitostí,
pro nabízející služby ZDARMA!
Pro naše klienty hledáme domy a stavební
pozemky v oblasti Tlumačova, Kvasic a okolí.

NABÍDNĚTE!

NEHTOVÝ
NEHTOVÝ DESIGN
DESIGN
pro
pro vaše
vaše
krásné
krásné ruce
ruce
NEHTOVÁ

TECHNIČKA

Martina POSTAVOVÁ
nabízí tyto služby:
*
*
*
*

Modeláž nehtů (gel. akryl)
Lakování a zdobení nehtů
(i na nohou)
P-shine Japonská manikúra
pro zpevnění vlastních nehtů
Gel a akryl na vlastní nehty
Objednávky na tel.: 777 238 188

Pro načerpání
nových sil
Levandulová koupel k uvolnění a načerpání nových sil. Kdo má rád vůni levandule, může se díky tonizující koupeli
velmi jemným a šetrným způsobem zbavit stresu, snížit svalové napětí a stimulovat krevní oběh.
Příprava extraktu:
jednu plnou hrst čerstvých květů levandule krátce povařte v 1 až 11/2 l vody a nechte
5 minut vyluhovat. Přecete a odvar nalijte
do koupele. Jako obměnu můžete naložit 12
květních klasů levandule do 500 g hrubé
mořské soli. Neklidným a plačtivým dětem
přidejte do koupele několik kapek levandulového oleje. Lépe potom usnou a klidně spí.
Olej pomáhá i při hojení řezných ran. Dezinfikuje koupelny a toalety a hubí bacily.
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