
 

Z DNEŠNÍHO ÈÍSLA
• Protipovodňové ochranné hráze

• Finanční dotace hasičům

• Usnesení rady a zastupitelstva

• Tradice Martinských hodů

• Nesmíme zapomínat

• Školská reforma v našich 
podmínkách

• Představujeme vám: Psi - Hubík

• Kulturní a informační středisko 
bilancuje
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Nástup adventního času nezadržitelně 
signalizuje, že letošní rok se blíží  ke své-
mu konci, a řada z nás si zpětně vybavuje 
události a okamžiky, které zůstaly v paměti 
spojené s rokem 2007. 

Jaký byl letošní rok? Jaký byl letošní rok? 
Poklidná atmosféra, posezení s přáteli, či 

rodinou a bilancování uplynulého roku je ty-
pické právě pro období adventu a Vánoc. 

Každý na končící rok 2007 může mít jiný 
náhled. Nicméně si myslím, že s většinou 

z vás se shodnu na tom, že každý rok je 
takový, jaký si ho uděláme sami a s jakým 
rozpoložením to, které období roku proží-
váme. Samozřejmě, osud je nevyzpytatel-
ný a mnoha našim spoluobčanům výrazně 
ovlivnil prožití letošního roku - ať v dobrém, 
či zlém. Ale zase tito lidé jen sami, či za 
pomoci svých přátel, mohou optimistickou 
náladou, sebevědomím a přiměřenou mírou 
pokory nejvíce ovlivnit další hodiny, dny či 
měsíce svého života. 

Navíc komu přeje zdraví, tak ten snad 
nemůže říci nic jiného, než že uplynulý rok 
byl dobrý!

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2008 hodně 

zdraví, optimismu a pevnou víru 
v sama sebe.

Ing. Jaroslav Ševela, 
starosta obce

Radostné Vánoce v rodinném 
kruhu a naplněný nový rok 2008 

všem spoluobčanům přeje
Ing. Antonín Jonášek, 

místostarosta

Foto: Jan Rýdel

Starosta obce předává vánoční světlo dětem.
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Povodeň z roku 1997 byla de facto jed-
ním z hlavních impulsů pro zahájení inten-
zivních prací na přípravě protipovodňových 
opatření, které zajistí patřičnou ochranu 
majetku tlumačovských občanů.

Ve spolupráci s tehdejším Okresním 
úřadem ve Zlíně byl zpracován projekt 
protipovodňových hrází, na který bylo dne 
15.2.2001 vydáno územní rozhodnutí s na-
bytím právní moci 15.3.2001. Další kroky 
v oblasti přípravy byly zastaveny, protože ne-
bylo zajištěno fi nancování v řádech několika 
desítek miliónů korun, a také nebyl ujasněn 
investor díla.

Následně v období let 2003 – 2004 byla 
zahájena a probíhala jednání s potencionál-
ním investorem akce Protipovodňová ochra-
na obce Tlumačov, a to se státním podni-
kem Povodí Moravy, který v té době avizoval 
připravenost zrealizovat a zafi nancovat tuto 
akci. Opravdovost dohodnutých závěrů z jed-
nání dokladoval i fyzickým převzetím pro-
jektové dokumentaci vč. příslušné agendy 
a platného územního rozhodnutí. Vzhledem 
ke skutečnosti, že projektová dokumentace 
protipovodňové ochrany z období 1998/99 
neobsahovala a neřešila problematiku kom-
plexně, zejména neřešila odvod zahrázových 
vod z Hlavničky a Hajské příkopy, a Povodí 
Moravy nemělo alokovánu fi nanční částku 
potřebnou pro další kroky (stavební povo-
lení, realizaci díla), tak platnost územního 
rozhodnutí v březnu 2005 propadla.

Po jarních povodních z roku 2006, před-
stavitelé obce Tlumačov zintenzivnili kroky 
směřující k realizaci protipovodňových opat-
ření a i díky zájmu o danou problematiku ze 
strany představitelů Zlínského kraje, Povodí 
Moravy vstoupilo do procesu protipovodňo-
vých ochran komplexněji (Tlumačov, Uher-
ské Hradiště,…) a deklarovalo připravenost 
profi nancovat stavbu s využitím zdrojů z EU 
(EIB).

Na základě výše uvedeného, je v současné 
době vypracována projektová dokumentace 
„370 341 MORAVA, Tlumačov – ochranná 
hráz“ z května 2007, která vychází z původ-
ní verze a zahrnuje i výše vzpomínané řešení 
zahrázových vod. Obec Tlumačov z důvo-
du změny trasy ochranných hrází aktuálně 
provádí změnu č.7 územního plánu. Dále 
se obec Tlumačov z důvodu znalosti míst-
ního prostřední dohodla s Povodím Mora-
vy, s. p. na mandátní činnosti, kterou bude 
vykonávat pro investora zejména v rozsahu 
zajišťování majetkoprávních vztahů ke stav-
bou dotčeným pozemkům formou uzavírá-
ní smluv o budoucích kupních smlouvách, 
bez kterých není možno naplnit legislativní 
požadavky uvedené zejména ve stavebním 
zákoně (územní rozhodnutí a následně sta-
vební povolení). 

Aktivity spojené s mandátní činností 
byly ze strany obce Tlumačov zahájeny dne 
9. 8. 2007 formou rozeslání smluv o bu-
doucích kupních smlouvách konkrétním 

vlastníkům s tím, že do 30. 8. 2007 bylo na 
doručenku rozesláno 222 smluv. Z tohoto 
počtu se k 30. 9. 2007 vrátilo 112 smluv 
podepsaných (odsouhlasených), 23 zásilek 
bylo vráceno z důvodu nedoručení k adre-
sátovi a 16 smluv nebylo odsouhlaseno (ne-
bylo podepsáno) ze strany vlastníků z dů-
vodu nesouhlasu s některým z ustanovení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Téměř 
u všech 16-ti neodsouhlasených smluv byla 
ze strany vlastníků společná připomínka – 
a to požadavek na vyšší kupní cenu, než je 
uvedena ve smlouvě (ve smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě je ujednání o stanovení kup-
ní ceny dle oceňovacích předpisů platných 
ke dni předložení kupní smlouvy, ale však 
s garancí minimální ceny 82,78 Kč/m2).

Problematika zajišťování majetkopráv-
ních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou 
je umocněna více jak 50-ti vlastníky, u nichž 
nejsou dořešeny vlastnické vztahy (úmrtí, 
neznámé bydliště, nedořešené dědické říze-
ní,..).

Se všemi, kteří mají připomínky či potřebu 
získat upřesňující informace vedeme písem-
nou korespondenci či organizujeme osobní 

jednání s vlastníky pozemků nad společnou 
problematikou i za účasti zástupce s.p. Povo-
dí Moravy (např. dne 3.10. 2007).

Vzhledem k předpokládané solidárnosti 
vůči občanům, kteří vlastní nemovitosti (ze-
jména rodinné domy) v oblasti záplavového 
území, a vzhledem k charakteru stavby ve 
veřejném zájmu se obecně očekává průběž-
né akceptování smluv ze strany vlastníků 
pozemků, čímž bude splněn jeden ze zá-
kladních předpokladů pro realizaci stavby 
protipovodňových hrází v Tlumačově.

Protipovodňová ochrana obce Tluma-

čov – základní údaje:

• investiční náklad cca 80 mil. Kč - upřes-
něno investorem, 

• investor = Povodí Moravy s.p. 
• termín předpokládané realizace = rok 

2009 (nutno provést změnu Územního 
plánu obce Tlumačov, zajistit majetko-
právní vztahy ke stavbou dotčeným po-
zemkům a získat stavební povolení). 

• délka protipovodňových hrází cca 3,2 km 
• počet stavbou dotčených pozemků = 154 

(tj. 261 vlastníků)
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

V Tlumaèovì budou protipovodòové ochranné hráze.(?)V Tlumaèovì budou protipovodòové ochranné hráze.(?)

V současné době jsou hasiči nezastupi-
telným článkem v rámci integrovaného zá-
chranného systému. V naší obci zejména 
v posledních pěti letech věnujeme zvýšenou 
pozornost vybavenosti a akceschopnosti 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Tlumačov.

Naše Jednotka byla zřízena na základě 
usnesení Zastupitelstva obce Tlumačov jako 
organizační složka obce zřizovací listinou 
k 18. 3. 2004.

V roce 2004 byla provedena rekonstruk-
ce hasičské zbrojnice o celkových investič-
ních nákladech ve výši 1 mil Kč. Průběžně 
byla Jednotka vystrojována odpovídajícími 
ochrannými oděvy, obuví a ochrannými přil-
bami, a současně se udržovala a opravovala 
technika. Všichni členové Jednotky musí 
absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky 
a jsou úrazově pojištěni u Hasičské vzájem-
né pojišťovny.

Přes poměrně vysoké ceny ochranných 
zásahových oděvů a zásahových přileb (boty 
3 200 Kč, oblek Zahas – komplet 10 250 Kč, 
přilba Gallete vč. štítu 10 200 Kč, rukavice 
1 850 Kč) v současnosti můžeme konstato-
vat, že vybavenost naší Jednotky je na velmi 
dobré úrovni.

V roce 2007 obec Tlumačov pořídila pro 
členy Jednotky 4 ks zásahových kompletů – 
obleků Zahas a 2 ks přileb Gallete vč. svíti-
len za celkovou cenu 62 tis. Kč s tím , že 
Zlínský kraj poskytl na tento účel dotaci 

z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 43 tis. 

Kč, což představuje přibližně 70 % cel-

kové částky. 

Vybrané údaje o Jednotce sboru dobrovol-
ných hasičů obce Tlumačov:
• zařazeni do kategorie plošného pokrytí 

JPO V
• základní početní stav Jednotky 15 čle-

nů, průměrný věk členů Jednotky je 36 
let

• roční výdaj určený pro JSDH dle rozpoč-
tu obce plánovaný na rok 2007 = 330 
tis. Kč

• technická vybavenost: Tatra 148 Cas 32 
(r.v.1973 !), Avie 31 DA 12 (r.v.1987), čer-
padlo PPS 12, plovoucí čerpadlo, plasto-
vý člun, motorová pila

• počet výjezdů k zásahu za rok 2006 = 19 (!)
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce 

(celé znění článku na www.tlumacov.cz) 

Zlínský kraj poskytl tlumaèovským Zlínský kraj poskytl tlumaèovským 
hasièùm finanèní dotacihasièùm finanèní dotaci
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Tato slova, kterými mimo jiné začíná 
jeden velmi pěkný hudební song, zřejmě 
dostatečně nevštěpovali někteří rodiče 
při výchově svým dětem - (zatím) ne-
známým mladíkům (subjektivní předpo-
klad), kteří v průběhu dvou nocí napá-
chali v Tlumačově řadu škod.

Započalo to sprejerstvím v průběhu 
čtvrtečního podvečera na nové protihlu-
kové stěně v ul. Jiráskova. 

Vandalské chování vyvrcholilo v noci 
ze soboty (6.10.) na neděli (7.10.2007), 
kdy „někdo“ vyvrátil dopravní značky 
podél cesty směrem na Otrokovice (Ba-
ťov), vykopal plastové sloupky - patní-
ky podél silnice, znehodnotil dopravní 
značky na ul. Machovská a zničil hou-
pačku na dětském hřišti v ul. Sokolská! 
Na tomto hřišti se také pokusil - poku-
sili z nepochopitelných důvodů zlomit 
mladý strom platan, který byl touto 
zlomyslnou činností poškozen natolik, 
že pravděpodobně bude muset být vy-
kopán. 

Výše uvedené skutky vč. vyčíslení ško-
dy byly ohlášeny na Policii ČR formou 
podání trestního oznámení. 

Bylo (nebylo) by pozoruhodné, kdyby 
nikdo nic neviděl, nikdo o ničem nevěděl 
a nebylo by nic vyšetřeno…. 

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Nešlap, nelámej…Nešlap, nelámej…

Výbìr místních poplatkù Výbìr místních poplatkù 
za komunální odpad a psyza komunální odpad a psy

Obecní úřad Tlumačov upozorňuje 
občany, že od 1. 1. 2008 dochází ke 
zvýšení místního poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálního odpadu ze stávajících 350 Kč na 
400 Kč/osoba/rok.

Navýšení uvedeného místního poplat-
ku bylo schváleno na zasedání Zastupi-
telstva obce dne 7. 11. 2007 usnesením 
č. Z6/9/11/07.

Místní poplatek ze psů na rok 2008 
zůstává nezměněn (200 Kč/pes, důchod-
ci - 100 Kč/pes).

Hapalová Alena, referent majetku

Blížící se konec roku je důvodem hod-
nocení využívání služeb sběrného dvoru 
a třídění komunálního odpadu. Ve srovnání 
s minulým rokem můžeme konstatovat, že 
občané Tlumačova v letošním roce třídění 
odpadů podcenili. Na skládce odpadů v Ot-
rokovicích při optické kontrole bylo zjiště-
no, že komunální odpad dovezený z obce 
Tlumačov (popelnic) obsahuje ještě cca 
40% složek využitelných odpadů, které lze 
vytřídit. Jsou to složky jako je např. : papír, 
sklo, PET – lahve, plechové obaly, nápojové 
kartony (od mléka, vína, džusů), včetně ne-
bezpečných odpadů, jako jsou zářivky a vý-
bojky, tužkové a jiné baterie.

Jak se tøídí v naší obci komunální odpad?Jak se tøídí v naší obci komunální odpad?
Veškeré tyto vytříděné odpady lze ode-

vzdat do sběrného dvora U Cementárny. 
Někteří neukáznění občané vhazují do 

kontejnerů na sklo, papír a PET – lahve 
odpad, který tam nepatří! Například do 
kontejneru na papír vhazují fólie, domovní 
odpad a podobně, do skla nepatří talíře, zr-
cadlo, porcelán a znečistěné sklo. Taktéž do 
popelnic nepatří papír, sklo, plechové obaly, 
PET – lahve.

Někteří občané mohou namítat: „Přece 
nepůjdu s jedním kilem papíru nebo s nápo-
jovým kartonem do sběrného dvoru“, a vho-
dí to do popelnice. Přitom si ale neuvědo-
mují, že se cena za odvoz popelnic určuje dle 

Dříve hojně využívána, od roku 2001 po 
dostavbě podchodu uzavřena. To byl osud 
přechodové lávky nad železničním korido-
rem v km ČD 161,207 – Tlumačov. Přecho-
dová lávka byla postavena v roce 1989 a 
v témže roce byla bezúplatně předána teh-
dejšímu MNV v Tlumačově. Lávka tehdy 
spojila pro pěší obě strany Tlumačova. Mo-
derní podchod otevřený v roce 2001 však 
předurčil osud této stavby. Šest let tak byla 
lávka uzavřena a zabezpečena proti neoče-
kávaným návštěvníkům. Lávka se tak sta-
la postupně potenciálním nebezpečím pro 
mládež, která zde „po svém“ trávila volný 
čas. Z dlouhodobého hlediska pak před-
stavovala lávka bezpečnostní riziko pro 
projíždějící vlaky, ale i cestující. Rada obce 
na svém zasedání dne 15.8.2007 rozhodla 
o zpracování projektové dokumentace pro 
stavební řízení o odstranění přechodové 
lávky a na zasedání 26.9.2007 odsouhlasila 
snesení této lávky. Na demontáž byla vy-
brána společnost Pozemní stavitelství Zlín. 
Samotné odstranění lávky začalo v úterý 
20.listopadu a vyvrcholení pak nastalo v 

sobotu 24.listopadu 2007, kdy bylo vypnu-
to trakční napájení v celé stanici a v oka-
mžicích, kdy jeřáb LIEBHERR o nosnosti 
300 tun zvedal jednotlivé díly lávky byl 
„nickolejný provoz“, tedy neprojížděl žádný 
vlak. O tom, že jednotlivé činnosti na sebe 
přesně navazovaly svědčí i fakt, že výluka 
byla v sobotu naplánována do 14 hodin, ve 
13:50 opouštěl poslední pilíř kolejiště a ve 
13:54 byla ukončena výluka a obnoven plný 
provoz na železnici. Pak již probíhala jen 
demontáž krajních pilířů. Za chvíli již ni-
kdo ani nepozná, že zde nějaká přechodová 
lávka byla.

Záměr obce Tlumačov se podařilo napl-
nit a fi nanční náročnost této akce předsta-
vuje výdaj z rozpočtu obce ve výši asi 600 
tisíc korun.

Poděkování patří hlavnímu dodavateli, 
Pozemnímu stavitelství Zlín a jejím sub-
dodavatelům, společnosti Hanyš a tluma-
čovskému Metalšrotu, Českým drahám, 
především Správě dopravní cesty Zlín, ale i 
pracovníkům Obecního úřadu Tlumačov.

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

Železnièní lávka nad tratí ÈD Železnièní lávka nad tratí ÈD 
v Tlumaèovì je minulostív Tlumaèovì je minulostí

hmotnosti komunálního odpadu a tím také 
cena poplatku na osobu.

V příštím roce 2008 dojde ke zvýšení 
ceny poplatku na osobu za likvidaci ko-
munálního odpadu. Doufáme, že se zlepší 
přístup občanů ke třídění odpadů, aby ne-
docházelo ke zvyšování hmotnosti vývozů 
a v roce 2009 obec nebyla nucena upravovat 
cenu poplatku za likvidaci. 

Upozorňujeme na nově zavedený sběr 

nápojových kartonů (od mléka, vína, 

džusu) ve sběrném dvoře v Technickém 

areálu obce Tlumačov.

Nápojový karton do popelnic a papíru 

nepatří, taktéž tužkové a jiné baterie!!!

Milan Žák, vedoucí ŽP, údržby a služeb

Zničená houpačka
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přijalo tato usnesení:

 schvaluje předloženou změnu č. 
2/2007/9 rozpočtu obce pro rok 2007 
v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a vý-
dajů o 856.000 Kč s tím, že celkové příjmy 
a výdaje rozpočtu obce na rok 2007 po 
změně č. 2/2007 činí 29,926.500 Kč

 schvaluje zejména z ekonomicko-
fi nančních důvodů zrušit Obecní policii 

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 26. 9. 2007 Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 26. 9. 2007 

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 24. 10. 2007 Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 24. 10. 2007 

Tlumačov s účinností k 31. 12. 2007.
 schvaluje nabídku Komerční banky 

na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 
1,5 mil Kč 

 schvaluje záměr odprodat části po-
zemků v k.ú. Tlumačov na Moravě pro 
přípravu a realizaci veřejně prospěšné 
stavby-protipovodňové hráze.

 schvaluje smlouvu na zřízení věc-

ného břemene s paní Annou Petříkovou, 
bytem nám. Komenského 29, Tlumačov  

 projednalo písemný požadavek ob-
čanů ul. Metlov uvedený v podpisové akci 
ze dne 18. 6. 2007.

 schvaluje účast obce Tlumačov 
v neinvestičním projektu zaměřeném na 
rozvoj lidských zdrojů veřejné správy for-
mou vzdělávacích aktivit.

přijala tato usnesení:

 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 10/200, jehož předmětem je 
prodloužení termínu dokončení do 16. 11. 
2007 na zpracování realizační projektové 
dokumentace na akci Integrovaný objekt 
sociálních služeb a veřejné správy Tluma-
čov.

 projednala nabídku na regulaci ve-
řejného osvětlení zpracovanou společností 
AKTÉ spol. s r.o 

 souhlasí s odstraněním přechodové 
lávky nad železničním koridorem v km 
ČD 161,207 – Tlumačov v termínu do 31. 
12. 2007.

přijala tato usnesení:

 schvaluje předložený pořadník na ob-
sazení obecních bytů dle Zásad hospodaření 
s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov

 schvaluje Příkaz k provedení inven-
tarizace dle zákona č. 563/1991 Sb., o 

 schvaluje provedení demontáže a 
odstranění kovové konstrukce hlediště a 
promítací plochy letního kina 

 projednala žádost ZŠ Tlumačov a 
schvaluje čerpání částky ve výši 50.206 
Kč z rezervního fondu

 schvaluje předložené organizač-
ní členění oddělení životního prostředí 
údržby a služeb s rozdělením na dva 
úseky – úsek údržby a úsek zeleně a ži-
votního prostředí s účinností od 1. 1. 
2008.

 schvaluje ceník zapůjčení drobného 
hmotného majetku Obce Tlumačov, který 
je ve správě KIS. .

 schvaluje zachování stávajícího sta-
vu Kulturní a informační středisko Tlu-
mačov organizační složka zřízená Obcí 
Tlumačov.

 schvaluje záměr na provedení re-
konstrukce objektů ZŠ zaměřené zejména 
na odstranění havarijního stavu střechy, 
eliminaci tepelných ztrát budov a výmě-
nu podlahových konstrukcí ve vybraných 
prostorách a bere na vědomí předběžný 
propočet nákladů ve výši 10,3 mil. Kč a 
pověřuje starostu obce podáním žádosti 
na MFČR o účelovou fi nanční dotaci ve 
výši 10 mil. Kč ze státního rozpočtu na 
rok 2008

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na jednání dne 5. 9. 2007Zastupitelstvo obce Tlumaèov na jednání dne 5. 9. 2007

účetnictví, v platném znění. 
 schvaluje záměr pronajmout část 

pozemku p. č. 2608/2 k. ú. Tlumačov na 
Moravě o výměře 57 m 

 schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o spolupráci při tvorbě a správě 

digitální technické mapy obce – JDTM ZK
 projednala neuspokojivý stav budo-

vy sokolovny vzhledem k nájemní smlou-
vě a době nájmu do roku 2011 

 schvaluje uzavření smlouvy o zajiš-
tění zpětného odběru baterií 

přijalo tato usnesení:

 schvaluje rozpočtovou změnu č. 
3/2007/11 v předloženém rozsahu, tj. sní-
žení příjmů a výdajů o 663.000 Kč s tím, 
že celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce 
na rok 2007 po změně č. 3/2007/11 činí 
29,263.500 Kč.

 schvaluje s účinností od 1. 1. 2008 
Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov 
č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, 
třídění, přepravy, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu a Obecně závaznou 
vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2007 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, třídění, přepravy, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu.

 bere na vědomí záměr p. Oldřicha 
Přikryla, vybudovat v průmyslové lokalitě 

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na jednání dne 7. 11. Zastupitelstvo obce Tlumaèov na jednání dne 7. 11. 2007 2007 
Tlumačov – Dolní Louky výrobní dílnu na 
zpracování kamene. 

 schvaluje záměr odprodeje části po-
zemku p. č. 1408 v k. ú. Tlumačov na Mora-
vě o výměře cca 1500 m2 

 schvaluje odprodej pozemku p. č. 
779/14 o celkové výměře 970 m2 v k.ú. Tlu-
mačov na Moravě pro p. Petra Růžičku a pí 
Věru Krajčovou, oba bytem Mlýnská 817, 
763 02 Zlín 4 za celkovou cenu 550.000  Kč.

 schvaluje odprodej STL plynovodu PE 
DN 63 v délce 162 m v lokalitě „U Cement-
rány“ za celkovou cenu 95.000,-- Kč společ-
nosti JMP Net, s.r.o.

 schvaluje odprodej části pozemků v k. 
ú. Tlumačov na Moravě státnímu podniku Po-
vodí Moravy, s. p. pro přípravu a realizaci ve-
řejně prospěšné stavby – protipovodňová hráz.

 schvaluje nový název ulice „U Cemen-
tárny“.

 schvaluje ukončení členství obce Tlu-
mačov v dobrovolném svazku „Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě“.

 bere na vědomí dílčí přezkoumání 
hospodaření obce Tlumačov za I. pololetí

 bylo seznámeno s aktuálním stavem 
připravenosti investiční akce „Odkanalizo-
vání obce Tlumačov a odvedení splaško-
vých vod na ČOV“ a bere na vědomí, že 
zahájení realizace etap č. 1 a 2 se předpo-
kládá v období 04/2008 s tím, že pro etapu 
č. 3 (severní část zastavěného území obce) 
bude muset být ze strany obce (investora) 
zajištěno fi nancování.

(pokračování na straně 5)
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přijala tato usnesení:

 schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na buňku č. 4, 5 panu Milanu 
Matulíkovi a č. 6 paní Karle Kudláčkové 
v Domě služeb

 schvaluje prominutí poplatků za 
komunální odpad za roky 2005, 2006 a 
2007 pro objektivní nevymahatelnost dlu-
hů vybraným osobám 

 bere na vědomí předložený seznam 
dlužníků za místní poplatky

 schvaluje předat seznam dlužníků 
za období 2005 – 2007 právnímu zástup-
ci jako podklad pro vymáhání dlužených 
částek za místní poplatky dle OZV č. 
4/2004 a 5/2004 (za komunální odpad a 
za psy) soudní cestou 

 schvaluje pronájem části pozemku 
p. č. 2608/2 – ostatní plocha o výměře 

57 m2 k. ú. Tlumačov 
 schvaluje nákup nových MT pří-

strojů typ NOKIA 6120 Classic (2ks) za 
současného využití Benefi t bodů ze stáva-
jícího konta a hotovostního doplatku ve 
výši 1.790 Kč

 bere na vědomí zápis z jednání 
mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Tluma-
čov a Obcí Tlumačov ze dne 12. 11. 2007 
ve věci řešení neuspokojivého technické-
ho stavu objektu sokolovny

 pověřuje místostarostu zasláním pí-
semné výzvy, aby představitelé TJ Sokol 
Tlumačov, zajistili technický stav sokolov-
ny a jejich vnitřních prostor, které jsou ve-
řejnosti přístupné, do takového stavu, aby 
splňovaly bezpečnostní a požární podmín-
ky a ustanovení smlouvy o nájmu

 schvaluje zprostředkování bezplat-

ného pronájmu sokolovny dne 1. 12. 2007 
pro SRPDŠ na pořádání školního plesu

 vyhovuje předložené žádosti SDH 
Tlumačov a schvaluje prominutí poplatku 
ze vstupného z taneční zábavy pořádané 
dne 10. 11. 2007

 neschvaluje fi nanční podporu 
pro ZO ČSZ Tlumačov na rok 2008 dle 
předložené žádosti ze dne 15. 10. 2007 a 
doporučuje ZO ČSZ Tlumačov požádat o 
fi nanční podporu pro rok 2008 na kon-
krétní aktivitu, doplněnou o návrh pro-
fi nancování

 schvaluje změnu Smlouvy o poskyt-
nutí veřejné fi nanční podpory mezi Obcí 
Tlumačov a Historickým spolkem ze dne 
23. 4. 2007

(plné znění usnesení naleznete na 

www.tlumacov.cz)

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 28. 11. 2007 Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 28. 11. 2007 

Dnes již máme 17. listopad státním 
svátkem a v kalendářích najdeme „Den 
boje za svobodu a demokracii“. 

17. listopad jsme znali i před rokem 
1989, neboť 28. října 1939, v den výročí 
založení samostatného československého 
státu, proběhly v Praze protinacistické 
demonstrace a nepokoje, kterých se zú-
častnil student Jan Opletal. Demonstra-
ce byly nacisty tvrdě potlačeny. Jan Ople-
tal byl vážně zraněn střelou do břicha 
a navzdory lékařské péči 11. listopadu 
zemřel. Pohřbu Opletala se 15. listopadu 
zúčastnily tisíce studentů a jejich setká-
ní přerostlo v další protinacistickou de-
monstraci, jejímž důsledkem bylo zavření 
všech českých univerzit a kolejí. Více než 
tisíc studentů bylo posláno do koncent-
račního tábora Sachsenhausen a devět 
studentů bylo 17. listopadu popraveno.

V roce 1989 proti sobě stáli opět stu-
denti a státní moc. Ta byla tehda prezen-

tovaná Komunistickou stranou Českoslo-
venska. Vše odstartoval průvod, který 
dne 17. listopadu po 16. hodině vyšel od 
patologického ústavu na Albertově.

Z průběhu demonstrace vyjímám (Ná-
rodní třída):
• čas 20:37 
 demonstranti jsou vytahováni z davu 

a předváděni do autobusů, začíná za-
hušťování davu na nejvyšší míru.

• Vzniká ohromný tlak. Lidé jsou ze-
předu tlačeni příslušníky bezpečnosti 
a zezadu zbytkem průvodu. Mnozí na 
konci průvodu ještě netuší, co se děje 
u Máje. 

• Demonstranti skandují: „Nechte nás 
odejít“. 

• Tlak vzrůstá, takže nastává akutní ne-
bezpečí udušení nebo pošlapání. 

• Příslušníci bezpečnosti vytvořili z to-
hoto prostoru do podloubí uličku 

• Příslušníci bezpečnosti mlátí z obou 

Den boje za svobodu - 17. listopad pøed 68 a 18 letyDen boje za svobodu - 17. listopad pøed 68 a 18 lety
stran demonstranty, kteří se snaží do-
stat ven. Teče krev. 

• Někteří jsou zatčeni a odvezeni při-
pravenými autobusy, jiným se podaří 
schovat se v chodbách okolních domů 
nebo v bytech, do kterých jsou vpuš-
těni.

• čas 20:45
 Příslušníci Pohotovostního pluku se 

dali do pohybu. Překračují pás hoří-
cích svíček a už se nezastaví. Pendre-
ky mlátí sedící a poté i stojící demon-
stranty. Je přitom jedno, jedná-li se 
o chlapce nebo dívku, staršího nebo 
mladého člověka.
V té chvíli zasahují v Mikulandské uli-

ci dva obrněné transportéry.
„Sametová revoluce“ je dnes již plno-

letá, je to 18 let od roku 1989. Svoboda 
se stala samozřejmostí, ale po jistotách 
se stále mnohým stýská. Mnozí si vzpo-
meneme, že Zlín se jmenoval Gottwaldov, 
vzpomeneme-li si ještě, kde zde stála so-
cha Klementa Gottwalda, jistě uvidíme 
ten velký kus cesty, kterou naše repub-
lika urazila, co vše se změnilo. I když 
je toho hodně co se změnilo, ještě stále 
máme co řešit a zlepšovat. 

Ing. Antonín Jonášek

Letos je to již 15 let, co byl zalo-
žen Metalšrot Tlumačov. Již 15 let se 
o chodník k Metalšrotu - 250 m dlouhý 
- stará oddíl kopané. Jedná se o letní 
a zimní údržbu. Každý rok s oddílem 
obnovuje "Smlouvu o dílo" právník Me-
talšrotu p. B. Kuňák. Práci na chodníku 
provádějí žáci i dorostenci oddílu kopa-
né. Všichni bývalí ředitelé podniku byli 
s námi vždy spokojeni. Chodník byl jak 
v zimě, tak v létě řádně očištěn. Za tuto 
práci oddíl dostává dotaci na svou čin-
nost. Bez těchto peněz by oddíl kopané 

Chodník do MetalšrotuChodník do Metalšrotu
nemohl v Tlumačově sportovat. Práce na 
chodníku vedli p. Z. Ševela st., L. Ul-
man, R. Zálešák, O. Hrdina. Každé letní 
brigády se zúčastnilo 25 mladých fotba-
listů. O občerstvení při práci se starala 
paní Lenka Dědková a letos paní Lada 
Mouková.

Tento chodník podél železniční tratě 
je součástí cyklostezky č.5181 Otrokovi-
ce Hulín. Panely na chodníku jsou křivé 
a snad se konečně opraví. Nám by to ve-
lice pomohlo.

za oddíl kopané Zdeněk Ševela st.

HISTORICKÝ SPOLEK TLUMAČOV 

PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM 

TLUMAČOVA KLIDNÉ 

A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DO 

NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ.



6 Tlumačovské novinky • prosinec 2007Kultura

„PŘED SMRTÍ JE VŠECHNO ŽIVOT“ (M.De Cervantes)

5 let vzpomínání jeho nejbližších na život prožitý v jeho 
blízkosti.

3. 12. 2002 odešel tam, odkud již není návratu…

Tlumačovský patriot, bývalý starosta své obce, obětavý 
ale i obyčejný člověk – pan Josef Horníček

„Nepij, Jano, nepij vodu, voda ti je 

jen na škodu, napij se ty radši vína, to je 

jinší medicína…“. Tyto i jiné písničky za-
zněly v sobotu 10. listopadu v Klubu obce 

Obnovená tradice Martinských hodùObnovená tradice Martinských hodù
ul. Zábraní při oslavě Martinských hodů. 
Hody pokračovaly i v neděli 11. listopadu 
mší svatou a kulturním programem u kos-
tela, který je zasvěcený právě sv. Martinovi. 

Milovníci cimbálové muziky si zazpí-
vali a zatančili při hudbě Linda z Ot-
rokovic a ochutnali různé druhy vína. 
Pracovnice KIS připravily i malé občer-
stvení. Nálada v sále byla velmi příjem-
ná a přátelská. Hodovníci mohli pokra-
čovat v oslavách hodů večer na tradiční 
taneční zábavě, kterou připravil SDH 
Tlumačov.

Nedělní dopoledne proběhlo v naší 
obci také ve znamení Martinských hodů. 
Na náměstíčku, po mši svaté, všech-
ny přivítal P. Mgr. Jan Vavřinec Černý. 
K dobré náladě zazpíval mužský pěvec-
ký sbor Hlahol z Mysločovic a hodovníci 
mohli ochutnat něco dobrého z bohatého 
pohoštění. Slavnostní atmosféru Martin-
ských hodů umocnili i paní Marie Pavlíč-
ková a Jiří Skopalík v hanáckých krojích. 
I počasí bylo věrné pranostice a Martin 
opravdu „přijel na bílém koni“.

Od 14 hodin pak byla zpřístupněna 
v prostorách KIS výstava betlémů, kterou 
z přinesených exponátů, nejen od tluma-
čovských občanů, vkusně naaranžovala 
rodina Jánská.

Troufám si tvrdit, že tradice Martin-
ských hodů byla v Tlumačově obnovena. 
Záleží na nás všech, zda se ji podaří udr-
žet a ještě více rozvíjet.

Renáta Nelešovská

Advent je latinské slovo, které v pře-
kladu znamená příchod. Ve starověku 
to byl odborný výraz, který označoval 
zvláštní příchod, zejména nositelů ně-
jakého úřadu, třeba králů nebo císařů, 
do provincie. Slovo advent vešlo také do 
křesťanského jazyka a význam zůstal 
zachován: příchod Vykupitele, Zachrán-
ce. Protože z posledního sčítání lidu vy-
plývá, že značná část naší populace už 
nemá křesťanský pohled na svět, může-
me tedy usoudit, že ani letos nebude u 
nás advent pro všechny dobou očekává-
ní Kristova příchodu. 

Přesto ale myslím, že bychom se měli 
naučit čekat. Protože my to často neu-
míme, jsme netrpěliví. Mladé dvojice 
nechtějí čekat, až jejich vztah dozraje, 
a promění jej v milostné dobrodružství, 
jehož plodem je nechtěné dítě či potrat, 
nechtěný sňatek a později rozvod. Jsou 
netrpěliví řidiči, předjíždějící na těch 
nejnemožnějších místech, jsou netrpě-
liví nemocní, kteří předbíhají ve frontě 
u lékaře, jsou netrpělivé rodiny, které 
chtějí všechno hned, vezmou si riskant-
ně půjčku, kterou pak nemají čím spla-
tit... A takových případů máme kolem 
sebe plno...

Advent je doba, ve které bychom se trpělivosti mohli naučit. Je to příležitost pro-
měnit očekávání v řadu krásných okamžiků, které se s příchodem Vánoc změní ve 
skutečnost.

Jak prožijeme letošní Vánoce v našem kostele:Jak prožijeme letošní Vánoce v našem kostele:

Po 24. 12. 19:00 Vigilie Slavnosti Narození Páně
Út 25. 12.   9:00 Slavnost Narození Páně
St 26. 12.   9:00 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čt 27. 12. 17:00 Svátek sv. Jana Evangelisty
  Při mši sv. se světí víno a po mši bude na faře agapé
Ne 30.12.   9:00 Svátek sv. Rodiny, mše sv. s obnovou manželských slibů.

Dovolte mi, abych vám popřál trpělivé očekávání příchodu Spasitele a jeho radostné 
přijetí, až přijde.

P. Vavřinec Černý

Pøedvánoèní zamyšlení - na téma Advent 
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Od 15. března 1939 mohlo nacistické 
Německo svrchovaně rozhodovat i o živo-
tech všech Čechů. Brzy nato nastala doba, 
kdy nedostatek pracovních sil v Německu 
byl nahrazován individuálními i kolektivní-
mi deportacemi na práci do Německa, pří-
padně do Německem obsazených zemí. Šlo 
o nucené nasazení pod hrozbou vysokých 
pokut, věznění a koncentračních táborů. 
Bylo deportováno 640 000 občanů, z nichž 
se 6 000 již nevrátilo a dalších 60 000 
zemřelo do dvou let po návratu domů na 
následky vyčerpání či infekčních chorob, 
zvl. tuberkulózy. K dnešním dnům přežívá 
asi 40-50 tisíc těchto občanů a všichni jsou 
nad 75 roků, z 80 % invalidé, žijící v obtíž-
né zdravotní i sociální situaci.

Datum 17. listopad se nikdy nevymaže 
z paměti pana Jana Maška, občana Tluma-
čova. Tohoto dne, roku 1942, musel jako 
mnoho jeho vrstevníků (bylo mu pouhých 
21 let) nastoupit na nucené práce pro fa-
šistické Německo, do Rakouska – do Bruck 
a.d.Mur. 

Nesmíme zapomínatNesmíme zapomínat
Během cesty, na nádražích v různých měs-
tech, postupně vystupovaly skupiny lidí, 
až došla na řadu i skupinu pana Maška. 
Skupina čítající 50 lidí vystoupila v Bruck 
a.d.Mur v Rakousku, oblast Štýrsko. Byli 
společně ubytováni s Jugoslávci hned ved-
le továrny, ve které pracovali na směny, 
vyráběli granáty, ostnatý drát a další vý-
robky pro válečné účely. Dostali potravino-
vé lístky na mizernou potravu a postupně 
si zvykali na válečný život. V roce 1943 
byl postaven za přísného dozoru oplocený 
lágr, ve kterém byli ubytováni lidé z celé 
Evropy. Nejkrásnější věk v lidském životě 
– dvacet jedna let – a on je v cizině, daleko 
od domova, daleko od nejbližších.

Pan Mašek vzpomíná: „V roce 1944 
začaly přelety Američanů z italských le-
teckých základen. Houkání sirén a útěky 
do krytu byly téměř na denní pořádku. 
Vybudováním protiletecké obrany hned 
vedle našeho lágru se snažili Němci brá-
nit svůj vzdušný prostor. Situace se stávala 
nebezpečná životu. Bomby padaly velmi 
blízko. V únoru 1945 byl při náletu lágr 
rozbit úplně, zůstaly jen trosky. My jsme 
byli naštěstí v bezpečí krytů, které vykopali 
italští zajatci, jako tunely v kopcovitém te-
rénu.“ V této situaci Rakušané nevěděli co 
s nimi. Výroba zastavena - v dílnách bylo 
nouzové ubytování. Hledala se náhradní 
práce pro nuceně nasazené. Pan Mašek se 
dostal do vlaku, který směřoval do Grazu 
(hlavní město Štýrska). Vlak byl bombar-
dován, měl štěstí, že přežil. Po delší jízdě 
vystoupili ve Slovinsku, v Mariboru. 50-60 
lidí našlo ubytování v opuštěné sýpce. „Pod 
dozorem jsme chodili za každého počasí asi 
3 km každý den do práce; část z nás kopala 
zákopy, jiní káceli stromy a stavěli ubikace 
pro německou armádu. Na snídani něco 
teplého a v poledne „ejn top“ (zelenina, 
maso a koření). Jídla málo, byl hlad, všu-
de špína a šatové vši. Po 5-6 týdnech jsme 
se vrátili zpět Brucku. Cítili jsme, že válka 
brzy skončí. Další nástup do vlaku, tento-
kráte směr Leoben - Linz. Při jednom za-
stavení, ve městě Amstetten, jsme měli roz-
chod, jedni chodili po ulicích, jiní zůstali ve 
vlaku. Městem procházela americká fronta, 
padaly granáty a jeden spadl na vagon a za-
bil našeho kamaráda. Pár dní před koncem 
války. Vlak zastavil v Schärdingu u Passau, 
dále jsme jet nemohli, protože byla rozbitá 
trať a mosty. Tam pro nás všechny válka 
skončila“. 

Cesta zpět domů, na rodnou Moravu, 
byla pro pana Maška strastiplná. Americká 
armáda vzala ho i jeho kamarády a spolu-
pracovníky pod ochranu. Vojáci jim dali 
šaty, jídlo a slíbili, že je budou vozit auty 
k českým hranicím. Dny ubíhaly a slib ne-
byl plněn, proto se pan Mašek odvážil spo-
lečně se dvěma kamarády, které znal z lág-
ru, jít pěšky směrem na České Budějovice, 
kde dorazili za 3 dny. V čekárně plné lidí 
(oni, vězni z Manthausenu, rakouští vojáci) 
čekali na vlak do své cílové stanice. V Pra-
ze se jich ujal Červený kříž, dostali šaty 
a hlavně potravinové lístky. 

„Toto je konec jednoho válečného příbě-
hu. Měl jsem štěstí v mnohých krizových 
situacích. Jsem rád, že se mi podařilo vrátit 
se domů a že jsem nežil nadarmo. V Ra-
kousku, na nucených pracích, jsem strávil 
2,5 roku. Domů jsem se vrátil 22. 5. 1945 
v době, kdy už celý svět oslavoval konec 
II. světové války“, končí své vyprávění pan 
Jan Mašek.

Jsou události, na které bychom rádi za-
pomínali, ale pro příští generace je musíme 
stále připomínat. Ne jinak je tomu i v pří-
padě našich spoluobčanů, kteří museli za 
druhé světové války pracovat mnohdy v ne-
lidských podmínkách pro německou armá-
du. Podle výroku norimberského válečného 
tribunálu jsou nuceně nasazení oběťmi na-
cistického teroru stejně jako vězňové kon-
centračních táborů. 

Zpracovala Renáta Nelešovská

Seznam občanů Tlumačova, kteří byli 
deportováni na nucené práce do Němec-
ka a jiných zemích. Seznam poskytl pan 
Jan Mašek.

Alois Bilík - Zchopan
Marie Černá - Chemnitz
Mir. Hejtmánek - Enzastelt
Václav Machovský - Stuttgart
Jan Mašek - Bruck a.d.Mur
Marie Slezáková - Eisenach
Karel Strýc - Schwarzenberk
Jaromír Šupčík - Neusalz
Alois Talaš - Braunschweig
František Ulman - Kaptenberg
Rober Hrubý - Dolní Rakousy
Jaroslav Hrubý - Graz
Marie Hejtmánková - Urberach, Frank-

furt nad Mohanem
Gaislerová Marie - Eisenach

Pan Jan Mašek je významným občanem naší 
obce. Zastupitelstvo obce mu na svém zase-
dání dne 28.března 2007 slavnostně předalo 
Cenu obce Tlumačov. Toto významné oceně-
ní bylo Janu Maškovi uděleno za podstatný 
přínos v rozvoji obce spočívající v dlouhodo-
bé péči o zeleň a životní prostředí.

Bruck

Pan Mašek se narodil v roce 1921 
v Brně. Tatínek brzy zemřel na zdr. násled-
ky z I. světové války a maminka se znovu 
provdala a nová rodina se odstěhovala do 
Lubné u Kroměříže. K vlastním 7 souro-
zencům přibyli panu Maškovi ještě dva ne-
vlastní bratři, takže počet lidí v malé cha-
lupě byl velký. „Já jsem dochodil 2. ročník 
měšťanské školy ve Kvasicích“, začíná své 
vyprávění pan Mašek.„Pak jsem se vyučil 
zahradníkem v Říčanech u Brna. Po 3 letém 
vyučení jsem nastoupil jako zahradnický 
příručí v zahradnictví v Přerově. Tam jsme 
viděl na vlastní oči 15. 3. 1939 přijet němec-
kou armádu do naší vlasti. Jako zahradník 
jsem dále pracoval v Praze – Kobylisích a ve 
školní zahradě na Baťově, kde mne v lis-
topadu 1942 zastihl písemný příkaz dosta-
vit se do Kroměříže, na tzv. pracovní úřad. 
Ředitel školy se sám snažil oddálit datum 
mého nástupu na nucené práce do Rakous-
ka, ale bohužel tento čas nešel odkládat 
donekonečna. Nebylo vyhnutí, a tak jsem 
šel sám na „pracovní úřad“ do Kroměříže“. 
Byl mu určen den a čas, kdy se má dostavit 
na vlakové nádraží v Kroměříži. Evidence, 
nástup, loučení, pláč i nadávání. Sbohem 
mámo, sbohem táto, sbohem milá, posílejte 
balíčky, pište, pište! My se vrátíme…

Spolu s dalšími nejen českými občany 
jel pan Mašek pracovat pro německou říši. 
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Poslední dobou slyšíme stále častěji 
úvahy a zamyšlení nad tím, v čem spo-
čívá „školská reforma“ a co nám vlast-
ně může přinést.

Protože se jedná o téma aktuální 
a velmi diskutované, považuji jako 
pedagog za potřebné sdělit svůj názor 
a pokusit se pohlédnout na výše zmi-
ňovanou problematiku z jiného pohle-
du. Z pohledu učitele, ředitele, občana 
a v neposlední řadě i otce.

Jednoznačně souhlasím s názorem, 
že vzdělávání je v současnosti zatíženo 
významným břemenem. Je to břeme-
no pedagogické koncepce z přelomu 
18. a 19. století vytvořené J.F. Herbar-
tem. Styl vzdělávání založený na přís-
né kázni a na dosažení vzdělávacího 
cíle, kterým je „hlava plná vědomostí“ 
nám brání v rozvoji schopností, samo-
statnosti a v neposlední řadě i vlastní 
zodpovědnosti dětí – žáků.

O to bližší je mně „Komenského 
škola hrou“, ve které osobně spatřuji 
základ pro úspěšnou reformu. Vytvo-
řit takový model vzdělávání, který by 
žáky „lákal“, přitahoval jejich pozor-
nost, díky své zajímavosti, názornosti, 
přístupnosti a také další posloupnosti. 
Zjednodušeně řečeno, aby se žáci těšili, 
že se něco nového doví, že si „to“ zapa-
matují a že „to“ někdy ve svém životě 
použijí. Že budou přicházet do školy 
s chutí něčemu se naučit, „přijít sami 
problému na kloub“, s vůlí zvládnout 
novou situaci, pokusit se ji řešit a hlav-
ně dokázat o problémech a věcech ko-
munikovat. 

Považuji za nejhorší projev pokrytec-
tví, když je veřejnosti předkládána po-
doba reformy jako proces, ve kterém se 
bude měnit „hlavně učitel„ a jeho „za-
staralé způsoby výuky“. Tento názor je 
nejen populistický, ale hlavně naprosto 
zavádějící. Přece nechceme dopustit, 
aby naši učitelé, kteří vedou výuku mo-
derně, zajímavě a také efektivně měnili 
své dobré návyky. Nechceme je zrazo-
vat z toho, aby své dobré zkušenosti 
předávali ostatním.

My musíme chtít, aby podnětné, 
tvůrčí klima fungovalo ve větším rozsa-
hu a s ještě širším a větším dopadem.

Snad nejvíce mě jako učitele pobuřu-
je proklamované: „Každý učitel si může 
učit, co chce a co považuje za důležité“. 
Tomuto (s prominutím) blábolu může 
věřit snad jen úplný analfabet. Rám-

covým vzdělávacím programem stano-
vené klíčové kompetence, kterých se 
snažíme v rámci vzdělávání dosahovat 
se přece neobejdou bez znalosti sčítá-
ní, odčítání, mocnění, pravopisu, ge-
ografi ckého přehledu a dal.. A co víc, 
ve chvíli, kdy budou naši žáci usilovat 
o získání vyššího vzdělání musí proká-
zat při přijímacích zkouškách vysokou 
míru „zatracovaných“ faktografi ckých 
vědomostí a znalostí.

Dnes a denně se přesvědčuji o tom, 
že reforma je nekomplexní a chybí ji 
propojenost v rámci celého systému 
vzdělávání. 

Proto jsem si jako pedagog dal za cíl 
bojovat za „naši reformu“, která bude 
spočívat v tom, že vzdělávání budeme 
směřovat k moudrosti a lidskosti a ne 

k pragmatické chytrosti, kterou jako do-
minantní uznává globalizující se svět.

Mgr. PODLAS Robert 

vysokoškolsky vzdělaný pedagog

Stalo se dobrou tradicí, že škola 
pořádá dvakrát ročně sběr starého 
papíru.Ten se uskutečnil v jednom 
říjnovém týdnu. O průběh jsme se 
postarali i my, žáci devátého roční-
ku. Naše práce spočívala v ukládání 
balíků papíru, které přivezli rodiče 
našich žáků, na váhu a následně do 
přistavených kontejnerů.

V posledních letech se potvrdilo, že 
žáci 9. ročníku bývají ve sběru na po-
sledním místě. Proto jsme se rozhodli 
tuto „tradici“ změnit. Vstoupili jsme 
do soutěže s cílem zvítězit. Každý 
z nás přiložil ruku k dílu. Sbírali jsme 

Deváťáci na prvním místìDeváťáci na prvním místì
u svých babiček a dědečků, sousedů 
a známých. Nejvíce nám pomohli na 
nákupním středisku, odkud jsme od-
vozili nejméně tunu odpadového pa-
píru. Naše nasazení bylo korunováno 
úspěchem a náš cíl se splnil. Z devíti 
třídních kolektivů jsme nakonec s vý-
sledkem 157 kg na žáka získali první 
místo. Podařilo se nám dokonce do-
pomoci naší spolužačce k obsazení 1. 
místa v soutěži jednotlivců. Potvrdilo 
se, že jsme dobrý kolektiv, že se doká-
žeme domluvit a práce se nebojíme.

R. Ředinová a J. Mouka, 

žáci 9. ročníku

Školská reforma v našich podmínkáchŠkolská reforma v našich podmínkách

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2008

pevné zdraví, mnoho štěstí 
a osobní spokojenosti

všem občanům Tlumačova
přejí

pracovníci Základní školy Tlumačov
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DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené 
pracoviště Tlumačov, v měsíci září vytvo-
řilo nabídku celkem 26 zájmových útva-
rů, ze kterých si mohli zájemci vybírat. 
Přesto, že jsme nabízely i spoustu nových 
atraktivních kroužků, tak se některé ne-
otevřely – například Formička- keramika 
pro MŠ, Divadélko za školou, Cyklokrou-
žek, Mažoretky, Volňásek a Volejbal. 

Od měsíce října zahájilo činnost 21 
kroužků, které v současné době navště-
vuje 286 členů. Atraktivnost činnosti 
kroužků a kvalitní výuka vedoucích 
kroužků svědčí o tom, že se k nám sjíž-
dějí i děti z okolních vesnic a měst. 

Některé názory dětí nás však přes-
to překvapují: „Já bych chodil, ale za-
darmo!“, „Já bych chodil, ale naši mi 
nechtějí kroužek zaplatit.“, „Musím pla-
tit?“, „Je to drahé!“ atd. 

Cena našich kroužků je i v dnešní 
době neustálého zdražování velmi níz-
ká. DDM Sluníčko Tlumačov se snažilo 
i letos udržet stejné ceny jako v minu-
lém roce. Když shlédnete interneto-
vé stránky jiných „domečků“, budete 
možná překvapeni o rozdílných cenách 
kroužků se stejným zaměřením. Pokud 
se zamyslíte, tak investování cca 10 Kč 
za týden do volného času dětí není 
přece tak mnoho! Dítě tráví 1-2 hod. 
v kroužku pod vedením odpovědného 
vedoucího, tráví čas se svými vrstev-
níky v příjemném prostředí, odnáší si 
spoustu výrobků, získává nové podněty, 
které se sám snaží rozvíjet, osamostat-
ňuje se a získává zodpovědnost. Zaráží 
nás, když s partou bezva dětí trénujeme 
v hodinách aerobiku v prostorách malé 
tělocvičny a za okny nás sledují jejich 
vrstevníci s cigaretou v ústech. Také 
nás zaráží, když na dotaz, že je volno 
v jiném kroužku, jestli se nechce přijít 
podívat a vyzkoušet si to, nám odpoví: 
„Já nemám čas“! A pak se toulá kolem 
oken a ve svém „velmi nabitém čase“, 
ťuká na okna a narušuje činnost! Stojí 
to za zamyšlení…

Chceme zpříjemnit čas všem bez vý-
jimky. Nabízíme kroužky jak sportovní-
ho zaměření tak estetického, které mo-
hou navštěvovat děti již od 3 let. 

Chlapci z kroužku fl orbalu pod vede-
ním Mgr. R. Podlase, získali v minulém 
roce spoustu ocenění, pohárů, diplomů 
a již v měsíci říjnu zahájili svou činnost 
vítězstvími ve fl orbalové lize, která pro-
bíhá celý školní rok. Čekají je ještě do 

konce roku 2 turnaje a to Mikulášský 
a Vánoční. Rády bychom také v příštím 
roce uspořádaly fl orbalový turnaj v Tlu-
mačově. 

Tlumačovský aerobik je také velmi 
známý a to nejen v našem regionu, ale 
v celé České republice. Již nyní pilně 
pracujeme na nových sestavách. V mě-
síci listopadu se děti zúčastnily soutěže 
jednotlivců v Otrokovicích, kde z 22 na-
šich účastníků postoupilo 11 do fi nále, 
které bude probíhat v lednu v Brně. 
Na této soutěži jsme také vystupovali 
se sestavou Mušketýři, kde děti opět 
nezklamaly a získaly 2. místo. Koncem 
měsíce března bude v Tlumačově pro-
bíhat velká aerobiková soutěž skupin 
a celý měsíc duben bude měsícem dal-
ších soutěží v aerobiku. 

Naše výtvarné kroužky a jejich čin-
nost bývá často prezentována ve vý-
tvarných časopisech jako je Creative 
Amos a Golem. V měsíci únoru plánu-
jeme v prostorách KIS výstavu činnosti 
a prací kroužků DDM. Zde budete moci 
shlédnou fotografi e z kroužků, výrobky, 
ocenění…

Máte-li zájem, aby vaše dítě navště-
vovalo nějaký kroužek, můžete přijít 
a přímo se informovat u vedoucího. 
Kroužky jako je Střelecký, Kreativ klub, 
Sálová kopaná, Florbal stále přibírají 
nové členy. 

Činnost DDM však nespočívá jen 
v kroužcích. Připravujeme také spoustu 
akcí jak pro děti tak širokou veřejnost, 
jako jsou například: Keramická tvoření, 
Den bez úrazu, Halloween, Aerobikové 
soustředění, Vánoční dílny, Pochůzka 
s Mikulášem, Výtvarné soutěže atd. 
Také již třetím rokem jezdíme tvořit za 
dětmi do ZŠ Hulín, kde si pro ně při-
pravujeme různé výtvarné techniky.

V našich prostorách DDM je dětem 
také k dispozici herna, kterou mohou 
zdarma využívat po vyučování. Stále 
netrpělivě čekáme na povolení a vyjád-
ření úřadů ohledně naší žádosti k re-
konstrukci sklepních prostorů a vybu-
dování Klubu pro děti a mládež, které 
bylo bohužel pozastaveno. Na tomto 
povolení závisí také vybudování zrca-
dlové místnosti, kterou budou moci vy-
užívat všichni zájemci. Vybavení, které 
má být zakoupeno z fi nancí získaných 
ze Zlínského grantu, již mělo být čer-
páno a vyúčtováno. Jsme rády, že nám 
byla udělena výjimka a grant můžeme 

Zamyšlení na konci roku…Zamyšlení na konci roku… čerpat až do konce března. Nyní již řeší 
povolení Obec Tlumačov, proto věříme, 
že vše dobře dopadne a brzy se pustíme 
do rekonstrukce, protože jinak bychom 
musely získané fi nance vrátit.

Na závěr bychom chtěly poděkovat 
všem našim externím pracovníkům, 
všem pomocníkům, kteří věnují svůj 
volný čas dětem a mládeži. Také by-
chom chtěly poděkovat všem organi-
zacím v Tlumačově, které spolupracují 
s DDM. Děkujeme také za spolupráci 
MŠ, MŠ Klubíčko a ZŠ Tlumačov.

Hana Hlobilová 

 Pedagogická pracovnice DDM

Zahrádkáøi se mìli Zahrádkáøi se mìli 
èím pochlubitèím pochlubit

ZO ČZS Tlumačov pořádala v so-
botu a v neděli 22. a 23. září 2007 
již tradiční podzimní výstavu ovoce, 
zeleniny, léčivých bylin a květin.

Na výstavu se přišlo podívat 
přes 300 návštěvníků a věřte, bylo 
co obdivovat. Celá sokolovna byla 
zaplněna výpěstky 60 zahrádkářů 
nejen z Tlumačova, ale i z Macho-
vé, Kvasic, Otrokovic a Osíčka. Při-
spěli nám zahradníci p. Mizerovský 
z Machové a Talašovi z Tlumačova. 
Výstavy se zúčastnily také obě dvě 
tlumačovské mateřské školy, Zá-
kladní škola Tlumačov, Továrna na 
hračky Stodůlka a Oplocení Matu-
lík. S úpravou výstavy nám pomohly 
paní Brázdilová a paní Bráníková. 
Všechny návštěvníky zaujala ochut-
návka výrobků, které jsme upekli 
z ovoce a zeleniny. 

Děkujeme všem, členům i nečle-
nům naší organizace, kteří přispěli 
svými výpěstky a pomohli i s organi-
zací výstavy. 

A které je to nejlepší jablíčko z Tlu-
mačova? Je to rubín paní Skulové.

Mgr. Jiřina Vrtalová
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Milí čtenáři Tlumačovských novinek, 
v měsíci září získal pan Libor Hubík, tlu-
mačovský podnikatel, první místo v sou-
těži Makro Živnostník 2007 ve Zlínském 
kraji. 

Ve Zlínském kraji se letos do soutěže 
zaregistrovalo rekordních 193 podnikatelů 
a fi rem. O vítězství pana Libora Hubíka 
rozhodlo získané skóre, ratingové hodnoce-
ní a posouzení poroty. U Živnostníka roku 
šlo organizátorům o nalezení podnikatele 
s nejvíce originálním příběhem. Pan Hubík 
postoupil do celorepublikové soutěže, která 
byla zakončena slavnostním vyhlášením vý-
sledků 15. listopadu ve Slovanském domě 
v Praze. Vítěze celostátní soutěže určila 
široká veřejnost prostřednictvím textových 
zpráv v SMS hlasování. I když se tlumačov-
ský podnikatel zde neumístil na předních 
místech, určitě lze považovat jeho účast za 
velký úspěch. Pro vás, kteří o fi rmě a o sa-
motném panu Liboru Hubíkovi mnoho ne-
víte, jsme připravili rozhovor.

Firma Libor Hubík – Psí vznikla v roce 
1990, kdy její majitel Ing. Libor Hubík 
(absolvent Vysokého učení technického 
v Brně, Fakulta strojní – vystudoval při 
zaměstnání) zahájil podnikatelskou čin-
nost v oblasti výroby oděvů pro motocy-
klisty. Podnětem byl především jeho velký 
koníček, a to motocykly. Uvědomoval si 
totální nedostatek oblečení pro motorká-
ře na našem trhu. „Z vlastní zkušenosti 
jsem věděl, že oblečení pro tento sport je 
v ČR obtížně dostupné a navíc neúměrně 
drahé. Začátky mého podnikání nebyly 
lehké. Malé znalosti speciální oděvní vý-
roby, k tomu žádné fi nanční prostředky. 
V technologiích se nebylo čeho chytit, 
všechny speciální konstrukce a technolo-
gické postupy jsme si museli vyvíjet sami. 
Toto jsou strategické informace a každá 
fi rma si své know-how velmi hlídá. Neměli 
jsme kde „opisovat“. Museli jsme se nau-
čit jak vůbec takový speciální oděv vyrobit 
a potom také jak řídit výrobu a vyškolit si 
nové spolupracovníky,“ vzpomíná na své 
začátky pan Hubík.

Činnost fi rmy byla zahájena v pronaja-
tých prostorách v obci Machová. Pan Hu-
bík zde provozoval svoji živnost zpočátku 
pouze při zaměstnání. Jeho hlavní pracovní 
poměr byl konstruktér nástrojů a později 
obchodník v Závodech přesného strojíren-
ství ve Zlíně. 

Od roku 1994 se začal výrobě motoo-
děvů věnovat již naplno a došlo k postup-
nému zvyšování počtu zaměstnanců, který 
souvisel s nárůstem objemu výroby. V sou-
časné době jich fi rma zaměstnává téměř 
50, a to převážně žen, z nichž 10 je z Tlu-
mačova. Na precizní práci, která vyžadu-
je někdy až neuvěřitelnou trpělivost, jsou 
ženy nenahraditelné .

Tak, jak se rozšiřovala výroba, muselo 
dojít také na rozšíření a modernizaci stroj-
ního zařízení. Dnes fi rma využívá plně 

automatizované konstrukce a řezání dílů 
v tak zvaném CAD–CAM systému. To zna-
mená, že konstrukce oděvů i veškeré řezání 
dílů, probíhá strojně, téměř „bez zásahu 
lidské ruky“. 

V současné době vyrábí fi rma měsíčně 
asi sto výrobků z hovězí či klokaní kůže, 
a značnou část také ze speciálních textilíí.

Výroba kombinéz, bund nebo kalhot je 
více než z 80 % na zakázku, kdy si zákazník 
může nechat vyrobit oděv nejen z modelové 
řady, ale také si ho sám barevně navrhnout. 
Velkou výhodou fi rmy je, že umí ušít oděv 
přímo na míru zákazníka.

Na otázku vzniku loga a názvu fi rmy Psí 
pan Hubík odpověděl: „Psí – není žádná 
zkratka, je to řecké písmeno ypsilon, psané 
foneticky. V době kdy jsme vznikali, exis-
tovalo několik velkých fi rem s názvy: Alfa, 
Beta, Gama či Omega. Já se necítil tak vel-
ký, proto jsem sáhnul spíše na konec řec-
ké abecedy. Grafi cky logo poprvé ztvárnil 
kamarád z vojny a takové bylo po malých 
úpravách zaregistrováno jako ochranná 
známka našich výrobků.“ 

O kvalitě produkce svědčí skutečnost, 
že fi rma již oblékla nejednoho úspěšného 
závodníka. Vzpomeňme např. Jaroslava 
Huleše, Karla Abraháma, Jakuba Smrže, 
Matěje Smrže, Ondřeje Ježka, Francouze 
Alexise Masbou, Švýcara Dominique Ae-
gertera, Ivo Kaštana. V současné době fi r-
ma Psí spolupracuje s řadou významných 
závodních týmů a stala se partnerem pro 
letošní závod Mistrovství světa silničních 
motocyklů v Brně. 

„Základem prosazení se na velmi ná-
ročném trhu je podle mého vysoká kvalita 
a rychlá inovace výrobků. To vyžaduje ne-
ustálé zlepšování a vývoj nových produktů. 
Na tomto náročném úkolu pracuje úzký 
kolektiv v čele s vedoucí výroby. Velkou 
pomocí při získávání poznatků „z terénu“ 
je pravidelná účast na motocyklových závo-
dech s naším servisním vozem. Takových-
to výjezdů je za rok bezmála dvacet. Tady 
čerpáme spoustu nových nápadů, podmětů 
a zkušeností , jak výrobky vylepšovat pro 
jejich maximální komfortnost, ale hlavně 
bezpečnost. Motocyklový sport nese s se-
bou také značná rizika. Některé pády se 
odehrají i za velmi vysokých rychlostí. V tu 

chvíli oděv závodníka může zabránit či ale-
spoň omezit jeho zranění.“

Největší konkurencí pro fi rmu Psí před-
stavují zejména zahraniční výrobci. Dříve to 
byly především italské značky s dlouhole-
tou tradicí, ale nyní jsou to převážně fi rmy 
asijského původu, které konkurují velmi 
nízkou pořizovací cenou u všech výrobků.

„V ČR máme 4 obchody (Praha, Brno, 
Ostrava, Tlumačov),a v nejbližší době bu-
deme otvírat pátý,“ hovoří o prodeji výrob-
ků majitel. „Máme i několik zastoupení 
v zahraničí, např. v Německu, Skandinávii, 
USA, Kanadě, Anglii, Lichtenštejnsku, Pol-
sku, Estonsku, Rakousku, Švýcarsku, Švéd-
sku, Rusku a dalších.“ 

V roce 1998 v rámci rozšiřování výrob-
ních kapacit byl zakoupen objekt pro výro-
bu i obchod v Tlumačově. „Tento dům nám 
zcela vyhovuje,“ říká pan Hubík. „Budova 
je více než sto let stará a má vlastní „duši“. 
Navíc se nachází u hlavní cesty, a jsme pro 
naše zákazníky jako na dlani. Tento dům 
i okolí nás oslovilo natolik, že již 5 let je 
nejen sídlem fi rmy, ale také našim bydliš-
těm.“

„V sociální oblasti našich zaměstnan-
ců se snažíme o co největší jejich spoko-
jenost. Do příštích let plánujeme výstavbu 
nové dílny s ještě lepším sociálním záze-
mím a příjemnějším pracovním prostředím. 
Jsem si plně vědom toho, že právě prostře-
dí, ve kterém lidé pracují a žijí, významně 
ovlivňuje každého jednotlivce v jeho nála-
dě, postoji, vztazích k ostatním a to vše se 
potom také projevuje v jejich práci. Migrace 
pracovníků je poměrně malá, nejčastějším 
důvodem je odchod na mateřskou dovole-
nou,“ říká šéf fi rmy. 

Ke spolupráci s obcí nám pan Libor 
Hubík sdělil: „S Obcí Tlumačov vycházím 
velmi dobře. Oceňuji vstřícnost a ochotu 
pracovníků obecního úřadu. V rámci mož-
ností podporujeme kulturně společenské 
akce v Tlumačově.“ 

Pan Hubík nám dovolil nahlédnout 
trochu i pod pokličku soukromého života. 
Narodil se v roce 1965 a do svých 25 let žil 
v Rackové. Společně s manželkou Monikou 
nyní vychovávají syna Adama (17 let). Na 
motorku moc času nemá, i když je to stále 
jeho „srdeční“ záležitost. Práce mu pohl-
cuje téměř veškerý čas. Je to jistě i tím, že 
celá fi rma se řídí mottem: „Spokojenost 
zákazníků s našimi službami musí být 
taková, aby se vraceli jako přátelé“.

Článek na základě informací podaných 
pane Liborem Hubíkem zpracovala Renáta 
Nelešovská

 

PPøedstavujeme vámøedstavujeme vám
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V roce 2007 se v Kulturním a informač-
ním středisku uskutečnilo mnoho akcí za-
měřených na vzdělávání, kulturu i informo-
vanost. Pod KIS patří mimo hlavní činnost 
i provoz webových stránek, kronika, kroje, 
knihovna, pronájem asf. plochy, pronájem 
Klubu obce ul. Zábraní, Tlumačovské novin-
ky a zajišťování bezpl. pronájmu sokolovny.

Celoročně probíhá kurz anglického ja-
zyka, uskutečnily se počítačové kurzy: 2 x 
Základy PC a Základy Wordu, Základy Exce-
lu a Internet a e-mail jedenkrát. Konaly se 
vzdělávací semináře pro starosty a zaměst-
nance obecních úřadů.

Ve spolupráci s fi rmou Profi ma Zlín se 
mohli občané dozvědět důležité a užitečné 
rady např. jak si poradit s internetem, jak 
správně napsat životopis, jak může pomoci 
personální agentura při hledání zaměstnání. 

„Noc s Andersenem“ a „Pasování prv-
ňáčků na malé čtenáře“ byly dvě velké akce 
knihovny. Dvakrát jsme si povídali o čajích, 
pozvali jsme si odborníka na digitální foto-
grafi e a na podzim jsme umožnili Sdružení 
na obranu spotřebitelů se sídlem v Otroko-
vicích poradit občanům s reklamacemi vý-
robků, služeb apod. 

V Informačním centru vám denně na-
bízíme služby: tisk, kopírování, skenování, 
fax, kroužkovou vazbu dokumentů, veřejný 
internet a prodej propagačních materiálů.

I letos probíhá cvičení tajči a maminky 
na MD se scházejí 2 x týdně v mateřském 
centru Housata. Členky Sboru pro občanské 
záležitosti celý rok připravovaly „Posezení 

s písničkou“. Opět jsme se zapojili do kam-
paně „Celé Česko čte dětem“. Ocenili jsme 
spolu s Obcí Tlumačov děti a mládež za rok 
2006. Za celý rok se v sále vystřídalo ně-
kolik výstav: DDM Sluníčko, MŠ Klubíčko, 
voltiž, velikonoční výstava a betlémy. Velkou 
akcí byl bezesporu V. reprezentační ples 
obce a pěvecká soutěž „SuperStar Mikrore-
gionu Jižní Haná“. Každoročně organizuje-
me Hanácký den a slavnostně rozsvěcujeme 
vánoční stromek, letos doplněn o malý jar-
mark, výstavu a pochůzku Mikuláše, andě-
la a čerta. Koncertem valašského souboru 
Kašava a žáků ZUŠ Otrokovice jsme navo-
dili vánoční atmosféru. Také jsme se letos 
pokusili „vzkřísit“ tradici Martinských hodů 
v naší obci.

Poprvé jsme zorganizovali dvoudenní 
poznávací zájezd do Vídně a okolí. Akce se 
setkala s velkým ohlasem, proto plánujeme 
na měsíc květen příštího roku jednodenní 
zájezd do Budapešti. Tím se dostáváme 
k plánovaným akcím na rok 2008. V lednu 
proběhnou 2 počítačové kurzy, v únoru čeká 
na čtenáře překvapení v knihovně a divadel-
ní představení kroměřížského spolku „Vše 
o ženách“. Březen zahájíme VI. obecním 
reprezentačním plesem a děti – čtenáři se 
mohou těšit na „Noc s Andersenem“. Na 
jaře chceme také ve spolupráci s místní or-
ganizací SDH obnovit tradici stavění májky. 

Aktuální nabídku pořadů KIS Tlumačov 
naleznete na www.tlumacov.cz – KIS aktu-
álně.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Kulturní a informaèní støedisko bilancuje Kulturní a informaèní støedisko bilancuje 

me se snažit, vás milovníky pěkných písni-
ček a melodií, nezklamat a připravovat pro 
vás nová posezení s písničkou, pokud nám 
nedojdou v zásobě písně, inspirace, chuť 
a elán tvořit.

Za Sbor pro občanské záležitosti Tluma-
čov

  Hana Janoštíková

Posezení s písnièkouPosezení s písnièkou
Sbor pro občanské záležitosti pracu-

je v Tlumačově už pěknou řádku let. Jeho 
členky v úzké spolupráci s matrikou Obce 
Tlumačov zajišťují programy na svatební 
obřady,vítání občánků do života a setkání 
s rodáky.

Je to asi rok a půl, kdy k těmto pravi-
delně se opakujícím akcím přibyl zcela nový 
a jak se ukazuje, také úspěšný a oblíbený 
hudební blok s názvem „Posezení s pís-
ničkou“. Podílí se na něm pěvecká dvojice 
Irena Janišová a Marie Pečeňová, která za 
klavírního doprovodu pí. Zdenky Gazdové 
zpívá známé, líbivé písničky, které se dle do-
savadních ohlasů setkaly s velmi kladným 
přijetím nejen u občanů Tlumačova. Pořa-
dem provází a mluvené slovo do programu 
připravuje Hana Janoštíková. Diváci mají 
možnost, dovědět se řadu zajímavých věcí, 
ať už o písničkách samotných, o jejich inter-
pretech či různých výročích, svátcích a jejich 
tradicích. Občas se stane, že pan Lubomír 
Janiš a Hana Janoštíková opatří známé me-
lodie svými vlastními texty připravenými 
pro konkrétní vystoupení.

Tyto písničkové pořady jsou tematicky 
zaměřeny. Vystoupili jsme s hudebními blo-
ky písní „Putování za písničkou“, „Hrajeme 
a zpíváme maminkám“, „Směs lidových 
písní“, velmi zdařilé bylo vánoční posezení 
s písničkou a v neposlední řadě zaujaly di-
váky hity 60. a 70. let, soustředěné v pořadu 
„Vzpomínky zakleté do písniček“. Z jakého-
si pokusu zpříjemnit občanům Tlumačova 
jedno pozdní odpoledne se už rozvinula 
tradice, kterou si sami žádají a těší se na 
ni. S těmito programy vystupujeme i v Kro-
měříži, Karolíně, na Nové Dědině, v Otroko-
vicích na Trávníkách, na Baťově a v příštím 
roce přibude i Sulimov a Kvasice. Na závěr 
našich vystoupení mají všichni možnost si 
s námi zazpívat a věřte, že mnohdy se sta-
ne, že se nemůžeme rozejít a lidé si vyžadují 
přídavek.

Příprava těchto posezení s písničkou je 
náročná, spočívá ve správném výběru pís-
ní, které shromažďujeme společnými silami 
a scházíme se téměř 2x týdně při nácviku 
programu. Za nás za všechny, kteří se na 
tomto hudebním bloku podílí, můžu slíbit, 
že pokud se bude naše vystoupení setkávat 
s tak kladným ohlasem jako doposud, bude-

Kulturní a informační středisko 

Tlumačov

nabízí kurzy a přednášku

  

ZÁKLADY EXCELU
Termín: 8., 10., 15. a 17. 1. 2008, 

od 17–20 hodin
Přihlášky do 31. 12. 2007

Cena: 1.500 Kč
  

INTERNET A E-MAIL
Termín: 29. a 31. 1. 2008, 

od 17–20 hodin
Přihlášky do 14. 1. 2008

Cena: 750 Kč
  

Bližší informace osobně v KIS nebo 
na tel.: 577 929 023, 724 368 378 
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Peťka Hánová vícemistryní Peťka Hánová vícemistryní 
svìta v kulturistice juniorek svìta v kulturistice juniorek 

V neděli 2.prosince 2007 vybojovala 
Petra Hánová z Tlumačova stříbrnou 
medaili na Mistrovství světa v kulturisti-
ce juniorů v Budapešti. K tomuto výkonu 
jí blahopřejeme.

Za redakční radu TN Renáta Nelešovská

Příjemné prožití svátků vánočních, 

hodně zdraví a úspěchů v novém roce 

přeje všem spoluobčanům 

Ing. Jindřich Haša 

Zahrádka – Chov – Rybáři, Dům služeb 
Tlumačov, www.tlumacov.ic.cz

Kolektiv zamìstnancù Kolektiv zamìstnancù 
Mateøské školy Tlumaèov Mateøské školy Tlumaèov 
přeje všem dětem, jejich rodičům a ostat-
ním občanům Tlumačova příjemné a po-
hodové svátky vánoční a do nového roku 
hodně zdraví,štěstí a spoustu příjemně 
prožitých dnů.

Hodně štěstí, bílých vloček,

spoustu dárků pod stromeček,

vánoční zvoneček ať zvoní,

cukroví ať krásně voní.

Spokojené a s láskou prožité vánoční 
svátky přeje Martina Skácelová s kolekti-
vem spolupracovníků

Přejeme Všem spoustu úspě-

chů, štěstí, radosti a přátel. Krás-

né Vánoce a šťastný Nový rok. 
Pedagogické pracovnice DDM 

Sluníčko Hana Hlobilová a Ludmila 
Daňková 

Redakèní rada TN 
děkuje všem čtenářům za přízeň 
v roce 2007. Letošní vánoční svát-
ky prožijte v radosti se svými blíz-
kými a do nového roku 2008 Vám 
přejeme vše dobré.

Mgr. Jiřina Rýdlová, Renáta 
Nelešovská, Ing. Antonín Jonášek 

SDH Tlumačov přeje všem spoluob-
čanům příjemné prožití svátků vánočních 

a do nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti

TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ 
NABÍZÍ

• VÁNOČNÍ STROMKY • ŽIVÉ RYBY • CIBULI
• JABLKA • BRAMBORY • 
• SUDOVÁ VÍNA A KYSANÉ ZELÍ

Zároveň děkujeme všem zákazníkům za přízeň a pře-

jeme radostné Vánoce, bohatého Ježíška a v novém 

roce hodně štěstí a zdraví a pohody

Místní organizace KDU-ČSL v Tlumačově za podpory obce Tlumačov
Vás zve na

V. SPOLEČENSKÝ PLES
dne 19. ledna 2008 ve 20.00 hod. 

na sokolovně Tlumačov
K tanci a poslechu hraje “MEDIUM“

* bohatá tombola *
* předtančení *

Zveme Vás na

VI. REPREZENTAČNÍ PLESVI. REPREZENTAČNÍ PLES
OBCE TLUMAČOVOBCE TLUMAČOV

sobota 1. března 2008 
od 20:00 hodin v sále sokolovny

k tanci a poslechu bude hrát MILENIUM
Vstupné 100 Kč

Program:
zahájení plesu, taneční vystoupení, bohatá tombola, občerstvení zajištěno

Za Obec Tlumačov
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce


