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Z DNEŠNÍHO
ČÍSLA

! Slovo starosty

! Tlumačov má mistryni ČR

! Den otevřených dveří

! Rychlostní komunikace

! Pozvánka na výstavu

S L O V O   S T A R O S T Y

Vážení spoluobčané, Vážení čtená-
ři Tlumačovských novinek,

jak jste již patrně zaregistrovali
z novin či televize, začátkem listopadu
proběhnou mimo jiné i volby do Zastu-
pitelstva Zlínského kraje. Z těchto vo-
leb by mělo vzejít vedení Zlínského
kraje na další čtyřleté období tj. do
listopadu 2008.

Domnívám se, že krajské volby jsou
po komunálních volbách do zastupi-
telstev obcí a měst pro občany ob-
zvlášK důležité z důvodu možného
bezprostředního ovlivňování každo-
denního života v obcích a městech
příslušných krajů.

Ve Zlínském kraji se o 45 míst
v zastupitelstvu uchází 14 politických
subjektů, které mají na svých kandi-
dátkách celkem cca 630 osobností.
Z uvedeného počtu je patrné, že o výkon

zastupitele Zlínského kraje je poměr-
ně velký zájem a svým způsobem to
charakterizuje i aktivní zájem občanů
Zlínského kraje spravovat věci veřej-
né v rámci kraje a spolurozhodovat
o nejbližší budoucnosti a vývoji v na-
šem kraji.

Problematika spojená s životním
prostředím (kauza zápachu z organic-
kých odpadů), s údržbou a správou
komunikací II. a III. třídy (výtluky a
deformace vozovky ul. Mánesova a
Machovská, rizikový úsek - ul. Kvasic-
ká), se sociální a zdravotní oblastí
(pečovatelská služba, domovy důchod-
ců, nemocnice), se školstvím a v ne-
poslední řadě i podpora realizace
odkanalizování a zajištění čištění
splaškových vod v regionech Zlínské-
ho kraje vč. podpory výstavby doprav-
ní infrastruktury (komunikace dálnič-

ního typu, komunikace I. třídy, BaKův
kanál, ...) - to vše je v kompetencích
Zlínského kraje a o tom všem mají
právo a povinnost rozhodovat zastupi-
telé Zlínského kraje.

Pro každou obec je velmi potřebná
partnerská komunikace s příslušnou
krajskou reprezentací a v rámci kraj-
ského uspořádání je důležité, aby pro-
blematika v jednotlivých obcích - regi-
onech byla řešena odborně, smyslupl-
ně a s použitím „selského rozumu”.

I z výše uvedených důvodů Vás,
vážení spoluobčané, zdvořile vyzývám
k volební účasti ve dnech 5. a 6. listo-
padu 2004, kdy budou probíhat volby
do zastupitelstev krajů.

Volte osobnosti, které znáte a je za
nimi viditelná a z pohledu občana pro-
spěšná práce. Volte politické subjek-
ty, za které kandidují osoby, kterým
důvěřujete.

Tlumačov, září 2004
Ing. Jaroslav Ševela

starosta obce

Den otevřených dveří v Tlumačově. Zahajovací projev starosty obce Ing.
Jaroslav Ševela.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY OBCE

RADA OBCE dne 21. 4. 2004
! schvaluje pronájem buňky v domě služeb sl. Len-

ce Kvardové za účelem provozovaní kosmetických slu-
žeb od 1. 5. 2004.
!"schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu dvou par-

kovacích míst u ZS pro „Autodíly Horák” o rozloze 24 m2

za cenu 150,- Kč/1 m2/rok.
! 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.

ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12. 5. 2004
! 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 dlouhodobý pro-
nájem těchto nemovitostí pro Speciální mateřskou škol-
ku Klubíčko, s.r.o. za účelem provozování speciální MŠ
pro děti s postižením.
! schvaluje podání žádosti na MF o dotaci z programu

298 210 na stavební úpravy a rekonstrukci MŠ U Trojice na
speciální MŠ pro děti s postižením ve výši 2 mil. Kč a pověřuje
starostu zpracováním a podáním žádosti na MF ČR.
! schvaluje přemístění DDM do prostor 1. podlaží

staré budovy základní školy od 1. září 2004.
! schvaluje odprodej pozemků p.č. 1340/4 (80 m2), p.

č. 1340/7 (572 m2) a p.č. 1340/8 (554 m2 ) k.ú. Tlumačov
o celkové výměře 1206 m2 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 Hoka, Skály 571, 763 62 Tlumačov.
! schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1337/4

v katastrálním území Tlumačov na Moravě z majetku
Pozemkového fondu ČR podle § 5 zákona číslo 95/1999
Sb. do vlastnictví obce Tlumačov.
! deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o

obcích, v platném znění, Ing. Jaroslava Ševelu, starostu
obce Tlumačov, r. č. 680308/0658, bytem Tlumačov,
Zabraní 262, jako zástupce obce Tlumačov na valné
hromady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou konat
v období květen 2004 až listopad 2006.

Zástupce obce je oprávněn na těchto valných hroma-
dách činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec
jako člen svazku obcí, zejména tedy účastnit se valných
hromad, hlasovat na nich v souladu se schváleným jedna-
cím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým
programem jednání, požadovat a dostat na nich vysvětlení
záležitostí, týkajících se svazku obcí Mikroregion Jižní
Haná, které budou předmětem jednání valných hromad,
podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.
! schvaluje podání žádosti o finanční podporu z

podprogramu ZK na výstavbu, technické zhodnocení a
opravy sportovišK na technické zhodnocení - pokládku
umělého povrchu na multifunkční hřiště u základní školy.
! schvaluje uzavření rámcové smlouvy s Jihomorav-

skou plynárenskou a.s. na vybudování plynárenského
zařízení - STL plynovodu Lpe 63 v délce 45 m v lokalitě
Zabraní a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

RADA OBCE dne 26. 5. 2004
! schvaluje nájemní smlouvu na dlouhodobý proná-

jem - 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 pově-
řuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
! schvaluje pronájem 59,5 m2 kancelářských prostor

v budově klubového zařízení nám. Komenského firmě
GZ Sand, s.r.o. Napajedla od 1.9. 2004 za smluvní cenu
450,- Kč/m2/rok.
! schvaluje zřízení telefonní linky spol. GZ Sand, s.r.o.

Napajedla v pronajatých prostorách na náklady nájemce.
! schvaluje finanční podporu na jednorázovou akci

„Soutěž v aerobiku Praha - DDM Sluníčko” z rozpočtu
obce 2004 § 3419 ve výši 1.200,- Kč.
! schvaluje finanční podporu na materiálové vybave-

ní voltižního oddílu v souvislosti s účastí na MS v Rakous-
ku z rozpočtu obce 2004 § 3419 pol. 5139 ve výši 3.000,- Kč.
! schvaluje poměrné množství kalendářů v počtu 400

ks nabídnout formou odprodeje občanům, firmám či
dalším zájemcům za cenu 150,- Kč/ks a ostatní distribucí
v počtu 100 ks pověřuje starostu obce.
! 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/za-
městnanec/rok.
! 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 a zajištěním technické
přípravy možnosti napojení i pozemků p.č. 1280/2, 3.

RADA OBCE dne 9. 6. 2004
! schvaluje zřízení živnostenské činnosti na tyto

práce: elektro, zednické práce, komunální činnost (práce
se štěpkovačem apod.), specializovaný maloobchod,
přeprava nákladu do 3,5 t, příležitostnou přepravu osob
a pověřuje obecní úřad vyřízením živnostenské činnosti
pro obec Tlumačov.
! schvaluje podání žádosti - předložení projektu o

finanční podporu ze SROPu na akci KIS a radnice
Tlumačov a pověřuje starostu obce zajištěním podání
žádostí do 31. 7. 2004.
! schvaluje demontáž stávající vrstvy asfaltu nástupní

plochy u vstupu do ZŠ - jih vč. napojení na místní komunikaci.
! schvaluje novou pokládku litého asfaltu o plošné

výměře cca 450 m2 na nástupní plochy u vstupu do ZŠ -
jih, napojení na místní komunikaci a chodník vč. plochy
před vstupem do nové MŠ s tím, že plocha o výměře 200
m2 bude řešena jako reklamace a bude financována
dodavatelem PSt Zlín a rozsah 250 m2 bude financován
obcí Tlumačov v maximální částce vč. DPH do 140 tis. Kč
v termínu do 31. 7. 2004.
! schvaluje krátkodobý pronájem sálu v Kulturním

klubu, Zabraní 863 v délce max. 72 hodin pro Český
zahrádkářský svaz Tlumačov za účelem uspořádání vý-
stavy 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.
! schvaluje předložená Kritéria pro přijímání dětí do

MŠ v Tlumačově platná pro školní rok 2004/2005.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 23. 6. 2004

! schvaluje změnu sídla p. o. Mateřská škola Tluma-
čov, okres Zlín, příspěvková organizace tak, že novým
sídlem této příspěvkové organizace je Tlumačov, Masa-
rykova 63, PSČ 763 62.
! schvaluje aktuální znění Zřizovací listiny příspěvko-

vé organizace Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín,
příspěvková organizace, ke dni 23. 6. 2004, které obsa-
huje nové sídlo této příspěvkové organizace.
! schvaluje zřízení organizační složky KIS od 1. 7. 2004

a současně schvaluje znění zřizovací listiny organizační
složky Kulturního a informačního střediska obce Tlumačov.
! schvaluje předloženou změnu č. 2/2004/6 rozpočtu

obce pro rok 2004 v plném rozsahu jako vyrovnanou s
celkovými příjmy a výdaji ve výši 36,110.900,- Kč.
! schvaluje návrh praporu obce vypracovaný p. Jose-

fem Klosem v provedení dle přílohy a pověřuje starostu
obce dalším jednáním ve věci schválení praporu obce
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a udělením pra-
poru obci Tlumačov předsedou Poslanecké sněmovny.
! bere na vědomí zamítavé stanovisko od ministra ŽP

ve věci finanční podpory ze SFZP ČR na investiční akci
„Odkanalizování obce Tlumačov”.
! schvaluje účast obce Tlumačov projektu Zlínsko -

čištění odpadních vod pro Evropu za účelem získání
finanční podpory z Fondu soudržnosti EU a kofinancová-
ní ze strany SFŽP a VAKu Zlín.

RADA OBCE dne 28. 7. 2004
! jmenuje s účinností od 1. 7. 2004 pí Danielu Králo-

vou do funkce vedoucí organizační složky Kulturní a
informační středisko.
! schvaluje znění podlicenční smlouvy mezi obcí

Tlumačov a společností VAK Zlín, a. s. ve znění připomí-
nek zaslaných dne 14. 7. 2004.
! schvaluje finanční úhradu za poskytnutí podlicence

k projektové dokumentaci a souvisejícím dokumentům
dle podlicenční smlouvy ve výši 250,- tis. Kč.
! schvaluje podepsání dodatku nájemní smlouvy se

Speciální mateřskou školou Klubíčko, který řeší vodoměr
a pojištění budovy.
! schvaluje pronájem buňky v domě služeb manželům

Jitce a Milanovi Matulíkovým za účelem provozovaní prodej-
ny zaměřené na oplocení a doplňky k oplocení od 1. 8. 2004.
! schvaluje finanční podporu na materiálové sportov-

ní vybavení oddílu kopané - mužstva dorostu z rozpočtu
obce 2004, § 3419, pol. 5139 ve výši 3.000,- Kč.
! schvaluje pronájem místnosti v objektu č.p. 65 nám.

Komenského pro depozitář Historického spolku za ná-
jemné ve výši 1.500,- Kč/rok.
! schvaluje bezplatný pronájem (forma podpory obce)

prostor 2. podlaží objektu KIS č.p. 170 nám. Komenské-
ho za účelem pořádání výstavy s názvem „90 let od
zahájení 1. světové války a činnost legionářů na frontách”
organizované Historickým spolkem Tlumačov, která se

bude konat ve dnech 28. 10. - 7. 11. 2004. Bezplatný nájem
se stanovuje na období od 1. 10. 2004 do 12. 11. 2004.
! schvaluje další jednání ohledně bližších detailněj-

ších informací týkajících se záměru umístit památník v
Tlumačově s panem Josefem Petrem a zástupci Dolního
Rakouska, které se uskuteční 29. 7. 2004 v Tlumačově.
! schvaluje níže uvedeny seznam stavebních firem pro

účast - zaslání výzvy k podání nabídek na zakázku „Sta-
vební úpravy MŠ U Trojice na SpMŠ pro děti s postižením”:
# CA-STAV, spol. s r.o. Zlín a IMOS Zlín, s.r.o. Zlín -

Tečovice, # TOPS, s.r.o. Zlín, # RAPOS, spol. s r.o.
Holešov, # OPEN v.o.s. Vsetín.
! bere na vědomí, že organizací a poradenskou -

inženýrskou činností související s vypsáním zakázky v
souladu s platnými zákony a výkonem technického dozoru
bude pověřena formou mandátní smlouvy nebo objednávky
společnost Garant, sdružení inženýrských služeb Otrokovice.
! schvaluje výběrovou komisi pro hodnocení nejvýhod-

nější nabídky na zakázku „Stavební úpravy MŠ U Trojice na
SpMŠ pro děti s postižením” ve složení: Ing. Šico, p. Veselský,
Ing. Ševela, Mgr. Huráň a člen kontrolního výboru.
! schvaluje výši kurzovného pro školní rok 2004/2005 takto:
# klavír 1.000,- Kč/pololetí, # housle 600,- Kč/polo-

letí, #"flétna 600,- Kč/pololetí, #"kytara 400,- Kč/pololetí,
#"pískání pro zdraví 300,- Kč/pololetí

RADA OBCE dne 25. 8. 2004
! schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o

zřízení věcného břemene pro realizaci díla „Chodník Tluma-
čov Skály” a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
! schválila pronájem parkovacího místa na ul. Nivy II

o rozloze cca 30 m2 za účelem odstavení a parkování
autobusu. Tato plocha bude označena bílou čárou, ná-
jemce se bude starat o čistotu pronajatého místa a
travnaté plochy sousedící s parkovacím místem. Nájem-
ní smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce pěti let za
roční nájem ve výši 2.550,- Kč.
! schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2332 v k. ú.

Tlumačov za účelem umístění reklamního zařízení re-
klamní agentury CONTUR o rozměrech 5,1 x 2,4 m za
roční nájem ve výši 10.000,- Kč.
! nesouhlasí se záměrem firmy Azteco CZ, s.r.o.

vybudovat v areálu zemědělské farmy ul. Družstevní
Tlumačov bioplynovou stanici plynul
! doporučuje ZO ke schválení prostor obecního po-

zemku 2654/2 u křižovatky Hulín - Kurovice jako možnou
lokalitu pro umístění památníku vypracovaného Mgr.
Josefem Petrem. Jako druhou alternativu schvaluje část
obecního pozemku při komunikaci I/55 v prostoru před
RD Kulenda č.p.12 ul. Dolní.
! doporučuje ZO ke schválení název „Památník k

historickým událostem v Tlumačově”.
! doporučuje ZO uložit OÚ (vedoucí KIS) ve spolu-

práci s právním poradcem připravit smlouvu, ve které
bude specifikováno zejména:
# povinnosti zpracovatele památníku Mgr. Josefa

Petra (bezplatné zhotovení památníku, organizační a
finanční zajištění slavnostního odhalení, zpracování do-
kumentace památníku a informační tabule, návrh textu
pro informační tabuli...),
# povinnosti obce Tlumačov (organizační spolupůsobe-

ní, zajištění vydání stavebního povolení, poskytnutí vhodné-
ho pozemku v lokalitě dle schválení ZO, terénní úpravy
pozemku a výsadba zeleně, betonový základ pod pomníkem,
vhodné prostory dle možností obce pro výrobu památníku),
# termínový harmonogram s uvedením hlavních milníků.
! schvaluje záměr pronajat pozemky vhodné pro zeměděl-

skou činnost o výměře 9,3347 ha za cenu 1.000,- Kč/ha/rok.
! ukládá obecnímu úřadu, aby upozornil současného

pravděpodobného uživatele - fu Agrocorp, s.r.o. nebo
Azteco CZ, s.r.o., která bez smluvního vztahu užívá
pozemky v majetku obce, by tyto pozemky dále neobhospo-
dařovala a připravila scelení pozemků o výměře 9,3347 ha.
! schvaluje přidělení buňky na ul. Sportovní 209 sl.

Martině Skopal-Procházkové od 1. 9. 2004 na dobu určitou
1 rok s úhradou nájmu formou zálohy ve výši tří měsíců,
která bude odečtena před ukončením smluvního vztahu.
! schvaluje a přijímá závěr hodnotitelské komise

výběrového řízení na zakázku „Stavební úpravy MŠ U
Trojice na SpMŠ pro děti s postižením”, tj. schvaluje jako
nejvýhodnější nabídku: 1. místo (vítěz veřejné soutěže)
IMOS Zlín, s.r.o. - nabídka ve výši 1,951.185,- Kč.
! a pověřuje starostu, aby výsledky oznámil jednotlivým

uchazečům a podepsal smlouvu o dílo s vybraným uchaze-
čem, tj. se společností IMOS Zlín, s.r.o. Zlín - Tečovice.
! bere na vědomí předloženou smlouvu o budoucí

smlouvě o zřízení věcného břemene na „SO-503 Přelož-
ka VTL plynovodu DN 200 v km 3,7

„
 a pověřuje starostu

obce jejím podpisem.
!"neschvaluje pronájem klubového zařízení na ul.

Zabraní p. Jiřímu Štěpánovi za účelem pořádání hudební
produkce dne 11. 9. 2004

Redakčně kráceno
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Ze sběrného dvora na Kvasické ul.
U Smýkalů byly vyčleněny 3 kontejne-
ry na směsný odpad a to do prostoru
v ul. Sportovní (na asfaltové ploše
vedle fotbalového hřiště) s provozní
dobou - pondělí, středa od 15.00 hod.
do 18 00 hod.

Protože provoz se zde jeví finančně
dosti náročný, málo využívaný a netří-

LIKVIDACE ODPADU – změna
děný, bude se směsný odpad od října
letošního roku shromažkovat pouze ve
sběrném dvoře na Zábraní (areál býva-
lé cementárny) s tím, že začátkem příští-
ho roku obecní úřad přehodnotí potřeb-
nost a finanční možnosti obce v systé-
mu likvidace odpadů v Tlumačově. V
této oblasti budou kontejnery přistave-
ny příležitostně jednorázově.

PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ:
Starý mlýn ul. Kvasická
Pondělí-pátek 7.30 - 12.30 hod. 14.30 - 17.30 hod.
Sobota 8.00 - 11.00 hod.

Druh odpadu:
##### nebezpečný odpad (zářivky, autobaterie atd.)
##### plasty (PET - lahve)
##### kov

Sběrný dvůr na Zabraní (areál cementárny)
březen — říjen listopad — říjen

Úterý, čtvrtek 15.00 - 18.00 hod. 14.00 - 16.30 hod.
Sobota   9.00 - 12.00 hod.   9.00 - 12.00 hod.

Druh odpadu:
##### papír a lepenka, plasty (PET- láhve), kov, směsný odpad, sklo, odpad ze

zahrad (biologický odpad), objemný odpad (starý nábytek apod.), vyřazené pneu-
matiky

Sběrné místo Skály
Sobota: 10.00-12.00hod.
Druh odpadu: směsný, plasty (PET-láhve), sklo

tajemnice
R. Vaňharová

Během měsíce srpna se knihovna
přestěhovala do nově vyčleněné bu-
dovy KIS, bývalé mateřské školky na
Komenského náměstí. Po nezbytných
interiérových úpravách těchto nových
prostor jsme nový provoz zahájili již 2.
srpna 2004. Do knižního fondu nově
přibylo 30 knih, mezi jinými i II. díl
Hyeny v akci, a další neméně zajíma-
vé romány, válečné dokumenty a živo-
topisné črty. Pro internetové zájemce
byl objednán nový odborný počítačo-
vý časopis. Stávající knižní fond je
natolik tématicky bohatý, že jistě uspo-
kojí i náročného čtenáře. Proto Vás
srdečně zveme k návštěvě naší
knihovny. Současně oznamujeme
občanům, že po dvouměsíční přestáv-
ce mohou opět navštěvovat inter-
net, pod odborným dohledem pana
Dušana Pitnera. V úterý od 14.00 do
18.00 hod. a ve čtvrtek od 15.30 do
17.30 hod. v budově KIS (bývalá MŠ
I., nám. Komenského) vchod od budo-
vy býv. SKZ. Poplatek činí 20,- Kč za
30 minut, registrovaní návštěvníci
místní knihovny mají přístup na inter-
net zdarma.

Jitka Fialová
knihovnice

PranostikyPranostikyPranostikyPranostikyPranostiky

KNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNA
INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE
KNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNAKNIHOVNA
INFORMUJEINFORMUJEINFORMUJEINFORMUJEINFORMUJE

! Podzim praví:
pěkným osením pole odívám.

! Říjen a leden rovny
jsou ve všem.

! Studeny říjen zelený leden.

! V říjnu mráz a větry - leden,
únor teplý.

! Včas-li padá lupení, na rok
pěkné osení.

! Po svaté Tereze (15. 10.)
mráz po střechách leze.

! Když na Dušičky (2. 11.)
jasné počasí panuje,

příchod zimy to označuje.

! Má-li listopad déš� a potom
mrazy, osení se často zkazí.

! Na svatého Teodora (9. 11.)
sedlák ještě pilně orá.

! Na Saturnina (29. 11)
skučí meluzína.

Nadcházející školní
rok zahájila naše ma-
teřská škola v nových

prostorách ve zrekonstruované části
ZŠ upravené tak, aby plně sloužila
účelům předškolního vzdělávání. V ob-
jektu tak vznikl samostatný prostor s
dispozičním komfortem pro dvě oddě-
lení s kapacitou 50 dětí. Od září byla
zřízena třída nejmladších dětí nazva-
ná”Hvězdičky” a třída dětí předškol-
ních „Sluníčka”. U nové mateřské školy
je velká zahrada, která bude postupně
vysázena novou zelení a doplněna o
nové dětské zahradní zařízení, aby
mohla plně sloužit k pobytu venku.

Prostorné třídy daly našemu zaříze-
ní možnost zřídit pro děti množství
jednotlivých hracích koutků, dětských
center, kde budeme moci plně rozvi-
nout úkoly rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní zařízení. Děti
budou mít k dispozici ateliér pro vý-

ZAHÁJILI JSME V NOVÉM
tvarnou a pracovní činnost, tělovýchov-
ný kout, centrum pro manipulaci a stol-
ní hry, koutek s knihami a písmeny aj.
Děti si budou moci vybrat, v kterém z
těchto center chtějí každý den praco-
vat a hravou formou se učit novým
znalostem a dovednostem.

Zatím si ještě zvykáme na organiza-
ci práce v nových prostorách MŠ a
společně s dětmi se seznamujeme a
zabydlujeme. Podle reakcí dětí i rodi-
čů se nová škola moc líbí a pevně
věřím, že zde budeme všichni spoko-
jení a že tady
v y r o s t o u
nové gene-
race tluma-
čovských
dětí.

Hana
Janoštíková
Ředitelka MS
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Na pozvání starostky obce, předsedy fotbalového oddílu a pamětníků
dřívějších setkání, odjela v sobotu 3. července do Tlumačova na Doma-
žlicku desetičlenná skupina našich občanů. Přátelská návštěva spojená
s oslavami 30. výročí založení fotbalového klubu byla reakcí na návštěvu
přátel z Tlumačova v Čechách na našem obecním plese v měsíci březnu,
kde byla po dlouhých dvaceti letech oživena tradice vzájemných setkání.

PŘÁTELSKÁ NÁVŠTĚVAPŘÁTELSKÁ NÁVŠTĚVAPŘÁTELSKÁ NÁVŠTĚVAPŘÁTELSKÁ NÁVŠTĚVAPŘÁTELSKÁ NÁVŠTĚVA
vvvvv

TLUMAČOVĚ NA DOMAŽLICKUTLUMAČOVĚ NA DOMAŽLICKUTLUMAČOVĚ NA DOMAŽLICKUTLUMAČOVĚ NA DOMAŽLICKUTLUMAČOVĚ NA DOMAŽLICKU

Delegace, která 3. července 2004
odcestovala na setkání do Čech byla
tvořena fotbalisty Mgr. R. Dvořákem,
Z. Holubem a M. Vlčkem, pamětníky
manžely Vránovými, paní Fialovou a
paní Machovskou, paní Královou, kte-
rá reprezentovala kulturní a informač-
ní středisko a místostarostou obce
Mgr. R. Huráněm s manželkou. Na
programu setkání bylo oficiální přijetí
na obecním úřadě, diskuse o další
koncepci vzájemných setkání na poli
kulturním, sportovním a navázání přá-
telských vztahů mezi hasiči obou obcí.
Následovala prohlídka obce a mnohá
srdečná a přátelská setkání s obyva-
teli Tlumačova. Přál bych Vám mno-
hým zažít tu otevřenou a kamarád-
skou atmosféru, kterou jsme po celé
odpoledne a večer společně s přáteli
Tlumačáky zažívali. Potkali jsme se
zde mimochodem také s rodačkou z
našeho Tlumačova Janou Jánskou-
Kabourkovou, která se sem před 25

lety provdala za místního chasníka
Míru a spokojeně zde se svou rodinou
žije. Večer jsme se zúčastnili oslav
založení zdejšího fotbalového klubu v
areálu hřiště kopané a přírodního kou-
paliště. I když bylo poměrně chladno,
živá country muzika OSK se sólistkou
a kytaristkou, starostkou M. Hruško-
vou rozproudila všem přítomným krev
v žilách. Po půlnoci jsme se se slzou
v oku loučili s našimi přáteli. Poděko-
vali jsme všem za milé přijetí a hezké
odpoledne, které jsme společně strá-
vili a slíbili si setkat se opět při první
možné příležitosti. (Takovouto příle-
žitostí může být turnaj v kopané, výro-
čí založení SDH, či nějaké folklórní
překvapení.) Uvidíme . . . . Poděková-
ní patří také atodopravci panu Josefu
Vejmělkovi, který bezpečně dopravil
naši desetičlennou skupinu do Tluma-
čova v Čechách a zpět.

Mgr. R. Huráň
místostarosta

KIS
informuje

KIS
informuje

PŘIJĎTE ZA NÁMI. . . .
Kulturní a informační středisko Tlu-

mačov připravilo pro děti předškolní-
ho věku kroužek hry „veselého píská-
ní” pro zdraví i zábavu na zobcovou
flétnu. S rodiči i jejich dětmi proběhla
13. září informativní schůzka, kde se
seznámili s vedoucí hry Marií Ešlero-
vou, s její představou o průběhu „hra-
ní si s flétničkou”. Příjemně strávená
půlhodinka uběhla jako nic. Stanoven
byl pevný termín, hodina, kdy si s
dětmi zkusíme hravou formou hrát na
flétničku, přitom si i zazpívat pro ra-
dost. Do našich řad nám ještě chybí 2-
3 kamarádi. Neostýchejte se a přijkte
za námi! Informace u pí Králové - tel.
577 929 023.

PŘIPRAVUJEME . . . .
Pro podzimní a zimní měsíce chce-

me s dětmi předškolního věku (i za
přítomnosti rodičů) uskutečnit tzv.
„Podvečerní předčítání s pohádkou”
(povídkou - např. s dětským hrdinou
apod.). Myslím si, že kouzlo pohádko-
vého příběhu dovede v dětské dušič-
ce vykouzlit něco krásně tajemného,
citového, fantazijního. Chtěli bychom
se tímto společným setkáváním sbli-
žovat spolu navzájem, prožívat prostě
milé podvečerní chvíle u knihy. Spolu-
pracovat budeme s místní knihovnou,
odkud budeme půjčovat dětskou lite-
raturu k plánovanému předčítání.
Zpestřením by bylo např. kreslení,
zpívání, jednoduché dramatické „etu-
dy” s dětmi, to vše v souvislosti s
danou četbou. Předpokládanou do-
bou této nové akce by byly podzimní a
zimní měsíce (říjen - březen 2005, a to
1x za měsíc). Přesné datum i doba
konání bude včas oznámena.

Kalendář s názvem „TLUMAČOV
OČIMA MINULOSTI”, který vydala
Obec Tlumačov je stále k dostání. Mů-
žete si ho zakoupit na obedním úřadě u
pí Žálkové v úřední dny nebo u pí Krá-
lové na KIS v úřední dny úterý a středa
od 10.00 do 16.30 hod.

Pokud již nyní přemýšlíte o vánočním
dárku pro své blízké nebo přátele doma i
v zahraničí, kalendář Vám může posloužit
pro tyto účely. Jeho cena je 150,- Kč/ks.

Také pro firmy je kalendář s historií
Tlumačova vhodným upomínkovým
nebo dárkovým předmětem.

Objednávky a dotazy u pí Králové na
KIS (nám. Komenského),
tel. 577 929 023.

KIS nabízí občanům

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO • KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO • KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO

S našimi přáteli ...           FOTO ING. J. RÝDEL
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Kulturní a informační středisko ve
spolupráci se svým zřizovatelem obcí
Tlumačov připravilo pro občany v pá-
tek 17. září 2004 „Den otevřených
dveří“. Tato akce určená široké veřej-
nosti měla za cíl zpřístupnit zrekon-
struované prostory základní školy, kte-
rá se od začátku tohoto školního roku
stala multifunkčním objektem, v němž

Den otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveří
v Tlumačověv Tlumačověv Tlumačověv Tlumačověv Tlumačově

O dobrou náladu se postarala dechová kapela "Hulíňané".

se dále nachází nově otevřená mateř-
ská školka a po nezbytných úpravách
a opravách ve staré budově školy
(bývalá ředitelna a okolí), sem byl
trvale umístěn a svou činnost zde v
tomto školním roce zahájí Dům dětí a
mládeže Sluníčko. Kdo do školy přišel
a navštívil zmiňované prostory jistě
potvrdí, že investované prostředky do
tohoto objektu přispěly k vytvoření
velmi slušné úrovně vybavenosti a
zkvalitnění prostředí pro výchovu a
vzdělávání dětí předškolního a školní-
ho věku v obci. Hasičská zbrojnice,
která v posledním roce také prošla
poměrně náročnou a rozsáhlou re-
konstrukcí, byla dalším objektem, kam
mohli občané nahlédnout. V průběhu
celého odpoledne byl zpřístupněn s
možností prohlídky i místní kostel.
Součástí „Dne otevřených dveří” byl i
doprovodný program na novém ná-
městíčku, které bylo vybudováno již v

minulém roce a postupně se stává
dominantou obce. Ale až při této příle-
žitosti došlo k jeho slavnostnímu ote-
vření. Program zde po úvodním proje-
vu starosty obce ing. Jaroslava Ševe-
ly zajistila svým koncertem dechová
hudba Hulíňané. Krásné počasí celé
akci přálo, muzika vyhrávala k posle-
chu i připravené občerstvení přišlo

hojnému počtu přítomným vhod .
Smysl celé akce se podařilo naplnit a
pevně věřím, že ke spokojenosti
všech přítomných. Vždyg investice
kolem 30 milionů korun, která byla v
posledním období obcí vložena do
školy, školky, DDM, hasičské zbroj-
nice a do náměstíčka měla jediný cíl
- zlepšit a zmodernizovat vybave-
nost obecních prostor a objektů, aby
uživatelsky splňovaly přísné poža-
davky dnešní doby. Všichni, kteří
využili nabídnuté příležitosti a zpří-
stupněné objekty navštívili se osob-
ně mohli přesvědčit, jak se zmiňova-
né změny podařilo realizovat. Podě-
kování za podařené odpoledne patří
vedoucí KIS paní Králové, pracovní-
kům ZŠ, MŠ a DDM Sluníčko, tluma-
čovským hasičům, P. Janu Vavřinci
Černému, paní Pavlíčkové a paní
Fialové a v neposlední řadě pracov-
níkům údržby OÚ Tlumačov.

Věřím, že i další akce připravova-
né KIS si najdou mezi občany Tlu-
mačova své příznivce a spokojené
diváky.

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
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Začátek školního roku je vždy příležitostí bilancovat a hodnotit uplynulé
období a naznačit představu dalšího vývoje. Nejinak je tomu i na naší škole.

ŠKOLA NA PRAHU
NOVÉ PRÁCE

ŠKOLA NA PRAHU
NOVÉ PRÁCE

Bylo by zřejmě nezajímavé prezento-
vat v tomto prostoru údaje, které jsou
součástí výroční zprávy o činnosti školy a
tak se zaměřím na zajímavosti, které by
mohly pozorného čtenáře zaujmout.

Školní rok 2003/2004 byl rokem vý-
znamných personálních změn, které se
následně odrazí i v právě započatém
roce. Po relativně krátkém období opus-
tila naši školu Mgr. Alexandra BIRKO-
VÁ, která se z rodinných důvodů odstě-
hovala a tudíž bylo nutno realizovat změ-
ny na I. stupni školy, kde učila nosnou
část svého úvazku. Je škoda, že se nena-
plnila moje osobní představa perspektivy
jejího dalšího působení na škole vzhle-
dem k zajímavé aprobační skladbě, kte-
rou nabízela Již dnes však probíhají nut-
né kroky k doplnění kolektivu o aprobace
RV, OV, Z.

O to komplikovanější byl výběr pracov-
níka na uvolněné místo vyučující I. st. . Po
složitém jednání se ukazovala jako nej-
vhodnější uchazečkou absolventka Pdf,
která ovšem v rozhodujícím momentu
selhala jako člověk a koncepci obměny
významně poškodila. Definitivní řešení
situace - převedení pí Zdeňky HLAVÁ-
ČOVÉ vychovatelky SD na práci vyučují-
cí I. st. je řešením „elegantním”, které
jistě povede ke spokojenosti žáků, jejich
rodičů a samozřejmě i vedení školy.

Dalším drobným personálním problé-
mem bylo zajištění výuky JA ve IV. třídě v
souladu se zájmem rodičů o tento jazyk.
Přijetí Bc. Kamily ŘEDINOVÉ disponují-
cí významnou jazykovou zkušeností a
dovedností se do budoucna jeví jako jed-
na z perspektivních variant, která v rámci
individuálního úvazku nabízí velký reali-
zační prostor.

Související změnou v obsazení I. st. je
i přijetí pí. Ilony PLISKOVE na místo
vychovatelky SD. Tady očekávám zvýše-
ní prostupnosti práce SD a nejnižších tříd
I. st. vzhledem ke skutečnosti, že se jed-
ná o úvazek kombinovaný s pí. Z. Hlavá-
čovou.

Snad nejvýznamnější změna nastala v
práci II. st. a vedení školy. Po řadě let
oboustranně podnětné a inspirující spo-
lupráce ukončila Mgr. Jiřina RÝDLOVÁ,
v rámci dovršení služebního věku, práci
ve funkci zástupce ředitele školy. Její
zásluhou byl v posledních letech nasto-
len ve škole,, duch” pohody a příjemného
pracovního klimatu ve vztahu ke všem
spolupracovníkům. Její optimismus, po-
hoda a vstřícnost v jednání s podřízenými
byla vždy zárukou kvalitní a efektivní prá-

ce. Patří jí mé osobní poděkování za
všechno úsilí, pochopení, poctivost a svě-
domitost s kterou plnila všechny úkoly,
někdy i velmi nesnadné.

Je dobře, že její odchod z funkce je
kompenzován setrváním v pracovním
poměru na místě učitelky JČ a D na II. st.
I nadále může předávat žákům své boha-
té pedagogické zkušenosti a lidský opti-
mismus.

S platností od 1. září 2004 začala plnit
povinnosti zástupce ředitele školy Mgr.
Leona JIRUŠKOVÁ, bývalá učitelka 1.
ZŠ v Napajedlích. Samozřejmě i jí přeju
do nové práce hodně pohody, trpělivosti
a vzápětí úspěchů.

Poslední personální změnou, která by
měla vést ke zkvalitnění vzdělávací na-
bídky školy, je přijetí studentky BaKovy
univerzity ve Zlíně sl. Hany NOVÁKOVÉ
na místo učitelky předmětů informatika,
PC - práce s počítačem. Jedná se o
jednoznačnou snahu vedení školy nabíd-
nout všem žákům školy získání základ-
ních vědomostí a dovedností s prací ne-
jen v oblasti komunikačních technologií,
ale obecně s prací s počítačem.

S výčtem personálních změn souvisí
moje dlouhodobá koncepce soustavného
zkvalitňování lidského potenciálu, který je
neoddělitelnou součástí kvalitativních
změn ve výchovně vzdělávací práci školy.

V závěru přeji všem spolupracovníkům
a žákům školy úspěšný nový školní rok.

Mgr. Robert Podlas

$"$"$"$"$"HUDEBNÍ KURZY
V září se již naplno rozběhly hu-

dební kurzy s výukou na zobcovou
flétnu, kytaru, housle a klavír . Chtěla
bych jen připomenout, že je tomu již
přes deset let, kdy se tyto kurzy zača-
ly vyučovat ještě v bývalém SKZ pod
vedením pana Mgr. Milana Neorala,
a jak je vidět, děti mají stále zájem a
chug navštěvovat tento kurz. V letoš-
ním školním roce se přihlásilo 25 dětí
a jeden dospělý, a stále je ještě něko-
lik míst volných pro případné zájem-
ce. Informovat se mohou u p. D.
Králové na KIS, tel. 577 929 023.

Vyučující zůstávají stejní jako vlo-
ni. Hře na klavír a housle vyučuje
Dominika Hánová, na flétnu a klavír
Pavel Hána (oba jsou absolventi Ja-
náčkovy akademie). Na kytaru, zob-
covou a altovou flétnu vyučuje Hana
Burešová, studentka Institutu pro
umělecká studia v Ostravě. Ráda
bych připomněla, že kurzy mohou
fungovat díky finanční podpoře obce
Tlumačov. Pro informaci dotace na
jednoho žáka činí 500 - 1000 Kč.
pololetně podle výběru hudebního
nástroje.

Daniela Králová, ved. KIS

$$$$$

KIS
informuje

KIS
informuje

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO • KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO • KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Jedna z rekonstruovaných učeben ZŠ.
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L E T N Í   K I N O
v Tlumačově
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Článek, když dovolíte, začnu malým výročím, a to v počtu rovných deseti
let, kdy mně památný, dlouholetý vedoucí kina, a exstarosta našeho
městečka - pan Horníček - předal pomyslnou štafetu řízení jmenovaného
kulturního stánku.

promítaní titulu Den poté zapisuje další
více než stovkovou návštěvu, aby
následně došlo do letního kina na český
film Post Coitum diváků 92. Ano,
příznivci stříbrného plátna vědí jistě o
Letním kině Tlumačov! A ono tak
příjemné zjištění dodává opět
optimismus k práci celého kolektivu
jmenovaného kulturního zařízení. Ano
úmyslně říkám kulturního, neboK si tak
trochu kladu otázky proč na filmové
klenoty sezóny nepřišli ti, které by ony
jistě potěšili. . . např. tituly Pán prstenů,
Poslední samuraj, Velká ryba, Kill Bili
2, Návrat do Cold Mountain, Invaze
barbarům či Umučení Krista vykazují
nejvyšší umělecké ambice . . . A to již
přichází den 30. 7. a film Harry Potter:
Vězeň z Azkabanu s rekordní
návštěvou 260 diváků. Hříšný tanec 2
vykazuje pak 105 prodaných
vstupenek, aby dalším trhákem se stal
snímek Trója s 242 diváky. Spider-
Man 2 přiláká 138 a Umučení Krista
pak 175 návštěvníků. Dalšími esy v
programu se stávají filmy Úsvit mrtvých
- 109 diváků, Shrek 2- 142 a Král Artuš
se 128 přítomnými. Opona sezóny se
uzavírá 18. září 2004, aby celkový
počet diváků zněl na číslo 2787 s 51
představeními - se všemi, které byly
naplánovány (2 filmy jsou stornovány
distribučními společnostmi). Tržby
dosahují přece jen uspokojivých 176
954 Kč! Za účasti paní vedoucí Daniely
Králové, pana Miroslava Zaorala ml. -
zástupce Obce sokolské -a mé je
sokolovna 19. září definitivně předána
- sezóna 2004 končí. . . zbývá zakrýt
promítačky plachtou, poděkovat Vám
- divákům - za přízeň, Obci Tlumačov
za provozování kina a věřit v sezóny
příští... Mně jako
vedoucímu pak zbývá
popřát kolektivu pra-
covníků kina příjemný
odpočinek do května
roku 2005 s děko-
váním za spolupráci . . .

V Tlumačově
23. 9. 2004

Václav Vymětalík

Florbal ml. děti
Určeno dětem mladšího školního věku, které

s florbalem teprve začínají, rádi sportují a
účastní se sportovních turnajů.         350,- Kč

Florbal st. + míčově hry
Pro děti druhého stupně. Součástí kroužku

budou i míčové hry jako např. (košíková,
volejbal, házená aj.).                        350,- Kč

Tanečky
Cvičení na říkadla a písničky pro děti od 4 -

6 let.                                                 350,- Kč
Aerobik Veselé hopsáni
Cvičení aerobiku pro děti 1. - 3. tříd. Příprava a

účast na aerobikových soutěžích.            350,- Kč
Aerobik Koxata
Cvičení aerobiku pro děti 4. - 6. tříd. Příprava a

účast na aerobikových soutěžích.          350,- Kč
Notička
Hudební kroužek pro děti od 4 do 8 let.

Nacvičování dětských písniček doplněné pohybem
a doprovodem hudebních nástrojů.       350,- Kč

Taneční kroužek
Pro zájemce je připraven kroužek tanců pod

vedením zkušené tanečnice.             350,- Kč
Kroužek je určen pro děti 5-9. tříd.

Sporxák
Kroužek pro chlapce a dívky od 3 třídy. Posilování,

cvičení atletických disciplín, plavání.     300,- Kč
Kondiční gymnastika
Kroužek pro dívky i chlapce, zaměřeno na

prvky kondiční gymnastiky.                350,- Kč
Rybářský kroužek l
pro zájemce o rybaření a získání rybářského

lístku.                                                300,- Kč
Rybářsky kroužek II
pro zájemce o rybaření a získání rybářského

lístku.                                               300,- Kč
Vlčata - kroužek přátel přírody a myslivosti
Kroužek je určen především zájemcům o pří-

rodu a její poznávání. Pro děti 2.-5. tříd.  300,- Kč
Hrátky s počítačem
určeno pro děti 2. - 4. tříd, které se chtějí

naučit s počítačem pracovat.             350,- Kč
Cvrček
Odpoledne plné zábavy pro děti 1. stupně

(hry, soutěže, malování, počítače) nejen v
místnosti.                                         350,- Kč

Keramika l.
Kroužek je určen zájemcům o keramiku a o

další postupy zpracování hlíny.         550,- Kč
Keramika II.
Kroužek je určen zájemcům o keramiku a o

další postupy zpracování hlíny.          550,- Kč
Reportéři
Kroužek je určen zájemcům 3. - 9. tříd o žurna-

listiku, psaní článků na internet atd.  350,- Kč
Fantasy klub
Pro děti, které se chtějí naučit hrát různé

fantasy hry. Naučíte se zde hrát hru Dračí
doupě, Wastelands a jiné.                 300,- Kč

Prima vařečka
Kroužek pro mladé kuchaře a kuchařky od

3. třídy. Co si dobrého uvaříme, na tom si i
pochutnáme. Studená i teplá kuchyně.  350,- Kč

Pastelka
Výtvarný kroužek pro děti MŠ - 2. tříd.  400,- Kč
Dovedné ruce
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy.

Bambulování, práce s přízí, háčkování, pletení.,
aj.                                                    350,- Kč

Sluníčková školička
Kroužek pro děti 3-5 let, které nenavštěvují

MŠ.                                                   350,- Kč
Dráček - dramatický kroužek
Kroužek pro děti od 3. třídy, které se chtějí

na okamžik stát mladými herci. Nácvik na
vystoupení na veřejnosti.         300,- Kč

Mažoretky
Kroužek pro děti od 1. třídy. Seznámení s

prvky a kroky mažoretek, práce s hůlkou.
                                                        350,- Kč

NABÍDKA KROUŽKŮ
DDM SLUNÍČKO
STŘ. TLUMAČOV

A nyní již k samotné sezóně 2004.
Tu zajišKuji tradičně počátkem roku
objednávkami filmových titulů a že jde
o skutečně náročný proces dokládají
kontakty na zhruba 10 distribučních
společností, od nichž sice nekompro-
misně - ale někdy s úsměvy, někdy s
vráskami - požaduji mnou vybrané ti-
tuly. V polovině dubna pak procházejí
technickými prohlídkami promítačky a
další technická zařízení kina, upravuje
se areál letního kina včetně oprav se-
daček či promítacího plátna. Na ofici-
álních obecních stránkách
www.tlumacov.cz se v elektronické
podobě poprvé v historii objevuje cel-
kový i následných 13 popisných pro-
gramů. Následuje podpis smlouvy mezi
obecním úřadem a obcí sokolskou na
pronájem sokolovny. A již se blíží 30.
duben - první den promítání - s filmem
Matrix Revolutions. Paní Jonášková
prodává v pokladně sokolovny prv-
ních 35 lístků sezóny 2004 a pan Do-
ležel v kabině kina spouští tlačítko
chodu promítačky. Následující snímek
Kameňák 2 se pyšní číslem 65 přítom-
ných. První více než stovkovou ná-
vštěvu zajišKuje film s názvem Te-
xaský masakr motorovou pilou - sku-
tečný příběh z Texasu. Pak však při-
chází jev, který neovlivní asi ani pan
Bůh - počasí. Nepamatuji si příběh z
minulých let, aby skutečně každý ví-
kend pršelo či hřmělo v ozvěnách bou-
řek. Kino se potácí na hranici návštěv-
nosti okolo 20-30 diváků, a to i přes
výtečné filmové tituly, a navíc se mu
nepříjemně vzdaluje ekonomické hle-
disko - tržby. Ty jsem v plánu stanovil
na částku 200 000 Kč. Dalším negati-
vem se stává nemožnost zasílat filmy
po dráze z Tlumačova. Přeprava spěš-
nin je zde o víkendech totiž zrušena, a
proto musím dovážet filmy až do Otro-
kovic . . . Dispozice distribučních spo-
lečností jsou nekompromisní a zakot-
veny ve smlouvách . . . Na nový filmo-
vý příběh již čekají přece v dalším
městě či obci . . .

Oživení přichází s lepšícím se
počasím, kdy 17. 7. na film Van Helsing
přichází 88 diváků. Následující
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Automobilová doprava v ČR se od počátku 90. let
několikanásobně navýšila. Zejména v posledních
letech je tento nárůst znatelný a nepříjemně se
odráží i na kvalitě života v obci Tlumačov, jejímž
středem prochází hlavní tah silnice 1/55 „Přerov -
Otrokovice”. Zejména obyvatelé, kteří bydlí v těsné

Rychlostní komunikace ,,R 55,
úsek Skalka - Hulín”

stavby, které nabylo právní moci dne
2. 1. 2001, a souhlas s vydáním povo-
lení obecního úřadu, které se týká
drobných stavebních úprav. Jedná se
o odstraňování dřevin, přemístění po-
mníčku H. Pivodové umístěného u sil-
nice Tlumačov - Machová a provedení
nového oplocení pastvin Zemského
hřebčince Tlumačov v lokalitě Skály.

Na základě získaných informací lze
předpokládat zahájení stavebních pra-
cí v období měsíce října 2004, které
budou spočívat v přeložkách stávají-
cích inženýrských sítí (VN a NN, plyn,
voda, atd.). Počátek hlavních staveb-
ních prácí na rychlostní komunikaci je
možné očekávat ve druhé polovině
roku 2005, nebo začátkem roku 2006.
Dokončení celého úseku rychlostní
komunikace „R 55, úsek Skalka - Hu-
lín” je naplánováno na období leden -
březen roku 2008.

Pro bližší orientaci Vám současně s
tímto článkem předkládáme i mapu s
vyznačením trasy nové rychlostní ko-

Historický spolek Tlumačov při-
pravuje výstavu na téma:

,,90 LET OD ZAHÁJENÍ I. SVĚTO-
VÉ VÁLKY A TLUMAČOVŠTÍ LEGI-

kostele sv. Martina dne 28. 10. 2004 v
10.00 hod., kdy po ukončení bohoslužby
bude položen věnec u pomníku T. G.
Masaryka. Žádáme proto občany, kteří

ci. Doufám, že hlavně ti starší, jejichž
otcové bojovali v l. světové válce, po-
hledají různé zajímavé materiály a po-
skytnou nám je k dalšímu zpracování.

Pozvánka na výstavu

Proto většina obyvatel přijímá s vděč-
ností zprávy o připravované výstavbě
nové rychlostní komunikace s ozna-
čením „R 55, úsek Skalka - Hulín”,
která povede mimo stávající zástavbu
obce Tlumačov. Tato komunikace bude
navazovat na v současnosti budovaný
severovýchodní obchvat města Otro-
kovic a prodloužení dálnice D1 Praha
- Brno -Lipník nad Bečvou.

Projektová dokumentace pro staveb-
ní povolení na tuto stavbu, kterou vy-
pracovala firma Dopravoprojekt Brno
a. s., je zpracována od května 2002.

Po peripetiích s vykupováním po-
zemků (stanovením ceny pozemku za
1 m2) se i stavebně povolovací řízení
pro tuto stavbu bohužel oddaluje v
důsledku zahajování řízení na vyvlast-
nění některých soukromých pozem-
ků.

Městský úřad Otrokovice - stavební
úřad, jako místně příslušný obecní sta-
vební úřad, vydal do dnešního dne
pouze územní rozhodnutí o umístění

blízkosti této komunikace, mají o čem vyprávět. V
létě je to prach, před kterým musí okna do ulice
zůstat zavřená, a v zimě rozbředlý sníh, který se od
kol projíždějících automobilů rozstřikuje do okolí a
zanechává mnohdy „nesmazatelné” stopy na fasá-
dách rodinných domů.

munikace R 55 v katastru obce Tluma-
čov a zároveň uvádíme hlavní orien-
tační body, kterými bude tato komuni-
kace procházet. Jedná se o tyto body
- napojení na severovýchodní obchvat
Otrokovic, hnojiště Skály, pomníček
H. Pivodové, křížení s cestou do lomu
v oblasti „Rybníček”, křížení s komuni-
kací Tlumačov - Kurovice na hranicích
katastru.

Na závěr si lze jen přát, aby uvedení
rychlostní komunikace do provozu
proběhlo v uvedeném termínu a tím
se ulehčilo občanům obce Tlumačov
od zhoršujících se životních podmí-
nek způsobených automobilovou do-
pravou.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku

OÚ Tlumačov

90 LET OD ZAHÁJENÍ  I. SVĚTOVÉ VÁLKY
A TLUMAČOVŠTÍ LEGIONÁŘI

mají jakékoliv materiály z tohoto období,
aby nám je zapůjčili a obohatili tím při-
pravovanou výstavu. Jedná se hlavně o
fotografie vojáku, legionářů, různé vo-
jenské doklady, části uniforem aj. Foto-
grafie a různé písemnosti Vám po zdo-
kumentování ihned vrátíme. Pokud zís-
káme dostatek fotografií a materiálu,
chystáme se vydat o této době publika-

%%%%% %%%%%

ONÁŘI”.
Výstava proběhne za

spolupráce s obcí Tluma-
čov a za finanční podpory
Zlínského kraje.

Zahájena bude dne 28. 10. v den
vzniku samostatného Českosloven-
ského státu a potrvá do 7. 11. 2004.

Otevřeno bude denně od 9.00 do
12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod.

K památce vojáků padlých v I. svě-
tové válce a tlumačovským legioná-
řům bude sloužena mše svatá v

Zároveň žádáme obča-
ny, kteří mají materiály z
minulých dob (50 let a star-
ší) aby nám je zapůjčili k

zdokumentování. Jedná se nám o
různé fotografie z dobytčích trhů,
Sokolu, Hasiči, čtenářského spolku,
divadelního spolku apod. Chtěli by-
chom co nejvíce materiálu soustře-
dit a uchovat pro příští generace.
Jedná se o kulturní dědictví národa.

Miroslav Skopal-Procházka,
předseda Historického spolku
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Průběh rychlostní komunikace "R55, úseku Skalka - Hulín" v K. ú. Tlumačov
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Vzhledem k tomu, že závěreč-
né výsledky VI. ročníku tur-

naje zastupitelů v malé kopané
nebyly zveřejněny prostřednic-
tvím republikových médií jako TV
Nova, ČT1 nebo ČTK, proto Vás o
závěrečném pořadí informujeme
prostřednictvím webových strá-
nek tak, jak jsme vám slíbili. Svou
premiérovou účast na VI. ročníku
turnaje zastupitelů v malé kopa-
né ve Spytihněvi proměnilo druž-
stvo tlumačovských zastupitelů
ve stříbrné umístění!

Družstvo ve složení Ing. Jaro-
slav Ševela, Mgr. Rajmund Hu-
ráň, Mgr. Radek Dvořák, Michal
Veselský, Ing. Štefan Hrtús, Ra-
dek Konečný a Ing. Jan Rydel
vyhrálo základní skupinu, v niž
remizovalo s družstvem Žlutavy
a porazilo družstva Babic, Blatni-

MUŽSTVO TLUMAČOVSKÝCHMUŽSTVO TLUMAČOVSKÝCHMUŽSTVO TLUMAČOVSKÝCHMUŽSTVO TLUMAČOVSKÝCHMUŽSTVO TLUMAČOVSKÝCH

ZASTUPITELŮ - STŘÍBRNÉ!ZASTUPITELŮ - STŘÍBRNÉ!ZASTUPITELŮ - STŘÍBRNÉ!ZASTUPITELŮ - STŘÍBRNÉ!ZASTUPITELŮ - STŘÍBRNÉ!

sporně uznaný gól z nepřímého
kopu.

Ale o sportovní výsledek vlast-
ně ani tak moc nešlo. Cílem toho-
to sportovně-společenského klá-

ní, kterého se zú-
častnilo 9 mužstev
zastupitelů a čtyři
družstva žen (zvítě-
zily Halenkovice),
bylo setkávání a

Stříbrné družsvo Tlumačova, včetně malých diváků.
Zleva stojí: Jaroslav Ševela, Radek Dvořák, Štefan Hrtús, Michal Veselský.

Zleva klečí: Jan Rýdel, Radek Konečný. Ležící (smějící): Rajmund Huráň.

Zahajovací nástup družstev - nováček Tlumačov v roli černého koně turnaje
(to ovšem ještě nikdo netušil)

ce pod sv. Antoníč-
kem a obhájce loň-
ského prvenství Ha-
lenkovice. Ve finále,
ve kterém se naše
mužstvo střetlo s
domácí Spytihněví,
rozhodla o naší porážce lepší
fyzická kondice soupeře - měl
na “soupisce” téměř dvakrát
tolik hráčů na střídání a o jeden
zápas v nohách méně - a také

vzájemné poznávání zástupců
obcí v našem regionu. Na účet
pořadatelů - OÚ Spytihněv - lze
snad říci jen jediné: výborně! Or-
ganizace byla výborná a zázemí
turnaje bylo perfektní. Od uvítací
štamprle slivovice, přes koláčky
od krojovaných děvuch, cimbá-
lovou muziku až po ceny pro vítě-
ze a počasí…. Celá akce se ode-
hrávala v krásném nově rekon-
struovaném areálu Slovácké
Sparty Spytihněv, který bychom
našim kolegům mohli i závidět.

l když bylo cílem našeho muž-
stva neudělat na turnaji ostudu,
podařil se výborný výsledek, kte-
rý ještě navíc korunoval Radek
Dvořák vítězstvím v soutěži o krá-
le střelců s pěti vstřelenými góly.
Ihned po skončení turnaje bylo
na družstvu znát, že by rádo v
příštím ročníku útočilo na celko-
vé prvenství. Rezervy v řadách
zastupitelů (těch fotbalových) ješ-
tě zcela jisté jsou.

Ing. J. Rýdel
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V letošním roce jsme pro děti připravily
pobytový tábor v krásném prostředí rožnov-

ských vrchů v rekreačním středisku Zá-
kopčí. Pobytového tábora se zúčastnilo
celkem 44 dětí pod vedením 7 vedou-
cích. Tábor měl detektivní zaměření.
RS Zákopčí nám sloužilo jako detektivní
středisko, do kterého se sjeli detektivo-
vé ze 4 zemí, aby si tam vyměnili své
zkušenosti a zážitky.

Oddíl červených, pod vedením své
vedoucí detektivky Mackpeasové, přijel z Anglie. Oddíl modrých,
pod vedením vedoucí komisařky Lescautové, k nám dorazili z
Francie. Oddíl oranžových, se svým vedoucím Simírem, byli z
dálniční policie z Německa a poslední oddíl žlutých, se svým
vedoucím poručíkem Colombem, přijel z USA.

První den si děti vytvářely své vlajky a také seznámily své kolegy
z jiných států, se svou zemí a jejími zajímavostmi. Nechyběl
samozřejmě také pokřik, kterým se každý oddíl po celou dobu
tábora povzbuzoval. Na všechno dohlížela tříčlenná porota poli-
cistů z ČR, která oddílům přidělovala první stopy, po kterých se
potom posunovali postavičky jejich vedoucích v celotáborové hře
k dopadení Růžového pantera.

Děti čekalo celý týden spoustu detektivních soutěží jako např.
hledání pokladu z vykradeného rožnovského kostela, získávání
důkazů k dopadení nebezpečného zloděje, nebo také bakteriolo-
gický výbuch, dále různé postřehové hry, policejní náhoda a
spoustu dalších.

Všichni si sami vytvořili táborová trika s Panterem, ve kterých
jsme se vypravili také na celodenní výlet do Rožnova pod Radhoš-
těm, kde jsme navštívili dřevěné městečko a centrum.

Pobytový tábor RS Zákopčí

„PO STOPÁCH
RŮŽOVÉHO PANTERA”

Děti se na táboře naučily odlévat stopy nebo vytvořit svému
kamarádovi sádrovou masku.

Protože to byl tábor policejní, naše pozvání přijala Vsetínská
policie ČR, která seznámila děti se spoustou informací například
o policejní práci, chování dětí v dopravním provozu a nechyběla
ani ukázka výcviku policejních psů, dopadení pachatele a jiné.
Mnozí si mohli vyzkoušet střelbu slepými náboji z pravé policejní
pistole.

Týden však utekl jako voda a odjezd se přiblížil. Při loučení u
autobusu moc nechybělo k slzičkám. Děti si zde vytvořily spoustu
přátelství, které přetrvávají i nadále.

Těšíme se na všechny na potáborové Víkendovce Růžový
Panter na útěku, kterou pro děti připravujeme 24. - 26. 9. 2004 na
Táborové základně v Otrokovicích.

Doufáme, že přísti rok pojedete s námi třeba i vy ostatní a
prožijete s námi krásné a napínavé prázdniny.

Hana Hlobilová a Ludmila Daňková
Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov

Příměstského tábora v Tlumačově se
zúčastnilo celkem 19 dětí. Pro každý den
byl pro děti připraven pestrý program.

V pondělí si děti vytvářely trička s ob-
rázky námořníků technikou dekupáž a
potom jsme se vypravili do Hulína, kde na
nás již čekali psovodi Policie ČR se svými
cvičenými pejsky. Dětem byly předvede-
ny ukázky policejního výcviku, zásah a
odchycení zloděje. Děti měly také mož-
nost vyzkoušet si pouta, prohlédnout si
zbraně a spoustu policejní techniky. Ukáz-

!"!"!"!"!"SETKANÍ S TLUMAČOVSKÝMI SE-
NIORY 8. 10. — pátek- v klubu v Cemen-
tárně, k poslechu a tanci hraje pan M.
Musil, začátek v 16.00hod.
!"!"!"!"!"VÝSTAVA HISTORICKÉHO SPOL-

KU „90. LET OD ZAHÁJENÍ I. SV. VÁL-
KY A TLUMAČOVŠTÍ LEGIONÁŘI 28.
10. - 7. 11. 2004 výstava se koná v prosto-
rách KIS (nám. Komenského) denně od
9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 hod.
!"!"!"!"!" SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁ-

NOČNÍHO STROMU  26. 11. 2004. -
pátek - zahájení v 17.00 hod., 17.45hod.
ohňostroj, 18.30hod. koncert Stříbrňanky
v sále sokolovny.

Kulturní akce KIS do konce roku 2004Příměstský tábor Tlumačov
„HLEDÁ SE NEMO”

ka byla velmi pěkná a děti byly
spokojeny.

Další den jsme se vypravili do
ZOO Lešná, kde jsme strávili celý
úterní den. Počasí nám tentokrát
moc nepřálo, ale i při deštivém
počasí jsme nevynechali návště-
vu ani jednoho zvířátka.

Ve středu jsme se vypravili do
Otrokovic na prohlídku Centra
volného času Otrokovice. Děti zde
mohly shlédnou kouzelnické vy-
stoupení, zahrát si na počítačích,
nebo stolní fotbal a vyzkoušet si
horolezeckou stěnu.

Ve čtvrtek nás čekal výlet do

Kroměříže. Samozřejmě, že jsme si ne-
mohli nechat ujít prohlídku Podzámecké
zahrady a návštěvu Kroměřížské min-
covny. Protože se děti chtěly koupat a
počasí nám k tomu nepřálo, využili jsme
otevřený krytý bazén v Kroměříži, kde se
děti pořádně osvěžily.

Poslední den byl plný zábavy, soutěží a
her nejen venku, ale také v místnosti. Děti
si vyráběly svá akvária s rybičkou Nemo
a naučily se drátkovat na kamínku, také
ve tvaru rybičky. Z dětí se vytvořila bezva
parta, která má hezké vzpomínky na letní
dny.

Hana Hlobilová a Ludmila Daňková

!"!"!"!"!"VÁNOČNÍ JARMARK 4. 12.
2004 - sobota, lidová řemesla,
prodej výrobků od 9.00hod - 17.00
hod. v budově KIS (nám. Komen-
ského)
!"!"!"!"!"VÁNOČNÍ KONCERT 12. 12.

2004. -neděle od 15.00 hod., pro-
story KIS (nám. Komenského) hrají
žáci a učitelé hudebních kurzů.
!"!"!"!"!" SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO

STROMU 19. 12. 2004 - neděle v
17.00 hod. - vystoupení dětí a fol.
souboru.

Bližší informace se občané do-
vědí z plakátů nebo na webových
stránkách www.tlumacov.cz.
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Tak jako každým rokem se i letos tlumačovští voltižéři probojovali do reprezentace
České republiky tvořící tři nejlepší ženy a tři nejlepší muže. Byla jim tedy dána šance
reprezentovat České barvy na Mistrovství světa v Rakouské Stadl Pauře. Skupina se
letos bohužel nezúčastnila.

TLUMAČOVSKÁ VOLTIŽ OPĚT VE SVĚTĚ

Voltižní oddíl Tlumačov tedy reprezento-
valy tito jednotlivci:

JAKUB DUJÍČEK (19 let) - Povinnou se-
stavu zajel velmi dobře, avšak jeho klisna
Nicol zapůjčená z TJ Frenštát p. Radhoštěm
učinila chybu a v jednom z prvků sestavy
překlusala a Dujíček tak inkasoval pět nul,
což ho vyřadilo z bojů o finálové pozice na
které byl perfektně připraven. A tak se zú-
častnil pouze malého finále, ve kterém Nicol
při cvičení zrychlila a Dujíček tak skončil
velmi nespokojen až na 24. místě z celko-
vých 26 mužů.

ALICE EIMOVÁ (15 let) - Bojovala po prvé
jako jednotlivkyně na Mistrovství světa a to
na koni Zemského Hřebčince Tlumačova -
Catalinovi IV.-33 jehož lonžovala dlouholetá
a zkušená lonžérka Pavlína Neprašová. V
tvrdé konkurenci 42 žen se dokázala probo-
jovat po prvním kole až do malého finále,
kde i přes odražené paty dokázala se zatnu-
tými zuby zajet velmi dobrou sestavu a po-
sunout se tak ještě o dvě příčky dopředu což
znamenalo výborné 27. místo.

PETR EIM (19 let) - Se po šestiměsíční
přestávce, kterou strávil na jezdecké stáži v
USA opět dokázal probojovat do reprezen-
tace České republiky. I přes nepřízně které
ho provázely v průběhu sezóny (artroskopie
kolene, vymknutí kotníku měsíc před MS),

jenž mu zabránily trénovat na maximum se
i tak dokázal probít na zapůjčené kobyle
Eskadře z TJ Lucky Drásov do desítky těch
nejlepších. Po 1. kole dosáhl tedy skvělého
8. místa, avšak ve 2. kole i přes čistě zacvi-
čené sestavy se před něj dostal mistr světa
z roku 1998 a tak Petr Eim sice spadl na 9.
místo, ale i tak to znamenalo nejlepší český
výsledek.

Další úspěšní reprezentanti byli L. Klouda
(15. místo ) s J. Sklenaříkovou z TJ Lucky
Drásov a dále s J. Wolfovou z TJ Slovan
Frenštát p. Rad., která z našich žen vybojo-
vala nejlepší a to 25. příčku.

Tito reprezantanti spolu s dalšími voltižé-
ry se opět střetnout, ale tentokrát na Mis-
trovství České Republiky, které se bude
konat 25. - 26. září v Albertovci. A tak jim
tímto přejeme ten nejlepší výsledek.

Ve dnech 25. a 26. září 2004 se usku-
tečnilo Mistrovství České republiky ve
voltiži.

Tlumačovský voltižní oddíl reprezen-
tovali Petr Eim, Jakub Dujíček, Alice
Eimová, Kateřina Králová, Margita Ur-
banová a Lucie Hánečková. Pod vede-
ním lonžerky Pavlíny Neprašové se
cvičilo na koních Catalin a Farmon. Na
koni Catalin cvičil Petr Eim, který se po
velké snaze stát se mistrem ČR umístil na
4. místě. Jakub Dujíček na vynikajícím
2. místě, Kateřina Králová obsadila krás-
né 3. místo a největším úspěchem pro
tlumačovský voltižní oddíl bylo získání
titulu mistryně ČR, který získala poprvé
ve své kariéře 15tiletá Alice Eimová.
Margita Urbanová, která teprve začíná
soutěžit se v kategorii „A” na koni Farmon
umístila na pěkném 12. místě.

V sobotu 25. 9. 2004 se konal slavnost-
ní galavečer s vyhlášením sobotní přátel-
ské soutěže, ve které se na koni Farmon
umístila Lucie Hánečková na 2. místě.
Mimo jiné se jako každým rokem vyhlašo-
val i jezdec roku 2004, kterým se stal náš
dlouholetý reprezentant Petr Eim. Vyhla-
šovala se také soutěž družstev jednotliv-
ců, ve které tlumačovské družstvo (Petr
Eim, Jakub Dujíček, Kateřina Králová,
Alice Eimová) získalo taktéž zlatou me-
daili.

Redakce

Tlumačov má
mistryni

České republiky !!!

ZAHRADNICKÁ FIRMA Z KROMĚŘÍŽE
vykupuje v době od 25. 9. do 20. 10.

tohoto roku zeleň z okrasných stromů a keřu, zejména tůjí,
cypříšů, tisů, borovic a stříbrných smrku. Práce, spojené s
přípravou chvojí, jako je pokácení stromu, zastřižení živého
plotu, zkrácení větví a podobně provede firma sama nebo
majitel porostu. Od toho se odvíjí výkupní cena, která bude
stanovena dohodou mezi firmou a majitelem nabízené okras-
né zeleně.

V případě, že chcete nabídnout uvedený materiál, volejte na
telefonní číslo 736 767 874 nebo 573 340 144, nejlépe ve
večerních hodinách. V telefonickém rozhovoru domluvíme
další postup. Děkujeme za vaše nabídky a těšíme se na
spolupráci s vámi.

JIŘÍ KAŠÍK
767 01 Kroměříž, Postoupky 20

tel. /fax 573 362 190

obchod MIMOSA
tel. 602 759 100

IČO 15-305286, DIČ CZ6407021467

PRODEJNA

„ZAHRÁDKA — CHOV — RYBÁŘI“
v areálu Domu služeb Tlumačov

Otevírací doba:
Po — Pá 9.00 — 11.00 13.00 — 17.00
So 8.00 — 11.00

V prodeji široký sortiment krmiv pro domácí zvířata
(psi, kočky, králíci, drůbež, exoti, rybičky).

např.:
granule králík 1 kg 7,90 Kč
granule nosnice 1 kg 9,00 Kč

Šroty — pšeničný, kukuřičný, ječný, otruby obilí, proso,
mražené maso.

Dále zahrádkářské potřeby jako jsou hlíny, hnojiva,
postřiky, osiva, sadb. česnek, zelené hnojení, nářadí,
umělé květiny, svíčky a spotřební materiál pro rybáře.

Možno objednat brambory a cibuli na uskladnění i na
přímý konzum.

Děkujeme za Váš zájem.inzerce inzerce


