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Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?)
Obec Tlumačov na základě mandátní 

smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. 
zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní 
vztahy k pozemkům, které budou dotče-
ny stavbou protipovodňových hrází, for-
mou uzavírání smluv o budoucích kup-
ních smlouvách s vlastníky pozemků. 

Ze smlouvy vyplývá, že vlastníkům 
pozemků je nabízena kupní cena ve výši 
stanovené dle oceňovacích předpisů plat-
ných ke dni předložení kupní smlouvy, ale 
však s garancí minimální ceny 82,78 Kč/
m2. Dále je dohodnut termín pro ukonče-
ní mandátní činnosti ze strany obce a to 
do 30. dubna 2008 s tím, že následně 
budou předány Povodí Moravy všechny 
potvrzené smlouvy.

K datu 29. 2. 2008 je situace v oblas-
ti zajištění potřebných pozemků pro ná-
slednou stavbu protipovodňových hrází 
v k.ú. Tlumačov na Moravě následující: 
 celkový počet stavbou dotčených po-

zemků - 152

 celkový počet pozemků, na které jsou 
uzavřeny smlouvy - 102

 nesouhlas vlastníků pozemků s před-
loženou smlouvou - 35

 počet pozemků s nedokončeným dě-
dickým řízením - 7

 počet pozemků, u kterých není ze 
strany vlastníků odpověď - 8 
Situaci značně komplikuje jeden po-

měrně nevelký pozemek p.č.1710 o vý-
měře 304 m2, který spoluvlastní formou 
singulárního podílu celkem 132 osob (!), 
z nichž u 49 osob není ukončené dědické 
řízení!

Vzhledem ke skutečnosti, že na stavbu 
protipovodňových hrází je ze strany Povo-
dí Moravy zajištěno fi nancování (investič-
ní náklad stavby cca 80 mil. Kč) a termín 
realizace v období 2009–2010 je realistic-
ký, tak by bylo smutné (a svým způsobem 
ostudné), kdyby tato veřejně prospěšná 
stavba nebyla realizována kvůli nesouhla-
su některých vlastníků dotčených pozem-

ků s údajně nízkou kupní cenou. Nebu-
de-li souhlasit byť jediný vlastník stavbou 
dotčeného pozemku, tak na stavbu nebu-
de vydáno stavební povolení (!) a alokova-
né fi nance pravděpodobně budou proin-
vestovány v jiné lokalitě ČR či EU.! 

V případech, kdy je ohrožen ma-

jetek osob či přímo jejich život, tak 

je na místě solidární a lidský přístup 

s určitou mírou pokory k přírodě a je-

vům, které neumíme ovlivnit a před-

cházet jim.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Jedno vajíčko hezčí než to druhé.

Kdopak o ně asi koledovat bude? 

Velikonoční zajíček nebo kuřátko?

Ba ne, to malí koledníci přijdou zakrátko.

S pomlázkou malí kluci jdou,

veselé Velikonoce Vám přinesou.

Kulturní a informační sředisko 
Tlumačov 

vás srdečně zve na krátké

Velikonoèní zastavení 
V neděli 23. března 2008

od 14:00 hodin v sále KIS

PROGRAM:
•velikonoční zamyšlení 

P. Mgr. J. V. Černého
•vystoupení pěveckého souboru 

„BABČICE“ ze Spytihněvi
•pásmo básniček a písniček 

dětí ze ZŠ Tlumačov
•ukázky pletení „tatarů“

•výstava velikonočních pohlednic
Přijďte s námi přivítat jaro
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Z radnice Z radnice

Od poloviny února je ve většině tluma-
čovských ulic regulováno veřejné osvět-
lení pomocí dvou speciálních regulátorů 
Reverberi, které jsou osazeny ke stávají-
cím rozvaděčům veřejného osvětlení v ul. 
Švermova a nám. Komenského.

Funkce regulátorů spočívá ve snížení 
napětí z 220 V na 180 V, čímž dochází 
ke snížení příkonu svítidel a také ne-
patrnému ponížení intenzity osvětlení. 
K postupnému snížení napětí z 220 na 
180 V dochází v době, kdy se předpo-
kládá menší pohyb osob či vozidel. Nyní 
aktuálně k regulaci dochází v období od 
21.00 hod s tím, že od 5:00 hod se napětí 
opět zvýší na optimálních 220 V. 

Dle předběžných propočtů by návrat-
nost celkové částky měla být zajištěna 
z úspor elektrické energie do 3 let a ten-
to závazek je zahrnutý také ve smlouvě 
s tím, že dodavatel na sebe převzal ga-
ranci roční úspory ve výši 33 tis. kWh. 
Po dohodě s dodavatelem jsou platby za 
dodávku a instalaci regulátorů rozloženy 

V Tlumaèovì regulujeme veøejné osvìtlení
do 42 měsíčních splátek s tím, že celková 
cena je ve výši 279 531 Kč.

Regulace veřejného osvětlení je z eko-
nomicko – provozního hlediska smyslupl-
ná jen u rozvaděčů s výkonem nad 5 kW, 
a proto jsou v Tlumačově osazeny regulá-
tory u RVO Švermova s výkonem 6,5 kW 
(osvětlení ulic Švermova, Jiráskova, Ma-
chovská , 6.května a Nová) a RVO nám. 
Komenského s výkonem 19,5 kW (osvět-
lení ulic nám. Komenského, Kvasická, 
Dolní, Masarykova, Sokolská, Nádražní, 
Nivy, Machovská).

Instalací regulátorů jsme zajistili celo-
noční osvětlení tlumačovských ulic (v mi-
nulosti jsme regulaci prováděli natvrdo 
tím, že jsme vypínali od 24:00 hod do 
5:00 hod 2 fáze, což znamenalo vypnutí 
2/3 svítidel v uvedených lokalitách), úspo-
ru fi nančních prostředků z rozpočtu obce 
a snížení spotřeby elektrické energie, což 
v synergickém efektu znamená také dobrý 
počin ke zlepšení životního prostředí. 

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Péèe o veøejnou zeleò 
v dobì vegetaèního klidu

Pracovníci úseku zeleně Obecního 
úřadu Tlumačov maximálně využíva-
jí letošních příznivých klimatických 
podmínek zejména k ořezu, odstraně-
ní přestárlých větví, či kácení dřevin, 
které jsou přerostlé, druhově nevhod-
né nebo ohrožují majetek. 

Od počátku měsíce ledna byl pro-
veden průklest a vykácení náleto-
vin v lesopásu kolem panelové cesty 
k lomu (délka 1,3 km), ořez a pokáce-
ní přestárlých stromů na Skalách, ořez 
stromů v parku u sokolovny a kácení 
druhově nevhodných borovic černých 
a smrků v ul. Dolní a Masarykova, kte-
ré v řadě případů poškozovaly majetek 
(deformace chodníků kořenovým sys-
témem).

V zastavěných částech obce bude 
v průběhu letošního roku dle vhod-
ných vegetačních podmínek pro-
vedena nová výsadba, která bude 
druhovou skladbou odpovídat kon-
cepčnímu dokumentu s názvem Ge-
nerel zeleně, dle kterého postupujeme 
od roku 2004. Již v minulých letech 
jsme započali nahrazovat jehličnany 
vysazené v letech 1981-1982 v ul. Dol-
ní a Masarykova za pro naši oblast 
druhově tradiční listnaté stromy jako 
např. lípa, ovocné okrasné stromy 
a javor. 

Nebude zapomenuto ani na odbor-
ný výchovný řez u mladých stromů, 
jehož cílem je založení koruny stromu 
a zbytnění kořenového systému. 

Poznámka:
Větve z ořezaných, či pokácených 

stromů likvidujeme štěpkováním. 
V této souvislosti sdělujeme občanům, 
kteří mají zájem o dřevní hmotu – 
štěpky (velikost 1-2 cm3), že v době 
provozu sběrného dvora (úterý, čtvr-
tek a sobota) si mohou zdarma ode-
brat dřevní hmotu – štěpky například 
pro zahrádkářské či jiné účely. 

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Rozpoèet obce Tlumaèov na rok 2008
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 6.2.2008

Třída 1 daňové příjmy  22 345 000,00 Kč 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti
správní a místní poplatky vybírané obcí

Třída 2 nedaňové příjmy  4 045 000,00 Kč 
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, pokuty, úroky,…

Třída 3 kapitálové příjmy  1 250 000,00 Kč 
prodej pozemků

Třída 4 přijaté transfery  507 000,00 Kč 
dotace ze státního rozpočtu na státní správu a školství

Příjmy celkem 28 147 000,00 Kč 

Třída 5 běžné výdaje  21 492 000,00 Kč 
oprava místních komunikací  215 000,00 Kč 
dopravní obslužnost  123 000,00 Kč 
neinvestiční příspěvky MŠ  457 000,00 Kč 
neinvestiční příspěvky ZŠ  2 773 000,00 Kč 
KIS  1 673 500,00 Kč 
dotace neziskovým organizacím  120 000,00 Kč 
vývoz kontejnerů a popelnic  1 100 000,00 Kč 
veřejná zeleň  1 465 000,00 Kč 
dům s pečovatelskou službou  418 000,00 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje  5 528 000,00 Kč 
nové chodníky v obci  2 800 000,00 Kč 
nová sekačka  100 000,00 Kč 
nové prostory pro DDM Sluníčko  500 000,00 Kč 
rekonstrukce technického areálu  600 000,00 Kč 
regulace VO + nové vedení  180 000,00 Kč 
koupě pozemků  200 000,00 Kč 
projektová dokumentace a různé záměry  150 000,00 Kč 

Výdaje celkem 27 020 000,00 Kč 

Třída 8 fi nancování -1 127 000,00 Kč 
Sestavila: Dědková Lenka, vedoucí ekonomického oddělení

Rada obce schválila spolkům a organiza-
cím, které dlouhodobě pracují s mládeží 
do 18 let v obci Tlumačov, na základě 
jejich žádostí veřejnou fi nanční podporu 
z rozpočtu obce pro rok 2008 v níže uve-
dené výši:
• DDM Sluníčko - 31 000 Kč (veli-

konoční dílny, soutěž „O pohár sta-
rosty“, aerobik: Uh. Hradiště, Otro-
kovice, Uh. Brod, Veselí n.M., Praha, 
Dětský den, Den bez úrazu, vánoční 
dílny)

• SRPDŠ Tlumačov 2 500 Kč (Den 
matek)

• TJ Sokol Tlumačov – oddíl kopané 
52 000 Kč (žáci, dorost, turnaj dorost)

• Moravský rybářský svaz, MO Kvasi-

ce 7 000 Kč (závody mládeže - ceny, 
občerstvení, chovný rybník)

• TJ Voltiž Tlumačov 10 000 Kč (po-
řádání závodu Voltižní pohár Tluma-
čov, oprava, startovné na závody)

Finanèní podpora organizacím a spolkùm
Rada obce schválila poskytnutí pří-

spěvku z rozpočtu obce na rok 2008 

těmto organizacím a spolkům a na 

níže uvedený účel:

• Historický spolek Tlumačov 10 000 Kč 
(údržba strojů a nákup historické 
techniky)

• TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 
10 000 Kč (přípravka – dresy, náklady 
na provoz)

• SDH Tlumačov 2 000 Kč (startovné)
• Naděje Otrokovice 3 000 Kč (sociální)
• Sociální služby Uh. Hradiště 3 000 Kč 

(sociální)
• Naděje Nedašov 3 000 Kč (sociální)

Rada obce schválila poskytnutí pří-
spěvku z rozpočtu obce na rok 2008 pí 
Haně Janoštíkové ve výši 15 000 Kč na 
účel: činnost hudebně dramatické skupi-
ny a náklady spojené s vystupováním pro 
seniory v Tlumačově a blízkém okolí. 

Ing. Antonín Jonášek, místostarosta

také v Tlumaèovì!
zahájení provozu 1. 2. 2008
v budově obecního úřadu 1. posch., • 
kancelář sekretariátu
pondělí 8:00–12:00 13:00–17:00 • 
středa 8:00–12:00 13:00–17:00 • 

  
Czech POINT (Český Podací Ově-

řovací Informační Národní Terminál), 
je projektem, který by měl zredukovat 
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – 
veřejná správa. 

Cílem projektu Czech POINT je 
poskytnout občanům ověřené výpisy 
z centrálních státních evidencí a rejs-
tříků na jednom místě, aniž by občan 
musel navštívit několik různých úřadů 
státní správy. Jedná se o 

výpisy z Katastru nemovitostí• 
(žadatel musí znát: • 

- u výpisu podle listu vlastnictví - ka-
tastrální území a číslo listu vlast-
nictví 

- u výpisu podle seznamu nemovi-
tostí - katastrální území a parcelní 
číslo příp. číslo popisné)
výpisy z Obchodního rejstříku • 

 (žadatel musí znát identifi kační čís-
lo organizace)
výpisy z Živnostenského rejstří-• 
ku

 (žadatel musí znát identifi kační čís-
lo organizace)
výpisy z Rejstříku trestů• 

 (žadatel musí mít platný doklad to-
tožnosti a musí mít přiděleno rod-
né číslo)
Služba Czech POINT není urče-

na k nahlížení do registrů, ale pouze 
k vystavení ověřeného výstupu z pří-
slušné databáze. 

Za vydání ověřeného výpisu se 
vybírá poplatek za první stránku 
100 Kč, za každou další 50 Kč, za 
výpis z rejstříku trestů 50 Kč. 

Projekt Czech POINT přináší znač-
né ulehčení komunikace se státem. 
V některých situacích bude stačit dojít 
pouze na jeden úřad. V konečné fázi 
projektu by občan mohl své záležitosti 
vyřizovat i z domova prostřednictvím 
internetu. 

Více informací na:
http://www.czechpoint.cz/ 

Počet občanů přihlášených k trvalé-
mu pobytu k 31. 12. 2007 - 2 455, 
• z celkového počtu počet mužů - 1 241 
• počet žen - 1 214
• průměrný věk obyvatelstva - 40,5 let
• průměrný věk mužů - 39,0 let
• průměrný věk žen - 41,9 let
• počet občanů přihlášených k trvalému 

pobytu v roce 2007 - 75
• počet občanů odhlášených z trvalého 

pobytu v roce 2007 - 42
• počet narozených dětí - 20
• počet zemřelých - 25

Počet uzavřených sňatků v Tluma-
čově – 8 - všechny sňatky byly občanské, 
žádný církevní.

Významná životní jubilea
- 90 let a více v roce 2007 oslavili:

90 let Gahura Vojtěch
91 let Stejskal Josef
92 let Stašek Vladimír
93 let Sácký Matěj – nejstarší muž v Tlu-

mačově
93 let Miklík Karel
95 let Krpcová Anežka
97 let Zapletalová Vojtěška – nejstarší ob-

čanka Tlumačova
97 let Horká Marie

Zlatou svatbu oslavili:
• manželé Bohumil a Věra Popelovi 
• manželé Zdeněk a Marie Řičicovi

Máte platný občanský průkaz? 
V letošním roce končí poslední 
etapa výměny OP!!!

Letos končí platnost všech občan-
ských průkazů typu ID karty, tedy 
všech OP bez strojově čitelných údajů, 
i těch, kteří mají v občanském průka-
zu uvedenou platnost bez omezení. 
Výjimku mají občané, kteří jsou na-
rození před 1.1.1936 a mají OP typu 
„knížka“. Pro výměnu přineste s se-
bou stávající OP a 1x foto příslušného 
rozměru. O výměnu občanského prů-
kazu můžete zažádat na matrice Obec-
ního úřadu v Tlumačově. 

Informace pro občany 
zapisování dětí do cestovního 
dokladu rodiče

Od 1.3.2008 nabyl účinnost zákon, 
který umožňuje zapisovat děti mladší 
10 let do cestovního dokladu rodiče.

Na základě zápisu mohou tyto děti 
překračovat státní hranice bez vlastní-
ho cestovního dokladu s rodičem, v je-
hož cestovním dokladu jsou zapsány.

O zápis dítěte do cestovního pasu 
můžete požádat OÚ Tlumačov, nebo 
MěÚ Otrokovice.

Přineste s sebou OP, cestovní do-
klad, rodný list dítěte. Správní popla-
tek za provedení zápisu činí 50 Kč.

Vránová Ladislava, matrikářka

Zpráva na úseku matriky a evidence obyvatel za rok 2007

Péèe o veøejnou zeleò
d bì t è íh klid

Dne 13. února uplynul jeden 
smutný rok, co nás navždy opus-
tila paní Naděžda Bednaříková. 

Stále vzpomínají pracovníci 
Obecního úřadu a Zastupitelstvo 
obce Tlumačov.
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přijalo tato usnesení:

 schvaluje rozpočtovou změnu pro rok 
2007 v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů 
o 3,185.500 Kč a zvýšení výdajů o 3,972.500 Kč 
s tím, že celkové příjmy rozpočtu obce na rok 
2007 po změně činí 32,449.000 Kč a celkové vý-
daje rozpočtu činí 33,236.000 Kč. Rozdíl mezi 
celkovými příjmy a výdaji ve výši 787.000 Kč 
bude kryt – fi nancován revolvingovým krátko-
dobým úvěrem ze dne 17. 9. 2007

 schvaluje Pravidla rozpočtového provi-
zoria pro rok 2008 pro Obec Tlumačov, a tím 
postup a použití fi nančních prostředků pro I. 
čtvrtletí roku 2008: leden 2008 - 2,500.000 Kč, 
únor 2008 - 2,500.000 Kč, březen 2008 - 
2,500.000 Kč

 schvaluje odprodej pozemku p.č. 
779/4 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové 
výměře 1202 m2 pro Tomáše a Lenku Reco-

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na jednání dne 12. 12. 2007
vy, za celkovou kupní cenu 661.100 Kč

 schvaluje záměr na odprodej pozemků: 
p.č. 1398/13 – ost. plocha, dráha o výměře 
8 m2, p.č. 1398/14 – ost. plocha, dráha o vý-
měře 48 m2, p.č. 2538/3 – ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře 11 m2, p.č. 782/7 – za-
hrada o výměře 52 m2

 schvaluje záměr odprodeje části pozem-
ku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě 
o výměře cca 106 m2 

 schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene plynárenského zařízení STL plyno-
vod o délce 162 m v ul. U Cementárny umís-
těného na pozemku p.č. 779/23 a p.č. 779/9 
v k. ú. Tlumačov na Moravě, za jednorázovou 
úplatu 20.960 Kč

 schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), 

zadání změny č. 7 ÚPN SÚ Tlumačov
 souhlasí s přistoupením města Chropy-

ně do dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Jižní Haná

 rozhodlo o neúčasti obce Tlumačov 
v pokračování projektu Komunitního plánová-
ní sociálních služeb na Otrokovicku II formou 
partnerství se zaměřením na cílové skupiny 
osoby v krizi 

 schvaluje paní Janě Machovské promi-
nutí poplatku z prodlení ve výši 2,5 promile za 
každý den prodlení z dlužné částky (jistina cel-
kem 51.005,30 Kč) v celkové výši ke dni úhrady 
dlužné částky sestávající z jistiny a soudních 
výdajů za předpokladu, že nejpozději do termí-
nu 31. 12. 2007 uhradí dlužnou částku v plné 
výši 119.776,50 Kč na účet obce Tlumačov

 bere na vědomí zprávu o činnosti Obec-
ní policie Tlumačov za rok 2007

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na jednání dne 6. 2. 2008

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 16. 1. 2008

přijalo tato usnesení:

 schvaluje rozpočet obce pro rok 2008 
v předloženém rozsahu s vyrovnanými celko-
vými příjmy a výdaji ve výši 27,020.000 Kč

 schvaluje předložený rozpočtový výhled 
na období 2009 – 2010

 schvaluje odprodej pozemku p.č. 779/3 
v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře 
1179 m2 pro Pavla a Petru Čepičkovy za celko-
vou cenu 648.450 Kč

 schvaluje odprodej pozemku p. č. 
782/7 – zahrada o výměře 52 m2 k. ú. Tluma-
čov na Moravě panu Liboru Baronetovi a paní 
Jitce Pálkové 

 schvaluje záměr odprodeje části pozem-
ku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

přijala tato usnesení:

 projednala předložený návrh rozpoč-
tu obce Tlumačov na rok 2008 v závazných 
ukazatelích a doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit rozpočet obce 2008 v předloženém 
znění na nejbližším zasedání.

 schvaluje poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory ve výši 45.000 Kč pro ZO ČSZ na ply-
nofi kaci objektu pálenice č.p. 774 v rozsahu 
přípojky plynu a plynofi kace kotlů.

 projednala žádost Základní školy Tlu-
mačov a schvaluje čerpání částky ve výši 
12.581 Kč z rezervního fondu příspěvkové or-
ganizace a použití výše uvedené částky v rám-
ci hlavní činnosti jako částečné fi nancování 
zařízení multimediální učebny.

 schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
dohodou s pí Zuzanou Koláříkovou na byt č. 
6 ul. J. Žižky č.p. 630 ke dni 31. 1. 2008.

 bere na vědomí stav výběru poplatků 
dle OZV č. 5/2004 a č. 4/2004 za komunál-

o výměře cca 128 m2 dle grafi ckého schématu 
za těchto podmínek:

 schvaluje záměr odprodeje pozemku 
p. č. 1337/29 – zahrada o výměře 592 m2 
a p. č. 1337/30 – zahrada o výměře 588 m2 
vše v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Tlumačov č. 1/2008 Požární řád obce 
v předloženém znění

 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Tlumačov č. 2/2008, kterou se mění 
OZV č. 1/2002, o veřejném pořádku, OZV 
č. 4/2004, o místních poplatcích a OZV č. 
1/2006, o veřejné zeleni, v předloženém znění.

 schvaluje Dodatek č. 2 ke Statutu so-
ciálního fondu obce Tlumačov s účinností 

ode dne schválení, tj. 6. 2. 2008
 bere na vědomí zprávy o činnosti za 

rok 2007 výboru fi nančního a kontrolního 
a školské rady

 schvaluje vyplatit fi nanční odměnu ve 
výši 1.000 Kč čistého (po zdanění)/člen výbo-
ru, který není současně členem zastupitelstva 
obce 

 bere na vědomí zřízení služby Czech 
POINT na OÚ Tlumačov od 1. 2. 2008 s po-
skytnutím služby pořízení a vydávání ově-
řených výpisů z katastru nemovitostí, ob-
chodního rejstříku, živnostenského rejstříku 
a rejstříku trestu

(celé znění usnesení naleznete na 
www.tlumacov.cz)

ní odpad, poplatků a známek za psy a příjem 
z nájmu zahrádek ke dni 31. 12. 2007.

 schvaluje předložený Dodatek č. 1 k Zá-
sadám pro použití prostředků sociálního fondu 
obce Tlumačov ze dne 5. 4. 2007.

 schvaluje změnu organizačního řádu 
v Příloze č. 1 a 2 dle předloženého návrhu.

 schvaluje Pravidla pro zapůjčení tluma-
čovského kroje ve znění předloženém vedoucí 
KIS.

 schvaluje bezplatný pronájem místnos-
ti v budově na náměstí Komenského č.p. 65 
v termínu 12. 1. 2008 pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů a členy SDH včetně mla-
dých hasičů (děti).

 schvaluje „Ceník prací a služeb pro rok 
2008“ oddělení údržby a služeb OÚ Tluma-
čov.

 projednala a schvaluje Organizační 
opatření v průběhu mimořádných událostí 
v předloženém aktualizovaném znění.

 schvaluje Povodňovou komisi obce Tlu-
mačov ve složení: předseda povodňové komise: 
Ing. Jaroslav Ševela, místopředseda povodňo-
vé komise: Ing. Antonín Jonášek, zapisova-
telka povodňové komise: Růžena Vaňharová, 
členové povodňové komise: Roman Šnajdar, 
Milan Žák, Michal Veselský, Jiří Machala

 schvaluje podání žádosti o dotaci z roz-
počtu Zlínského kraje na požární techniku, 
věcné prostředky požární ochrany pro JSDH 
obce Tlumačov v celkové výši 72.756 Kč.

 bere na vědomí zprávy o činnosti za 
rok 2007 komise sociální, komise životního 
prostředí, komise stavební, sboru pro občan-
ské záležitosti a redakční rady Tlumačov-
ských novinek.

 schvaluje vyplatit fi nanční odměnu 
ve výši 1.000 Kč čistého (po zdanění)/člen 
komise či sboru pro občanské záležitosti, 
který není současně členem zastupitelstva 
obce, ve výplatě za měsíc leden 2008.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 20. 2. 2008
přijala tato usnesení:

 schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
dohodou s pí Danuškou Holou na byt č. 23 
v domě s pečovatelskou službou

 schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
s pí Ivanou Škrabalovou na provozovnu č. 3 
v objektu domu služeb

 schvaluje pronájem buňky č. 3 na dobu 
určitou do 31. 12. 2008 v prostorách domu 
služeb pí Bronislavě Vlčkové, k provozování 
obchodní činnosti – prodej obuvi

 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
v objektu KIS nám. Komenského č.p. 65 panu 
Josefu Klose

 schvaluje pořadník v DPS v Tlumačo-
vě v tomto pořadí: 1) Vybíralová Helena, 2) 
Kartousková Jiřina, 3) Bartek Břetislav, 4) 
Mozgová Jiřina 

 schvaluje prominutí poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 
5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2008 pro vybrané 
žadatele

 neschvaluje snížení poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV 
č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2008 o 50 %, tj. 
na částku 200 Kč, pro vybrané žadatele

 schvaluje odprodej vyřazeného – nepo-
třebného majetku z evidence KIS Tlumačov 
za navrhované prodejní ceny s tím, že pokud 
nebude odprodán do 30. 4. 2008, bude fyzic-
ky zlikvidován

 schvaluje přijetí dvou pracovníků s ná-
stupem od měsíce března 2008, čtyř pracov-
níků s nástupem od dubna 2008 a dvou pra-
covníků s nástupem od měsíce května 2008 
na dobu čtyř měsíců s možností prodloužení 
v rámci veřejně prospěšných prací 

 schvaluje nabídku společnosti GHC 
regio s.r.o. Olomouc, zastoupené jednatelem 
Ing. Alešem Calábkem, na přípravu a zpra-
cování žádosti projektu Integrovaný objekt 

sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov 
pro fi nancování ze strukturálních fondů EU 
– Regionálního operačního programu Střední 
Morava

 schvaluje krátkodobý pronájem asfalto-
vé plochy dne 24. května 2008 pro p. Jiřího 
Štěpána

 projednala žádost společnosti ENER-
GY 21, a.s. o vydání nezávazného souhlasu 
s výstavbou fotovoltaické solární elektrárny 
v katastru obce Tlumačov

 vydává předběžný souhlas se záměrem 
společnosti ENERGY 21, a.s., realizovat foto-
voltaickou výrobnu elektrické energie v katas-
tru obce Tlumačov – v lokalitě Slivotín za níže 
uvedených podmínek: dodržet a respektovat 
platnou Územně plánovací dokumentaci obce 
Tlumačov; garantovat nezávadnost provozu 
fotovoltaické – solární elektrárny vůči lidské-
mu organizmu a životnímu prostředí v k. ú. 
Tlumačov na Moravě; rozloha pozemků max. 
do 4 ha; výkon solární elektrárny do 1 MW; 
realizace inženýrských sítí a infrastruktury 
na náklady zhotovitele; pravidelná údržba 
pozemku pod fotovoltaickými panely; aktiv-
ní spolupráce s obcí, zejména podpora škol-
ských, sportovních, kulturních a jiných spo-
lečenských aktivit formou sponzoringu; tento 
předběžný souhlas nenahrazuje souhlas obce 
v rámci stavebního řízení a může být kdyko-
liv radou obce či zastupitelstvem obce zrušen 
bez udání důvodu

 doporučuje Zastupitelstvu obce Tluma-
čov schválit Smlouvu o budoucí spolupráci na 
vodním díle PPO Tlumačov – stavba „370 341 
Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ mezi 
obcí Tlumačov a s.p. Povodí Moravy v předlo-
ženém znění a schvaluje připomínku ze strany 
Povodí Moravy, s.p. ve smyslu nahrazení slova 
užívat v čl. III.1 či využívat v čl. III.5 slovem 
provozovat.

 schvaluje zhotovení projektové doku-
mentace u společnosti Ing. Ladislav Alster 
– Projektová kancelář A-S na dílo „Tlumačov 
– zastávka pro autobusy v lokalitě Skály“

 schvaluje smlouvu o výpůjčce 4 ks od-
padových nádob na sklo bílé mezi obcí Tlu-
mačov a společností EKO-KOM, a.s. v předlo-
ženém znění

 bere na vědomí konání cyklistického 
závodu MP Sýkora Sportwear 2008 pořá-
daného Cykloteam Zlín a KCK Cyklosport 
– Mode, s.r.o. dne 4. 5. 2008 od 11:00 ho-
din do 16:00 hodin, jehož trasa povede i po 
místní komunikaci v ul. Švermova a Zábra-
ní.

 bere na vědomí zápis komise životního 
prostředí ze dne 25. 1. 2008 

 bere na vědomí kritéria pro přijímání 
dětí do Mateřské školy Tlumačov pro školní 
rok 2008/2009 

 bere na vědomí předloženou Výroční 
zprávu obce Tlumačov o poskytování informa-
cí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím za rok 2007

(celé znění usnesení naleznete 

na www.tlumacov.cz)

V minulém roce 2007 občané Tlumačova 
vyprodukovali celkem 1 118, 873 tun odpadu. 

Jedná se o tyto druhy odpadu:
• Plastové obaly PET Lahve 5,350 tun
• Skleněné obaly 24,910 tun
• Beton 33,700 tun
• Cihly 128,400 tun
• Nebezpečný odpad 7,365 tun
• Papír a lepenka 51,818 tun
• Biologicky rozložitelný odpad 288,000 tun
• Směsný komunální odpad (svoz) 377,530 t
• Směsný komunální odpad (dvůr) 183,370 t
• Kovy 18,340 tun
• Nápojový karton 0,090 tun

Průměrně jeden občan Tlumačova za rok 
vytvořil 0,455 t odpadu.

Sběrný dvůr v rámci zpětného odběru ode-
vzdal:
• chladícího zařízení 6,566 tun
• televizor a počítačový monitor 221 ks

Roèní zpráva o odpadech
• elektrospotřebič 0,420 tun
• pneumatiky 380 ks
• zářivky, výbojky 500 ks
• zahájení zpětného odběru monočlánků a 

baterií
Upozorňujeme znovu občany na provoz-

ní dobu sběrného dvoru 

BŘEZEN–ŘÍJEN:

úterý a čtvrtek od 15:00–18:00 hod.
sobota  od 9:00–12:00 hod.
LISTOPAD–ÚNOR:

úterý a čtvrtek od 14:00–16:30 hod.
sobota  od 9:00–12:00 hod.

Chci poděkovat všem občanům za údržbu 
obce, za zodpovědné třídění domovního ko-
munálního odpadu. Podílejí se tím na snižo-
vání nákladů na likvidaci odpadů a zvyšování 
čistoty životního prostředí celkem. 

Milan Žák, vedoucí ŽP, údržby a služeb

Z radnice Z radnice

Informace o 
místních poplatcích
Upozorňujeme občany, že poslední 

den platby místních poplatků za komu-
nální odpad a psy dle OZV č. 5/2004, č. 
3/2007 a OZV č. 4/2004 na rok 2008 je 
31. 3. 2008.

Poplatky je možné platit v hotovosti 
na obecním úřadě v úřední dny:

Pondělí 8–12 13–17 hodin
Středa 8–12 13–17 hodin
nebo bezhotovostně na účet obecní-

ho úřadu:

komunální odpad 

č. ú.: 3628661/0100, v. s.: 1337
s. s.: rodné číslo před lomítkem
částka: 400 Kč/osoba

pes

č. ú.: 3628661/0100, v. s.: 1341
s. s.: rodné číslo před lomítkem
částka: 100 Kč/pes/důchodci

  200 Kč/pes/ostatní 

Pokud nebudou mít popelnice znám-
ku na rok 2008 při prvním dubnovém 
svozu, nebudou vyvezeny.

Občanům, kteří nezaplatí místní po-
platky do 31. 3. 2008, bude vyměřen 
platební výměr na dvojnásobek dlužné 
částky.

Alena Hapalová, referent majetku 
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Zřizovatelem Pečovatelské služby Tlu-
mačov je Krajský úřad Zlínského kraje, 
provozovatelem jsou Sociální služby Uher-
ské Hradiště, p. o.

Posláním pečovatelské služby je podpo-
ra soběstačnosti, kontaktu s okolím a hlav-
ně pomoc klientům, aby mohli co nejdéle 
zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Poskytování pečovatelské služby je 
v souladu se zákonem 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů a s prováděcí vyhláškou k tomu-
to zákonu 505/2006 Sb.

Pečovatelská služba je služba terénní, po-
skytovaná v pracovní dny od 7:00–15:30 hod.

Cílovou skupinou jsou mladší senioři 
od 65–80 let, starší senioři nad 80 let, kte-
ří mají sníženou soběstačnost v důsledku 
věku, zdravotního stavu a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Úkony pečovatelské služby jsou zá-
jemcům prováděny na základě písemné 
Smlouvy o poskytování sociální služby, 
uzavřené mezi poskytovatelem a klientem.

Klient si může vybrat úkony se 
stanovenou úhradou  

Peèovatelská služba Tlumaèov
dle přiloženého Sazebníku. Mezi ně 
patří: pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajiš-
tění chodu domácnosti, sociální poraden-
ství, zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím.

Pečovatelská služba je poskytována 
v obci Tlumačov v Domě s pečovatelskou 
službou, náměstí Komenského č. 848, 
i v terénu.

Dům s pečovatelskou službou byl po-
stavený v centru obce v roce 1997. V jeho 
blízkosti se nachází pošta, lékárna, ob-
chod, nedaleko obecní úřad, vlakové ná-
draží a zastávka ČSAD.

Celkem 20 malometrážních bytů s vlast-
ním sociálním vybavením je rozmístěno ve 
dvoupodlažní budově s osobním výtahem. 
Ke každému bytu náleží malý sklad pro 
uložení věcí klientů.

V přízemí domu je k dispozici jídelna 
s výdejnou stravy jak pro obyvatele domu, 
tak i pro klienty pečovatelské služby 

Tøíkrálová 
sbírka pomáhá

Tříkrálová sbírka se letos uskutečni-
la v sobotu 5. ledna 2008. Od 8 ho-
din se koledníci scházeli na faře, kde 
si oblékli připravené „královské oděvy“ 
a nasadili „královské koruny“. Celkem 
se sbírky zúčastnilo 48 koledníků ve 
12 skupinkách, přičemž každá skupin-
ka měla svého vedoucího a přidělenou 
část Tlumačova. Letos se v Tlumačově 
vybralo celkem 44.202 Kč.

Chci poděkovat všem koledníkům za 
jejich obětavá koledování a také všem 
dárcům, kteří přispěli na dobrou věc 
a pomoc lidem v nouzi. 

Za vedení Charity sv. Anežky v Tlu-
mačově

Marie Kopřivová

v terénu. K rozvozu stravy do bytů klien-
tů byly zakoupeny termojídlonosiče, které 
zdarma půjčujeme.

V přízemí domu s pečovatelskou služ-
bou je i hygienické středisko s vanou, zde 
dle zájmu pečovatelky klienta vykoupou.

Tři pečovatelky mají k dispozici dvě 
kanceláře se sociálním zázemím v prv-
ním patře. Pro potřeby pečovatelské služ-
by slouží žehlírna s mandlem a sušárna 
prádla.

Obyvatelé domu využívají i přilehlou 
zahradu s venkovním posezením.

V této oplocené části parkuje služební 
auto pečovatelské služby, kterým se rozvá-
ží v obci obědy, nákupy a další. 

Ceny za poskytované služby jsou k na-
hlédnutí u paní Katrňákové.

Alena Katrňáková, vedoucí sestra

Kontakty:
Dům s pečovatelskou službou
nám. Komenského č.848
762 63 Tlumačov
Tel.577 929 624

Sociální služby Uh. Hradiště p.o.
Štěpnická 1139
686 06 Uh. Hradiště
Tel. 572 414 512

Neházejte záøivky do popelnic
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 

do  kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při roz-
bití unikat nebezpečné látky !!! 

Správným místem pro vyřazené světel-
né zdroje (trubicové zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr 
v ulici Zábraní, který slouží jako místo 
bezplatného zpětného odběru elektroza-
řízení z domácností. Mimo vysloužilých 
televizí a ledniček tady můžete bezplatně 
odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najed-
nou lze přinést maximálně třicet kusů, 
ale po předchozí dohodě s provozovate-
lem sběrného dvora jich můžete vrátit 
i více. Tyto světelné zdroje však musí být 
celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají 
bezplatnému zpětnému odběru a měs-
to je likviduje za poplatek jako odpad. 
Místa zpětného odběru mohou bezplat-
ně využívat i právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání, aniž by se muse-
ly v případě odevzdání zářivek a výbojek, 
prokazovat speciální kartou nebo jiným 
dokladem. 

Dalším místem, kde je možné zdarma 
odevzdat použité zářivky jsou prodej-
ny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, kolik kupu-
jete nových. Při nákupu musí být zákaz-
ník informován o způsobu a možnostech 

zpětného odběru použitého elektrozaří-
zení. V případě, že zákazník v obchodě 
tuto informaci nedostane, je prodejce po-
vinen od něj stará elektrozařízení odebrat 
v neomezeném množství, aniž by se jejich 
odběr vázal na nákup nových výrobků. 
Poslední prodejci pak mohou tyto ode-
brané světelné zdroje odevzdat v nejbliž-
ším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých 
elektrozařízení, který zajišťují společnosti 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje 
počet černých skládek a šetří obcím pe-
níze. Kolektivní systém EKOLAMP vyba-
vuje sběrné dvory speciálně označenými 
kovovými nádobami a zajišťuje jejich vý-
měnu za prázdné. Nepoškozené světelné 
zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPU 
přepravovány k recyklaci. 

Obec Tlumačov má zájem, aby se 
množství odevzdaných použitých lineár-
ních a úsporných zářivek stále zvyšoval. 
Proto uzavřela smlouvu o zpětném odbě-
ru s kolektivním systémem EKOLAMP. 
Pomoci můžete i vy - žádnou zářivku ani 
úsporku neházejte do popelnice nebo do 
kontejneru. Tam se s největší pravděpo-
dobností rozbijí. Pokud se však v nepo-
škozeném stavu dostanou k recyklaci, 
bude možné z nich více než devadesát 
procent materiálu (sklo, hliník) využít . 

Milan Žák, vedoucí ŽP, údržby a služeb

Zásahová jednotka SDH Tlumačov zasa-
hovala v roce 2007 u 10 mimořádných udá-
lostí. Ve všech případech dodržela stanove-
ný limit pro výjezd (10 minut) a úspěšně 
zvládla nelehké úkoly zásahu. 
• V zásahové jednotce působí 15 členů: 

Roman Šnajdar – velitel,řidič – strojník; 
Václav Machovský – zástupce velitele,řidič 
– strojník; Michal Malár a Josef Zlatuška 

Zásahy Jednotky SDH Tlumaèov v roce 2007
– velitelé družstva, Milan Žák a Zdeněk Mi-
nařík – řidiči – strojníci; Otto Šnajdr st., 
Otto Šnajdr ml., Jan Šnajdr, Miroslav Šedo, 
Radek Šedo, Michal Šnajdr, David Filák, 
Štefan Hrtús, Ivana Maťašová – hasiči
• Přehled zásahů v roce 2007: 

4. 3. – požár seníku, 16. 4., 24. 4. a 26. 4. 
– požár travního porostu, 20. 6. – přívalový 
déšť, krupobití, 21. 6. – technická pomoc 
– čištění komunikací v Kvasicích, 25. 6. – 
technická pomoc – odtažení nepojízdného 
kamionu z křižovatky, 9. 7. – požár kombaj-
nu, 20. 8. – technická pomoc – odstranění 
stromu z komunikace a 23. 8. – požár stohu. 

Za nelehkou činnost chci poděkovat 
všem členům jednotky a do letošního roku 
2008 přeji všem, co nejméně mimořádných 
událostí a v případě výjezdu zvládnutí všech 
úkolů a šťastný návrat .

Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar 

Hasièi dùraznì varují 
pøed nebezpeèím požárù

Požáry porostů a trav hrozí s rych-
lým nástupem jara v celém kraji. Ná-
stup jara láká zahrádkáře, chataře 
a chalupáře k jarním úklidům, a tím 
vzniká i nebezpečí jarních požárů. Ha-
siči proto varují před nebezpečím jarní-
ho spalování suché trávy, listí a větví 
z prořezaných stromků.

Zákon navíc zakazuje plošné vypalo-
vání porostů, za jehož porušení udělují 
hasiči pokuty. U fyzických osob až do 
25 000 Kč a u právnických osob až do 
výše 500 000 Kč. Přestože pálení shra-
bané trávy, listí či klestu zákon výslov-
ně nezakazuje, i na tuto činnost platí 
určitá pravidla a omezení.

Např. pálení většího množství je tře-
ba předem hlásit operačnímu středisku 
HZS. V některých městech a obcích lze 
hromady listí na zahrádkách pálit jen 
v určitých dnech nebo hodinách.

Základní a obecně prospěšná pra-
vidla při pálení klestu a biologické-
ho odpadu:
• při ohlašování každého pálení na 

operační středisko HZS uvést da-
tum, místo pálení a osobu, která za 
pálení zodpovídá a kontakt na ní 

• dbát pokynů operačního důstojníka 
HZS

• osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 
18 let, která je spalováním pověřena

• velikost hromady klestu, případně 
zbytků po těžbě, po úklidu je nutno 
volit tak, aby shořely během pracov-
ní směny nebo doby, kdy je na místě 
přítomen dozor

• při náhlém zhoršení počasí, zejména 
silném větru je nutné pálení ihned 
přerušit a oheň uhasit

• místo pro pálení izolovat pruhem ši-
rokým nejméně 1 metr, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu (zeminu)

• místo spalování je nutno zabezpečit 
dostatečným množstvím hasebních 
látek

• opustit místo pálení je možné až po 
úplném uhašení ohně

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo do 
vydatného deště pravidelně kontro-
lovat

• příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny

• spalovat klest či odpad lze pouze 
v bezpečné vzdálenosti od obytných 
nebo hospodářských objektů 

Za SDH Tlumačov Roman Šnajdar

Během zimních měsíců dochází zbyteč-
ně na přejezdu na ulici Dr. Ignáce Horníčka 
a Mánesova k signalizaci poruch přejezdové-
ho zabezpečovacího zařízení. V tomto úseku 
je traťová rychlost 160 km/hod. Kompletní 
přejezdové zabezpečovací zařízení jsou elek-
tronicky zabezpečeny tak, že jakákoliv po-
rucha (spálená žárovka, násilné poškození 
břevna závory, nadzvednutí břevna závory 
apod.) okamžitě signalizuje poruchu toho-
to zařízení a v tomto případě se zastavují 
vlaky. Znamená to, že vlaky musí neočeká-
vaně brzdit a tím dochází v lepším přípa-
dě k narušení plynulosti vlakové dopravy, 

Zapùjèení kroje
Rada Obce schválila Pravidla pro zapůjče-

ní tlumačovského kroje. Kroj se zapůjčuje:
• osobám, které se zúčastní přímo kultur-

ních akcí KIS nebo zastupují na akcích 
obec Tlumačov

• členům Historického spolku Tlumačov
• případně po předchozím souhlasu sta-

rosty obce občanům Tlumačova a blíz-
kého okolí pro výjimečné události, např. 
svatba apod.
Poplatek za přípravu a zapůjčení kroje 
(vyprání, čistění, škrobení a žehlení)

- ženský kroj 300 Kč/max. 48 hodin 
  500 Kč/max. 72 hodin

- mužský kroj 150 Kč/max. 48 hodin
   300 Kč/max. 72 hodin

Při akcích KIS Tlumačov a na akcích, 
kde se zastupuje obec Tlumačov – zapůj-
čení zdarma. Agendu a fyzické půjčování 
krojů zabezpečuje kulturní pracovnice 
KIS Tlumačov.

Bezpeènost na železnièním pøejezdu v Tlumaèovì
v horším případě hrozí nezodpovědnému 
chodci srážka s projíždějícím vlakem a ta 
mívá často tragické následky. 

Bohužel jsou jednotlivci, kteří svojí ne-
znalostí, ale i bezohledností a nevhodnými 
zásahy (například zbytečným a nebezpeč-
ným nadzvednutím závory) ohrožují svou 
bezpečnost a narušují zcela zbytečně želez-
niční dopravu.

Ing. L. Kašpar, vrchní přednosta SDC Zlín 

Divadelní spolek 
z Kromìøíže v naší obci

„Vše o ženách“ se jmenovala divadel-
ní inscenace, kterou připravil Divadelní 
spolek Kroměříž. Díky ní jsme se v pá-
tek 22. února 2008 přenesli do různých 
období života ženy. Prošli jsme dětská 
léta, období mladé dámy, zralých žen, 
ale také období stáří. Hra se pohybuje 
mezi skutečností a mírnou nadsázkou 
a vybízí k zamyšlení nad mezilidskými 
vztahy v rodině i ve společnosti.

Za příjemně strávený večer patří po-
děkování nejen hercům, ale i pořadate-
lům z tlumačovského „KISka“.

Štěpánka Jonášková

V životě ženy poznáme sedm ob-
dobí: batole, dívenka, slečna, mladá 
žena, mladá žena, mladá žena, mladá 
žena (G. B. Shaw)

Poznámka KIS Tlumačov: mrzí nás 
malá účast obyvatel Tlumačova, neboť 
bylo možné shlédnout velmi kvalitní di-
vadlo. 

Ze života v obci, hasièi, kuturaZe života v obci
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První březnovou sobotu se konal v naší 
obci v pořadí již VI. reprezentační ples Obce 
Tlumačov. Hojná účast místních obyvatel 
i hostů svědčí o tom, že se tato kulturní 
akce opravdu ujala a těší se velké oblibě.

Ples byl zahájen zdravicí starostou obce 
Ing. Jaroslavem Ševelou a Renátou Nelešov-

Pøijïte do knihovny

Již VI. Reprezentaèní ples Obce Tlumaèov
skou, vedoucí KIS Tlumačov. O předtanče-
ní se postaraly dvě dvojice profesionálních 
tanečníků z Tanečního klubu Gradace Kro-
měříž. Předvedly ukázky z latinsko-americ-

kých i standardních tanců. K tanci a po-
slechu hrála skupina „Milenium“, která 
svým repertoárem neustále zvedala ze židlí 
účastníky plesu všech věkových kategorií, 
takže taneční parket byl neustále plný. Vy-
lidnil se pouze při vystoupení kouzelníka 
Šeklina a při vydávání výher již tradičně 
bohaté tomboly. Výhercům gratulujeme. 
Poděkování patří všem fi rmám, organiza-
cím i jednotlivcům, kteří svými sponzor-
skými dary do tomboly přispěly. 

Děkuji vám všem za účast a vámi vytvo-
řenou perfektní atmosféru.

Renáta Nelešovská

Kulturní a informační středisko Tlu-
mačov ve spolupráci s místní organizací 
zahrádkářů uspořádalo v sobotu 9. února 
2008 po dvouleté odmlce 4. ročník „Maso-
pustního koštu pálenek“. Do sálů budovy 
KIS na náměstí Komenského se přišlo se 
vzorky lihovin pochlubit 43 pěstitelů z řad 
místních občanů i obyvatelů okolních 
obcí.

Sobotního koštu se zúčastnilo asi 70 
návštěvníků, z nichž 48 degustovalo při-
nesené vzorky pálenek. Ti vybírali nejlepší 
vzorek jen podle své chuti. Za nejlepší na-
konec označili lihovinu paní Josefy Geršio-
vé z Kudlovic, kterou do soutěže přihlásil 
Miloslav Stoklásek, druhé místo obsadila 
paní Dagmar Meisenbichlerová z Tluma-
čova a na třetí příčku dosáhla paní Jiřina 
Tomaštíková z Otrokovic.

Všichni přítomní se dobře bavili, chutna-
li nejen pálenku, ale i koblížky, které usma-
žily paní Němcová a Juráková, pirožky paní 

Masopustní košt pálenek – Tlumaèov 2008
Šoltysové, tyčinky p. Meisenbichlerové, 
švestkové koláče p. Špačkové a jednohubky 
p. Cholastové. Pan Talaš opět zdarma dodal 
kysané zelí.

Pro příští rok chystáme zpestření v po-
době zvláštního ocenění pro ty, kteří doká-
žou poznat mezi anonymními vzorky vlast-
ní pálenku a sázku na vítěze.

Samotný košt doplňovala výstava na 
téma „Masopust, ostatky, fašank“. Masky 
v životní velikosti zapůjčili hasiči z obce 
Karolín, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně a paní Jitka Fialová. Fotodokumen-
taci o masopustu v Tlumačově bylo možné 
nainstalovat za pomoci paní Anny Machov-
ské, zlínského muzea a již výše zmiňované 
paní Jitky Fialové. Pan Radek Šimoník pro-
půjčil ze své soukromé sbírky různé lahve 
a sklenice. 

Renáta Nelešovská

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými 
i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený ni-
kdo ani ve škole“ (J. A. Komenský)

Březen je nejen měsícem knihy, ale 
i Internetu. Přicházíme s nabídkou, která 
spojuje obojí. Mimo to, kniha i internet 
přece mohou ve společnosti existovat ved-
le sebe a vzájemně se doplňovat. Samo-
zřejmě, že dnes si již těžko představíme 
svůj život bez techniky a internetu, pat-
ří to k naší době a celkovému vývoji, ale 
neměli bychom ani zavrhovat klasickou 
knihu, protože knihy mají i v dnešní době 
stále své kouzlo. 

Chceme připomenout a obnovit zapo-
menutou tvář měsíce března, jak ji známe 
z minulosti pod názvem „Březen - měsíc 
knihy“. V naší tlumačovské knihovně jsme 
pro děti připravili „Březnovou soutěž 
o knihu“, kdy nejčastější dětský návštěv-
ník od nás dostane hezkou knihu a při 
získání nového čtenáře dostane dárek. 
Knihovna na tento měsíc vyhlašuje i regis-
traci nových čtenářů zdarma, prominuty 

budou i poplatky za upomínky a v měsíci 
březnu každý čtenář naší knihovny může 
využívat služeb internetu zdarma.  

Tak jako v loňském roce se v pátek 
28. března sejdeme v knihovně na již tra-
diční ,,Noci s Andersenem“. Tento den 
je zároveň datován jako Mezinárodní den 
dětské knihy a na podporu dětského čte-
nářství. „Noc s Andersenem“ je speciální 
akce pro děti, kterým nestačí jenom knihy 
číst, ale chtějí i jednu noc v roce prožít 
v knihovně. Paní knihovnice a páni kni-
hovníci z celé České republiky jim to už 

několik let umožňují. I my jsme tak dostali 
obrovskou příležitost uskutečnit podruhé 
noc v knihovně s dětmi z Tlumačova. Děti 
prožijí noc plnou vědomostních a literár-
ních soutěží a her. „Noc s Andersenem“ 
bude tentokrát věnována Karlu Čapkovi. 
Nesmíme zapomenout na překvapení, kte-
ré na děti během večera čeká.

Knihovna plánuje besedy dětí z mateř-
ské a základní školy, při které se seznámí 
s knihovnou a dozví se, čím kniha musí 
projít, než se dostane čtenáři do rukou, 
jak správně s knihou zacházet, jaké jsou 
pravidla výpůjček a také jak se v knihovně 
správně orientovat.

P. Šimoníková, kulturní prac. a knihovnice

KulturaZe života v obci

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
A DDM SLUNÍČKO, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TLUMAČOV

Vás srdečně zve na

ČERVNOVOU HANÁCKOU SLAVNOST
v sobotu 21. června 2008 od 14:00 hodin v Tlumačově

v parku a na bývalém házenkářském hřišti u sokolovny
Program:

• zahájení ve 14:00 hod. krojovaným průvodem z náměstí u kostela ulicí Nádražní, 
Sokolskou k parku a místní sokolovně
• vystoupení národopisných souborů

• soutěže a atrakce pro děti 
k poslechu hraje dechová hudba „Hulíňan“

Občerstvení zajištěno Za nepříznivého počasí se akce nekoná

O budoucnost využití koleček se pan 
Stodůlka nebojí. „Myslím si, že koleček 
bude potřeba stále i přes modernizaci 
ve stavebnictví. Rýsuje se nám dokonce 
i spolupráce s fi rmou Rewe (Lidl, Pen-
ny Market, Billa). V minulém roce jsme 
posunuli kvalitu koleček hodně nahoru, 
máme už dneska kolečka s pozinkovaným 
rámem, celozinková, s kolem plným nebo 
foukacím, kolečka s plastovými korbami 
pro hospodářské účely. Jedná se o velmi 
moderní produkt, který je ekologický a je 
trvanlivější.“

 „Historie hračkárny je úzce spjata 
s kolečkárnou,“ popisuje historii výro-
by hraček pan Stodůlka.  „Rok po kou-
pi kolečkárny jsme se stali vlastníky 
i hračkárny. Lidé ji znají pod názvem 
Tofa. Původní zakladatel a majitel byl 
pan Zajíc. Krátce po znárodnění se fi r-
ma jmenovala Hamiro. Pak přešel závod 
pod národní podnik Tofa Semily. Název 
se udržel až do roku 1996.“

Hračkárnu Stodůlkovi potřebovali jako 
skladovací prostory a k rozšíření výroby 
kolečkárny. „Vyrábíme zde různé zahrád-
kářské potřeby: lopaty, rýče, vidle a leše-
nářské kozy. Kolečka se vyrábějí stavební, 
zahradní a hospodářské. Strojírenskou 
výrobu jsme rozšířili o lešenářské kozy, 
prohazovací síta, lopaty.“

Na výrobu hraček spotřebují ročně 
asi tak 300 m3 dřeva. K montáži jsou 
ale i zapotřebí různé šroubky, obaly, fo-
lie atd. Dřevo v podobě kulatiny si sami 
řežou na pile, suší a připravují do vý-
roby.  

„Další pokračování výroby hraček je 
velmi složité, protože je zde velká kon-
kurence z Číny. Dřevo se obecně pou-
žívá stále méně. Německá fi rma Simba 
s námi letos, asi po 25 letech,   ukončila 
spolupráci (jejich orientace je na hračky 
plastové, plyšové). My vyrábíme stále 
stejné dřevěné hračky i když v omeze-
ném množství. Lidé od nás znají houpací 
kohouty, tabule, divadélka. Zákazníci, 
zejména v zahraničí, si raději připlatí, 
aby měli pro své děti kvalitní bezpečnou 
hračku.“ 

Stroje na výrobu koleček i hraček jsou 
ve fi rmě většinou původní (z roku 1989, 
kdy byly v té době moderní). Z důvodu 
modernizace provozu tu najdete i stroje 
nové. Vedení závodu jde o bezpečnost 
práce, staré stroje jsou nevyhovující.

Za rok fi rma vyrobí hraček v objemu 
asi 8 mil. Kč a koleček  za 50 mil. Kč  
Provoz je jednosměnný, v sezónu navýše-
ní výroby řeší směnovostí nebo přesčasy. 

Do příštích let pan Stodůlka plánuje 
malé rozšíření výroby, zbourání zchátra-
lých budov, které dříve sloužily k výrobě 
hraček. Byla zrušena máčecí linka (naná-

šení barvy na kolečka). Barvu na kolečka 
nyní řeší dodavatelsky jinou fi rmou. Pro 
fi rmu pana Stodůlky i pro něho samot-
ného je velmi důležitá otázka ekologie, 
klade na ni velký důraz. 

V současnosti pracuje ve fi rmě asi 60 
lidí, z Tlumačova je polovina.  Fluktua-
ce ve fi rmě není, mají zaměstnance stá-
lé, lidé z výroby odcházejí převážně jen 
z důvodu odchodu do starobního důcho-
du nebo ženy na mateřskou dovolenou. 
K práci ve fi rmě není nutná specifi ka-
ce vzdělání, rádi zaučí nové pracovníky. 
„Zaměstnancům přispíváme 50 % na 
stravné, při významných osobních jubi-
leích dostávají fi nanční dary.“

Spolupráci s obcí hodnotí pan Stodůl-
ka jako dobrou, vstřícnou a perspektiv-
ní. „Snažíme se o to, abychom provozem 
co nejméně rušili místní obyvatele a aby 
v areálu fi rmy a jejím okolí bylo uklize-
no.“ 

Pan Stodůlka bydlí v Napajedlech, 
v rodinném domku. Letos oslaví 40 let, 
je ženatý, má dvě děti,  dceru 16 let, syna 
12 let. „Doufám, že alespoň jeden bude 
pokračovat v rodinné tradici. Vystudoval 
jsem střední ekonomickou školu a jako 
emigrant jsem žil 3 roky v západním Ně-
mecku. Zůstala mi dobrá slovní zásoba 
němčiny, ze školy ruština. Oba dva ja-
zyky hodně využívám při komunikaci se 
zákazníky. 

Volný čas trávím nejraději na chatě, 
zejména na podzim, kdy je houbařská 
sezóna. Doma mám zahrádku, chov 
králíků, u domu pobíhají 2 psi. Spoko-
jený rodinný život je u mě na prvním 
místě. Mimo to se také věnuji sběratel-
ství starých vozidel, pouze značky Ta-
tra. Mám asi 10 exponátů, z toho jsou 
4 funkční.

Svojí prací, svým koníčkem chci říct 
našim občanům, že bychom měli být hrdi 
na šikovnost a um našich předků, vzít si 
z nich příklad a hlavně pokračovat v je-
jich cestě.“

• • •
Článek na základě informací podaných 

panem Petrem Stodůlkou zpracovala Rená-
ta Nelešovská.

N

Pøedstavujeme vám…
Vážení čtenáři Tlumačovských no-

vinek, i v letošním březnovém čísle 
najdete mezi vámi velmi oblíbenou 
rubriku „Představujeme vám …“. 
Dnes jsme požádali o rozhovor pana 
Petra Stodůlku, majitele Továrny na 
kolečka.

• • •
Kolečka se vyrábí v Tlumačově už od 

roku 1950 a dá se říci, že se zde v pod-
statě jednalo o stěžejní výrobu. Kolečka 
v minulosti zásobovala celý českosloven-
ský trh, Maďarsko a dodávala se zejména 
do tehdejšího Sovětského svazu. Vyrábě-
lo se až 500 ks koleček denně. 

Po roce 1989 závod vyměnil několik 
vlastníků. V roce 1995 továrnu koupil pan 
Petr Stodůlka se svým otcem a k dnešní-
mu dni nese i jeho jméno.

Kolečka se exportují do celé republi-
ky, zásobuje se jimi řetězce typu Baumax, 
Obi, Hornbach atd, ale také se dodává 
zboží přímo větším stavebním fi rmám 
jako je např. Skanska. Ze zahraniční jsou 
to např. Slovensko, Ukrajina, Rusko, Slo-
vinsko, Makedonie. 

Materiál na výrobu koleček fi rma na-
kupuje na Slovensku, v Německu; plasto-
vé části získávají  v tuzemsku. Za jednu 
směnu jsou schopni vyrobit 300 kusů 
koleček. 

V minulých dvou letech se projevila 
slabá zima, objem výroby v zimním ob-
dobí byl větší než v letech předešlých. 
I kdyby se mírné zimy opakovaly, nepřed-
pokládá se zvýšení výroby. 

K distribuci výrobků používá závod své 
3 kamiony. Využívají i vlakovou dopravu. 
„Přepravu zboží vlakem vidím jako per-
spektivní, zejména z důvodu rostoucích 
nákladů automobilové dopravy – ceny po-
honných hmot, negativní vliv na životní 
prostředí, placení mýtného.“  
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Chraòme u nás hnízdící ptákydící ptáky

V měsíci únoru 
tohoto roku zača-
la v televizi Nova 
soutěž X Factor. 
Největší casting 

v různých městech naší vlasti byl pro všech-
ny od 15 do 100 let a poprvé dostaly šanci 
i vokální skupiny. 

Pan Miroslav Motal (79) z naší obce 
poskytl redakci Tlumačovských novinek 
rozhovor nejen o samotné účasti v soutěži, 
ale i o sobě.

„Zpívám už od mladých let,“ prozradil 
nám pan Motal. Rodák z Břestu byl vždyc-
ky v hudební výchově vyvolán k tabuli, aby 
spolužákům předvedl, jak se má správně 
zpívat. K jeho nejoblíbenějším v té době 
patřila písnička: „U panského dvora náš 
Vitoušek orá“. 

Kladný vztah k hudbě získal od svého 
otce. „Otec byl muzikantem v Hulíně, kde 
jsme také dlouho bydleli, hrál na křídlov-
ku v Osvětové besedě (dnes Hulíňan). Já 
jsem chodil s ním a snažil jsem se vždycky 
něco nového odkoukat a naučit se. Hudeb-
ní sluch mi byl dán, jak se říká, od Pána 
Boha“. 

Po ukončení povinné školní docházky 
a vyučení odešel pan Motal na vojnu. Na 
Slovensku, v Nitře a v Bratislavě byl čle-
nem uměleckých souborů, takže zpěv ho 
provázel i zde.

Po návratu z vojny se oženil, praco-
val v místní cementárně a na „železnici“ 
strávil 25 let. „Na nějaké muzicírování ne-
bylo moc času,“ vzpomíná pan Miroslav. 
„Ovšem, když jsem šel na zábavu, rád 
jsem si s dechovkou zanotoval.“ Je hodně 
hudeb, se kterými si zazpíval. Nejznámější 
je Hanačka z Břestu, Hulíňan a Přerovská 
jedenáctka.

„S účastí v X Factoru jsem vůbec ne-
váhal. Po upoutávkách v televizi jsem se 
telefonicky přihlásil na casting do hotelu 
Moskva ve Zlíně. Vůbec jsem netušil, že 
se nás 29. a 30. října 2007 sejde přes 400. 
Začátek měl být v 9 hodin, ale dovnitř 
nás pustili až v 9:30, stál jsem tam sám 
mezi „mladýma“ a z jejich pohledů jsem 

mohl číst otázku: Dědku, co tu chceš?“ 
Všichni přítomní byli rozděleni do tří 

kategorií: jednotlivci 15–24 let, 25 a více 
let a vokální skupiny. První den zpívali 
před zcela neznámou porotou a ti, co měli 
štěstí a postoupili, stanuli druhý den před 
porotci, tak jak je známe z televizní obra-
zovky: Ondřej Soukup, Gábina Osvaldová 
a Petr Janda. Kolem soutěžících se pohy-
bovala spousta redaktorů z rádií a novin, 
kteří hledali vhodný objekt pro svoji re-
portáž. Pan Motal byl také osloven redak-
torkou jednoho periodika, požádán o roz-
hovor i ukázku písničky, se kterou chce 
stanout před porotou. „Začal jsem zpívat 
za velkého ruchu v sále a končil jsem za 
ticha, že byste slyšeli spadnou špendlík na 
zem. Když jsem skončil, sklidil jsem zejmé-
na od mladých lidí velký aplaus. Víte, kde-
kdo si stěžuje na „mladé“, ale já je musím 
chválit. Nejsou všichni špatní.“ 

Ve své kategorii soutěžil jediný a zpíval 
lidovku „Ta naše písnička česká“. Po ukon-
čení vystoupení se o jeho výkonu vyjádřil 
porotce Petr Janda: „V 79 letech takto zpí-
vat, to klobouk dolů. Postupujete.“ 

Bohužel, ale tím soutěžení v X Factoru 
pro pana Motala skončilo. V lednu se do 
Dobříše na další natáčení nemohl dostavit 
kvůli nemoci. Ještě ráno mu telefonova-
li, zda opravdu nepřijede. V jeho podání 
bychom mohli slyšet píseň „Zrcadlo“ od 
Petra Muka i další lidovou píseň.

Pěveckým idolem je pro něho Josef 
Zíma. Ale poslechne si i soudobé zpěvá-
ky: Janka Ledeckého, Petra Muka, Karla 
Gotta aj.

Pan Motal má už za sebou několik vy-
stoupení v televizních pěveckých soutěžích. 
V roce 2000 vyhrál v Caruso Show jako prv-
ní cenu zájezd, v Do–re-mi (2003) obsadil 
druhé místo a v následujícím roce první. 

Podle svých slov si hlas udržuje v dob-
rém stavu každodenním zpíváním při 
rádiu. Je zajímavé, že člověk s takovým 
hudebním sluchem nehraje na žádný hu-
dební nástroj. 

Pan Motal je vdovec a se svou součas-
nou přítelkyní žije v Tlumačově již 10 let. 
Z manželství má dvě dcery, 4 vnoučata a 5 
pravnuků. Nikdo se zatím po jeho vzoru 
nedal na pěveckou dráhu.

Není mnoho těch, kteří něco umí a zá-
roveň se nebojí to ukázat. V mnohých 
případech hraje roli ostych, tréma, malá 
sebedůvěra. Pan Miroslav Motal ale nic 
takového nepociťuje, s velkým elánem 
rád prezentuje sebe, svůj um i obec Tlu-
mačov.

„Děkuji starostovi obce Tlumačov, 
Ing. Jaroslavu Ševelovi za blahopřání 
k úspěchu v soutěži,“ končí své vyprávění 
pan Motal. „Velmi mě potěšilo a pevně vě-
řím, že budu dál šířit dobré jméno našeho 
městečka.“ 

zpracovala Renáta Nelešovská

Ze života v obciMŠ, ZŠ, DDM Sluníèko

Kulturní a informační středisko 
Tlumačov, náměstí Komenského 170

nabízí kurz

Základy PC
Termín: 

1., 3., 8. a 10. 4. 2008, od 17-20 hodin
Přihlášky do 28. 3. 2008

Cena: 1 500 Kč
Bližší informace osobně 

v KIS nebo na tel.: 
577 929 023, 724 368 378

t
l
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Pan Miroslav Motal – X-Factor z Tlumaèova

V dubnu a březnu je možno pozorovat 
na polích v okolí Tlumačova a u blízkých 
rybníků a štěrkoviště množství ptáků 
protahujících přes naše území při jar-
ním tahu a také tažné druhy ptáků, kteří 
u nás hnízdí. 

Patří k nim např.: skřivani, rorýsi, vlaš-
tovky, jiřičky, krutihlavi, špačci, žluvy, ku-
kačky aj.

U rybníků a jezer jsou to především 
vodní ptáci: různé druhy kachen divo-
kých, čejky, rackové, divoké husy, labutě, 
čápi, v poslední době také kormoráni, 
někdy orel říční a krkavci. Z dravců je 
možno u nás vidět káně lesní, krahujce 
obecného a pochopa rákosního. Ze sov 
v našem okolí ještě hnízdí puštík obecný 
a kalous ušatý. Dříve se u nás vyskyto-
vala a taky hnízdila sova pálená. V háji 
u Kurovic ještě před několika lety hnízdil 
výr velký, u řeky Moravy ve vrbách sýček 
obecný. 

Ubývá u nás ptáků, kteří dříve hnízdili 
ve starých stodolách, na starších budovách 

a na kostelních věžích. Jedná se o kavky 
obecné, sovy, netopýry a rorýse obecné 
evropské, kteří jsou chráněni zákonem. 
Drobní, užiteční ptáci, kteří u nás hníz-
dí v dutinách jsou např.: sýkora koňadra, 
krutihlav, brhlík, rorýs obecný a vrabec 
polní, který už je u nás také vzácnější.

Radek Kopčil 

Oznámení o termínu, době a místu k po-
dání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2008/2009.

Ve smyslu § 34 odst. 2 zákona 561/2004 
Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka 
Mateřské školy Klubíčko Tlumačov, s.r.o. 
zápis dětí do mateřské školy pro školní 
rok 2008/2009 spojený s konzultačním 
dnem. Uskuteční se ve středu 26. 3. 
2008 v době od 9:00 do 15:00 hod. 
v sídle Mateřské školy Klubíčko Tlumačov, 
s.r.o. U Trojice 336 v Tlumačově.

K předškolnímu vzdělávání se před-
nostně přijímají děti se specifi ckými vzdě-
lávacími potřebami, u nichž je tato potře-
ba indikována speciálně pedagogickým 
centrem, pedagogicko psychologickou 
poradnou, odborným lékařem, příp. jiným 
odborníkem nebo odborným pracovištěm, 

DDM Sluníčko, středisko Tlumačov 
pořádá 10 denní pobytový tábor v pří-
rodě v RS Trnava s názvem “ZTRA-
CENI“. RS Trnava se nachází na úpatí 
Hostýnsko-vizovických vrchů ve vesnici 
Trnava, nedaleko krajského města Zlín. 
Ubytování je zajištěno ve třech velkých 
samostatných chatách, vybaveny dvou, 
tří nebo čtyř lůžkovými pokoji. Na kaž-
dém podlaží je kompletní sociální za-
řízení. Na všech pokojích je umyvadlo 
s teplou vodou. V areálu je ohniště, 
ruské kuželky, dvě hřiště – asfaltové 
a betonové. V budově se nachází jídel-
na, bar, stolní tenis, kulečník, vnitřní 
bazén. Stravování zajištěno v místní 
jídelně 5x denně + pitný režim. Ná-
plní tábora jsou hry v přírodě, koupá-
ní, turistika, celodenní výlet, nebude 
chybět napínavá celotáborová hra aj. 

Snìženky a machøi 
S jistými obavami, zda bude možno 

zrealizovat letošní lyžařský kurz, odjíždělo 
v sobotu 9. 2. 2008 26 žáků 7. a 8. ročníku 
tlumačovské základní školy a jejich lyžařští 
instruktoři Mgr. R. Podlas a Mgr. L. Jiruš-
ková na šestidenní pobyt v horském ho-
telu Luka ve Velkých Karlovicích.

Díky ochotě majitelů vleku a možnosti 
umělého zasněžování mohli někteří žáci 
získat základy sjezdového lyžování, jiní 
své již dříve získané lyžařské dovednosti 
upevňovali. I přes počáteční nejistotu se 
na konci výcviku téměř všem dařilo sjíž-
dět z nejvyššího bodu svahu. Myslím, že 
žáci strávili aktivně v příjemném horském 
prostředí několik dní, na které budou jistě 
všichni dlouho vzpomínat.

Mgr. Leona Jirušková

Pozvánka na akci
DDM Sluníčko, středisko Tlu-

mačov Vás všechny srdečně zve na 
IV. ročník soutěže v aerobiku skupin 
„O pohár starosty obce Tlumačov“.

Soutěž se koná v sobotu 29. 3. 2008 
od 13:00 hodin v prostorách tělocvičny 
ZŠ Tlumačov. 

Soutěž je rozdělena do 4 věkových 
kategorií. Kategorie do 6 let, 7–9 let, 
10–12 let a 13 a více. Na tuto soutěž 
se sjíždějí družstva se svými sestavami 
z celého okolí a vždy je se na co koukat. 
Uvidíte zde spoustu nápaditých choreo-
grafi í a mnoho pestrých kostýmů. Přijď-
te povzbudit tlumačovské skupiny, kte-
rých bude v tomto roce soutěžit celkem 
5. Je zde vždy skvělá atmosféra, kterou 
ještě v doprovodném programu vyplní 
břišní tanečnice a tanečníci hip-hop. 

Vstupné činí děti do 15 let 10 Kč, 
dospělí 30 Kč.

Těšíme se na Vás pořadatelé.

Zápis dìtí pro šk. rok 2008/2009 v MŠ Klubíèko
pečujícím o dítě. Doklady, potvrzující po-
třebu speciálního vzdělávání, mohou být 
v odůvodněných případech doloženy škole 
dodatečně.

V případě volné kapacity mohou být 
k předškolnímu vzdělávání přijaty i děti, 
u nichž potřeba speciálního vzdělávání 
není klasifi kována, přednost mají děti 
v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají 
děti ve věku zpravidla od tří do šesti let 
věku, vzhledem k zaměření školy a po-
třebám dětí je však možné přijmout děti 
mladšího, nebo staršího věku.

Kontakty:
web: http://klubicko.digidy.com 
tel.: 577 929 011, 737 384 464
e-mail: skolka.klubicko@quick.cz 

Myslete již na letní prázdniny!!!
Termín LT je v od 21. 7.–30. 7. 2008 
a cena pobytu činí 3 400 Kč. V tomto 
roce chystáme novinku, kdy za dět-
mi můžete přijet i vy rodiče a strávit 
s námi příjemné odpoledne. Přihlášky 
jsou k dispozici v kanceláři DDM Slu-
níčko, středisko Tlumačov, Masarykova 
63, 763 62 Tlumačov. Bližší informa-
ce získáte na tel. č. 603 995 097 nebo 
724 312 318.

V DDM Sluníčko jsou již také k dis-
pozici přihlášky na příměstský tábor 
„Letní dobrodružství“, který se bude 
konat od 7. 7.–11. 7. 2008 v DDM 
Sluníčko, středisko Tlumačov. Cena pří-
městského tábora činí 600 Kč. Čeká nás 
opět týden plný výletů, dobrodružství, 
soutěží, her a legrace. 

Hana Hlobilová,
Ved. stř. DDM Sluníčko Tlumačov

Je potěšující, že se i v dnešní době na-
jdou kluci a holky, kteří jsou ochotni udělat 
něco nad rámec svých základních školních 
povinností. Mám dnes na mysli ty, kteří se 
v úterý 26. února 2008 zúčastnili školního 
kola recitační soutěže. Museli přípravě na 
ni věnovat nejednu volnou chvíli, aby se 
zvládli naučit text, který si vybrali.

Soutěž proběhla mezi žáky II. stupně. 
V kategorii 6. a 7. ročníku se jí zúčast-
nily Gábina Procházková, Michaela Hano-
vá, Ivana Halířová, Monika Melicharová, 
Denisa Hlobilová a Klára Weimannová. 
V kategorii nejstarších žáků školy z 8. a 9. 
ročníku se v tomto „literárním klání“ sešli 

Martin Hložek, Romana Ředinová, Tereza 
Kutrová, Ludmila Jonášková a Zuzka Kou-
řilová.

Ne všichni mohou stát na stupních nej-
vyšších. Letos se to podařilo z kategorie 6. 
a 7. roč. Michaele Hanové - 2. místo a Iva-
ně Halířové - 1. místo. Mezi staršími 2. 
místo obsadila Zuzana Kouřilová a 1. mís-
to Tereza Kutrová. Všechny čtyři dívky po-
stoupily do okrskového kola této soutěže, 
které proběhlo 10. března v Napajedlích.

U všech zúčastněných si cením výkonů, 
které při soutěži podali a chci věřit, že do 
toho půjdou i v příštím roce.

Mgr. Leona Jirušková

Trocha poezie nikoho…
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Tlumačovské

NOVINKY

Rok 2007 pro nás znamenal vykročení do 
sezóny, do které byly vkládány velké naděje 
na úspěch. Podařilo se nám složit seniorskou 
skupinu, která byla schopná reprezentovat 
naši republiku na mnoha závodech. Skupina 
se skládala ze členů TJ voltiž Tlumačov (Kate-
řina Králová, Margita Urbanová, Michaela Ha-
nová a Jan Hablovič), TJ Slovan Frenštát a TJ 
Orion Praha. Největší naděje byly vkládány do 
Petra Eima, který se chystal na Mistrovství 
Evropy obsadit stupínky vítězství.

Sezóna pro nás začala dvěma národními 
závody ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Tlu-
mačově. Oba tyto závody znamenaly úspěch 
jak pro skupinu, tak pro naše jednotlivce - 
Petra Eima, Margitu Urbanovou a Terezu Ha-
novou, kteří se probojovali k účasti na me-
zinárodních závodech. Ty se konaly nejprve 
v rakouské Stadl Pauře, kde skupina ve velké 
konkurenci vybojovala 10. místo a Petr Eim 
skvělé 3. místo. Následovaly závody ve slo-
venské Šale, kde se podařilo skupině obsa-
dit 2. místo a Petr Eim svou kategorii vyhrál. 
Poslední možností nominovat se na blížící se 
Mistrovství Evropy, byly nominační závody na 
brněnském výstavišti. Bohužel tyto závody 
nemohl absolvovat kůň pro jednotlivce Ca-
talin IV-33, proto musel Petr Eim startovat 
na skupinovém koni Farmonovi a ostatní jed-
notlivci na málo zkušeném Danovi. Navíc se 
naskytly fi nanční problémy, a proto pro nás 
byly závody velmi stresující. I přes tyto pro-
blémy skupina obsadila 10. místo a Petr Eim 
místo 6.

Mistrovství světa v BRNĚ, které je pro nás 
obrovskou výzvou.

Hodnocení sezóny a ocenění nejlepších 
bylo 15. března na vyhlášení Voltižního po-
háru 2007. 

Došlo také ke změnám ve vedení oddílu:

• předseda: Mgr. Oldřich Zdařil
• místopředseda Ing. Martin Surýnek
• účetní: Ing. Alice Eimová
• hospodář: Libuše Hablovičová
• cvičitel(koní): Mgr. Pavlína Neprašová
• trenér: Petr Eim
• zapisovatel: Kateřina Králová

Další změnou je změna adresy oddílu na: 
TJ voltiž Tlumačov
Masarykova 83
Tlumačov 763 62
Děkujeme našim sponzorům a obci Tlu-

mačov, bez jejichž podpory by pro nás nebyla 
účast na těchto závodech možná.

Kateřina Králová

Sport a inzerce

Sportareál Kvasice
u fotbalového hřiště 

VÁM NABÍZÍ:
teplou kuchyni

barový sortiment
pořádání oslav, svateb, setkání

soustředění, semináře, 
fi remní večírky, školení

ubytování

Restaurace 45 os.
Společenský sál 80 os.

Salonek 25-30 os.
Letní předzahrádka 65os.

Dětské hřiště

Kontaktujte nás na telefonech:
605 703 376 • 608 833 461
sportareal.kvasice@seznam.cz

Půjčky pro každého
Bez prokazování příjmů a ručení do 100 tis. Kč

Bez prokazování příjmů až do 50 mil. Kč
Možná spolupráce – zajímavé ohodnocení

Kontakt: 603 312 805

 NABÍZÍME
• hypotéky,úvěry
• pov. ručení (dle výkonu)
• program soc. jistot, zajištění
• zhodnocení fi nancí
• BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
 M. Blahová 608 631 007, 

Rychlé pùjèky, 
bez poplatku. Možno i jejich sloučení 
v jednu. tel.: 737 660 311

TJ Voltiž hodnotila uplynulou sezonu

Tímto se pro nás otevřela brána na Mi-
strovství Evropy do maďarského Kaposváru, 
což se stalo vyvrcholením sezóny. Skupina se 
zde umístila na 10. místě a Petr Eim i přes 
průběžné 1. místo kvůli koni klesl na konečné 
6. místo. Ukončením sezóny bylo Mistrovství 
ČR ve Frenštátě pod Radhoštěm, kterého se 
kvůli zranění skupinového koně zúčastnili 
pouze jednotlivci. Tereza Hanová získala 3. 
místo, Katka Králová 4. místo a Petr Eim se 
stal šestinásobným Mistrem ČR. Další medai-
li jsme získali v kat. družstva jednotlivců, ve 
které jsme obsadili místo 2.

Dosažené úspěchy nás dostatečně po-
vzbudily do nastávající sezony, kde nás čeká 

          
CHCETE POMOCI S HYPOTÉKOU ÈI 
ÚVÌREM ZE STAVEBNÍHO SPOØENÍ?

Obraťte se na hypoteèního poradce 
pro vaši obec

MENOUŠKOVÁ Michaela
finanèní poradce Èeské pojišťovny

tel.: 774 500 543
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