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Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumaèov
Po téměř deseti letech intenzivního
úsilí a přípravných prací ze strany obce
byla počátkem června zahájena první etapa odkanalizování Tlumačova.
Tato stavba jako celek má pro obec
mimořádný strategický význam a také
z hlediska regionu se jedná o důležitou
vodohospodářskou stavbu.
Investiční akce Odkanalizování obce
Tlumačov řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících nevyhovujících kanalizačních řadů v obci se vzájemným propojením a přečerpáváním odpadních vod
výtlačným řadem do kanalizační potrubí
v Otrokovicích (lokalita Štěrkoviště) s následným odvodem splaškových vod na
ČOV. Stavba je z provozních a realizačních důvodů rozdělena na 3. etapy s tím,
že jako celek bude sestávat z 6 čerpacích

stanic a více jak 10,5 km kanalizačního
potrubí.
První etapa obsahuje stavbu čerpací
stanice č.2 v lokalitě ul. Dolní a čerpací
stanici Skály vč. podchycení stávajících
kanalizačních vyústění (Metlov, jižní část
ul. Dolní, hřebčinec a západní část zástavby na Skalách) a výtlačnou kanalizaci podél komunikace I/55 do Otrokovic
v celkové délce 2,77 km.
Základní údaje vztahující se k 1. etapě investiční akce Odkanalizování obce
Tlumačov:
- zahájení stavby od 2. června 2008
- ukončení stavby do 30. listopadu 2008
- celkový investiční náklad stavby =
23,4 mil. Kč
- investor: Moravská vodárenská, a. s.
(tel. 577 124 111) = provozovatel
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Jak nakládáme s kom. odpadem

Z Rady a Zastupitelstva obce

Přijetí žáků na střední školy
Připomínáme si rok 1968
Představujeme Vám V PRINT
Start Voltiže do nové sezony

OBEC TLUMAČOV A DDM SLUNÍČKO TLUMAČOV
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vodovodů a kanalizací v okrese Zlín
- zhotovitel: stavební společnost RISMONT, s. r. o. Zlín (tel. 577 195 192)
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA

ČERVNOVOU
HANÁCKOU SLAVNOST
HA
Slavn
Slavnost
bude zahájena v sobotu 21. června 2008 ve 13 hodin
průvodem
prů
z náměstíčka u kostela a dále bude pokračovat
programem DDM Sluníčko v parku
a KIS u sokolovny.
V případě
nepříznivého počasí
se akce nekoná.
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Obec Tlumaèov - nejlepší internetové stránky v ÈR!
Jubilejní 10. ročník soutěže Zlatý
erb o nejlepší internetové stránky měst
a obcí pro rok 2008 byl završen dne
7.dubna 2008 slavnostním ceremoniálem, který se uskutečnil v Hradci Králové v rámci konference Internet ve státní
správě a samosprávě.
V těžké a kvalitní konkurenci vítězů ostatních krajských kol webové
stránky Tlumačova obstály a odbornou porotou, která hodnotila nominované internetové stránky měst a obcí
dle několika kriterií, byly vyhodnoceny jako nejlepší internetové stránky
v ČR pro rok 2008 v kategorii obcí.
Toto ocenění je umocněno skutečností, že v průběhu dosavadních deseti
ročníků soutěže Zlatý erb, je obec Tlumačov jediná, která tuto soutěž vyhrála podruhé (poprvé se podařilo zvítězit
v roce 2006). V roce 2007 jsme se do
soutěže nepřihlásili, neboť dle propozic
soutěže bychom se celostátního kola zúčastnit nemohli.
Cenu Zlatý erb za nejlepší internetové stránky v kategorii obcí bereme jako
výraz ocenění naší dlouhodobé snahy
o transparentní a aktuální informovanost občanů, a také o dobrou prezentaci
naší obce.
Za dlouhodobě vysoký standard webových stránek obce Tlumačov a průběžnou aktualizaci zpráv, aktualit a in-

formací je třeba poděkovat celému týmu,
který sestává ze dvou spolehlivých pilířů
a to z webmastra Ing. Jana Rýdla (profesionálně prováděný servis a údržba
stránek), a z jednotlivých „redaktorů“
– pracovníků obecního úřadu a představitelů zájmových organizací (vlastní publikování informací z činnosti obce nebo
volnočasových aktivit).
Naše dlouhodobé krédo při správě
a provozování webových stránek obce
Tlumačov je založeno na aktuálnosti,
transparentnosti a atraktivním vzhledu
tak, aby naše internetové stránky byly
zajímavé především pro občany, a každý
nový návštěvník stránek se na ně rád
vracel!
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Webové stránky obce - kudy vedla cesta k úspìchu
 Jak to všechno začalo ...
Historie tlumačovských internetových
stránek se začal psát v roce 2000, kdy
byla registrována adresa www.volny.cz/
tlumacov (14. 6. 2000). Možná si řeknete, „osm let - co je to za historii?“ Ale
v oblasti informačních technologií a internetu je to doba poměrně dlouhá. Tehdejší
stránky umístěné na výše uvedené adrese
byly pouze neoﬁciální a nesly název Tlumačovský zpravodaj. Pokud byste se chtěli
podívat na podobu stránek z roku 2000,
tak je naleznete na internetu pod odkazem
www.tlumacov.cz/stary_tlumacov. Jednalo
se o prezentaci obce s minimem aktuálních informací.
 Registrace oﬁciální domény
Dalším milníkem v historii stránek byl
rok 2002, kdy se stránky staly oﬁciálními
a dne 19. 9. 2002 byla zaregistrována doména www.tlumacov.cz. S registrací tohoto
doménového jména to nebylo tak jednoduché. Doménové jméno bylo totiž obsazeno
ze spekulativních důvodů jistou společností a pokud jste si před rokem 2002 zadali

do prohlížeče adresu www.tlumacov.cz, tak
se objevily stránky, na kterých vám byla
nabízena parfumerie a drogistické zboží.
Až odbouráním spekulativního rezervování a kupování adres bylo umožněno si
doménu www.tlumacov.cz pro obec koupit
a užívat. Dne 2. 12. 2002 pak byly stránky Tlumačovského zpravodaje nahrazeny
stránkami s novým vzhledem na adrese
www.tlumacov.cz.
 Rozvoj informačního obsahu
S novou adresou a puncem oﬁciálnosti stránek přišel jejich velký rozvoj. Celý
rok 2003 byl věnován získávání informací
a materiálu prezentačního charakteru (historie, fotograﬁe, ... atd.) a zvýšení aktuálnosti stránek. Toto snažení bylo završeno
získáním 3. místa v krajském kole soutěže
o Zlatý erb v roce 2004. Již tehdy se mi
začalo, jako webmasterovi stránek, scházet stále více informací, které bylo potřeba
aktuálně publikovat na webu. Navíc byla
obcím uložena zákonná povinnost uveřejňovat dokumenty na elektronické úřední
desce.
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 Redakční systém a s ním spojený
úspěch stránek
Proto přišel další důležitý milník internetových stránek v podobě tvorby a vývoje
redakčního systému stránek. Ten umožňuje publikovat informace, zprávy, aktuality,
hlášení rozhlasu, dokumenty na úřední
desce... atd., dalším osobám – redaktorů.
Souběžně s vývojem redakčního systému
v roce 2005 byl zcela přepracován „kód“
stránek, a stránky přizpůsobeny moderní
technologii podle doporučení tehdejšího
Ministerstva informatiky ČR. Byl také vytvořen také nový vzhled stránek s možností jeho změny.
Správnost provedených změn byla potvrzena pro někoho možná nečekaným, ale
dle hodnocení odborné poroty, přesvědčivým vítězstvím v celostátním kole soutěže
o Zlatý erb 2006.
 Zopakování celostátního úspěchu
Mohlo by se vám zdát, že od roku 2006
se na stránkách nic nezměnilo. Skutečnost
je však jiná. Změny zlepšily komfort práce
redaktorů, rozšířily jejich možnosti publikování informací, fotograﬁí, dokumentů
atd. Stránky byly více uzpůsobeny pro
širokoúhlé monitory a byly upraveny pro
možnost prohlížení v mobilních zařízeních,
telefonech apod. Byl přidán nový alternativní vzhled stránek, vylepšena fotogalerie,
přidána možnost podrobnějšího prohlížení
fotograﬁí ve zprávách a další a další drobnosti, které na první pohled návštěvník
možná ani nepostřehnul. Všechny tyto
změny ale určitě přispěly k zopakování vítězství v soutěži o Zlatý erb 2008, a stránky se tak staly nejlepšími v České republice v kategorii obcí podruhé!
 Seriózní stránky pro občany i do
budoucna
Možná si to většina uživatelů plně neuvědomuje, ale stránky v současné době
nabízejí dle mého názoru nadstandardní
služby a servis (např. jen pro ilustraci v současné době je zaregistrováno 70 odběratelů zpráv na e-mail).
Chtěl bych zdůraznit, že stránky určitě
neděláme pro vítězství v soutěžích. Občan
a návštěvník stránek je vždy na prvním
místě a případné úspěchy v soutěžích bereme jako ocenění naší snahy a potvrzení
správného směru při správě obecních stránek. I nadále chceme v tomto nastoleném
trendu pokračovat a přinášet občanům
a dalším návštěvníkům stránek aktuální
a pravdivé informace o naší obci a co nejlépe prezentovat obec celé internetové veřejnosti. Naší hlavní snahou je aktuálnost
a serióznost informací bez bulvárních senzací a bezpředmětných anonymních diskusí a dohadů. To vám mohu slíbit nejen za
sebe, ale zcela jistě i za celý dvanáctičlenný redakční tým webových stránek.
Ing. Jan Rýdel správce www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 12. 3. 2008
přijala tato usnesení:
 schvaluje Dodatek č. 2 k aktualizovaným Zásadám hospodaření s bytovým
fondem v majetku obce Tlumačov
 schvaluje prominutí poplatku za
svoz a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2008
pro žadatele s oprávněnými důvody
 bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 28. 2. 2008
a zápis z jednání komise stavební ze dne
4. 3. 2008
 schvaluje předloženou žádost TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané o prominutí
poplatků ze vstupného dle OZV č. 4/2004
na všechna mistrovská utkání odehraná na
domácím hřišti v roce 2008
 bere na vědomí roční zprávy ZŠ
a MŠ, příspěvkových organizací o výsledcích kontrol za rok 2007 provedených podle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č.
416/2004 Sb.
 bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ Tlumačov, příspěvkové organizace
a schvaluje zisk v celkové výši 239 424,89 Kč

jako příděl do fondu rezervního
 bere na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové
organizace a schvaluje zisk v celkové výši
8 982,07 Kč jako příděl do fondu rezervního
 schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav suterénních prostor ve
staré budově základní školy č. p. 63 se společností Napajedelské stavby s. r. o. v celkové ceně díla vč. DPH 439 558 Kč
 schvaluje vedení výkaznictví o celkovém množství a druzích odpadu ﬁrmou
Sběrné suroviny UH, s. r. o.
 RO byla seznámena s vyhlášením
výzvy k předkládání žádostí o ﬁnanční podporu projektů z ROP Střední Morava
 schvaluje smlouvu se společností GHCregio s.r.o. Olomouc na přípravu
a zpracování žádosti projektu Integrovaný
objekt sociálních služeb a veřejné správy
Tlumačov
 bere na vědomí záměr společnosti
SAKER spol. s r. o., Kroměříž na zřízení
provozu „Zpracování a skladování hliní-

kových strusek“ ve stávající hale v areálu
bývalého zemědělského družstva Tlumačov
 požaduje z důvodu eliminace možné
ekologické zátěže a z důvodu ochrany zdraví osob po společnosti SAKER spol. s r.o.
zpracovat a posoudit záměr na zřízení provozu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění (EIA) a následně předložit k vyjádření příslušným orgánům státní správy a samosprávy
 bere na vědomí zprávy o plnění veřejnoprávních smluv uzavřených s Městem
Otrokovice
 bere na vědomí uzavření Mateřské
školy Tlumačov v době letních prázdnin
v termínu od 28. 7. 2008 do 15. 8. 2008
a bere na vědomí Dodatek č. 1 Rozhodnutí
ředitelky o úplatě za předškolní vzdělávání,
v období měsíců červenec a srpen
 schvaluje záměr na pronájem pozemků vhodných pro zemědělskou činnost,
které byly dotčeny komplexní pozemkovou
úpravou ukončenou v únoru 2008.

Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 16. 4. 2008
přijala tato usnesení:
 schvaluje
prodloužení
nájemní
smlouvy panu Pavlu Kašparovi
 schvaluje předložený pořadník na obsazení obecních bytů dle aktualizovaných
zásad
 bere na vědomí stav výběru poplatků
za komunální odpad, poplatků a známek za
psy a příjem z nájmu zahrádek ke dni 8. 4.
2008
 schvaluje vystavení platebních výměrů s navýšením o 100 % základní částky poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a navýšení poplatku za psa o 100 %
ke dni 1. 5. 2008 všem poplatníkům, kteří
své závazky neuhradí do 30. 4. 2008
 schvaluje prominutí poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV
č. 5/2004 a č. 3/2007 pro rok 2008 pro žadatele s odůvodněnou žádostí
 schvaluje vyřadit z evidence plátců
za komunální odpad na rok 2008 pro objektivní nevymahatelnost dluhů následující
osoby, které se v Tlumačově nezdržují
 schvaluje uzavřít smlouvy na pronájem pozemků vhodných pro zemědělskou
činnost se společností ZEMET spol. s r. o.,
Tečovice 45, Zlín a společností LUKROM
plus, s. r. o., Lípa 81, 763 11 Zlín 11.
 schvaluje záměr na pronájem části
pozemku p. č. 2616/1 v k. ú. Tlumačov na
Moravě o výměře cca 6 m2
 schvaluje paní Kateřině Pavlů, bytem
Mánesova 432, Tlumačov, povolení občasného užívání části travnaté plochy pod pod-

mínkou, že pí Kateřina Pavlů požádá MěÚ
OSH Otrokovice o povolení rozšíření sjezdu
a provedení stavebních úprav odstavné plochy a této žádosti bude vyhověno.
 doporučuje ZO schválit přijetí daru –
budovy č. 401 se stavební parcelou č. 571
o výměře 693 m2 a přilehlých pozemků
p. č. 1448/1 o výměře 466 m2 k. ú. Tlumačov od vlastníka Tělocvičné jednoty Sokol
Tlumačov za současného schválení záměru
následné výpůjčky předmětné nemovitosti
Tělocvičné jednotě Sokol Tlumačov
 schvaluje záměr pronajat a následně
provozovat objekt sociálního zařízení umístěného na pozemku p. č. st. 479 o výměře
42 m2, k. ú. Tlumačov na Moravě v rámci
nádraží stanice ČD Tlumačov
 bere na vědomí cenové nabídky projekční kanceláře Garant, ze dne 2. 4. 2008
a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání
s vlastníky jednotlivých pozemků ve věci
spoluﬁnancování a následného vybudování ZTV v lokalitě Přasličná a v lokalitě
Skály s tím, že ﬁnanční spoluúčast bude
realizovaná formou smlouvy o ﬁnančním
příspěvku – daru na vybudování ZTV v lokalitě Přasličná a v lokalitě Skály. Klíčem
pro rozpočítání ﬁnančního příspěvku bude
poměr šířky jednotlivého pozemku ve smyslu budoucí uliční čáry ku celkové šíři ve
smyslu budoucí uliční čáry pozemků všech
dotčených žadatelů.
 schvaluje zadání projekčních a inženýrských prací na zpracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce ZŠ

Tlumačov II“ v rozsahu pro podání žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu ČR 2009
 schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu „Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy“ s Charitou
sv. Anežky Otrokovice
 schvaluje Knihovní řád Místní
knihovny v Tlumačově včetně příloh
 schvaluje podání žádosti na KÚ ZK
v rámci projektu „Intenziﬁkace systému
separovaného sběru vytříděných složek
komunálního odpadu ve Zlínském kraji“
 schvaluje zapojení obce Tlumačov do
pilotního projektu ﬁrmy KS Asekol na sběr
drobného elektrozařízení prostřednictvím
zapůjčení či výpůjčky 3 ks speciálně upravených kontejnerů o objemu cca 1,5 m3
 schvaluje uzavřít rámcovou smlouvu
včetně dodatku č. 1 k rámcové smlouvě na
poskytování zvýhodněných podmínek při
poskytování základních volitelných telekomunikačních služeb mobilních telefonů
(MT) a dalších služeb a produktů se společností Telefónica O2 CR, a. s.
 schvaluje ﬁnanční odměnu ve výši
dle přílohy správci webových stránek obce
Tlumačov Ing. Janu Rýdlovi za kvalitní
a svědomitou správu internetových stránek
obce a za dosažené výsledky v krajském
i celostátním kole soutěže „Zlatý erb 08“
 pověřuje starostu odsouhlasením
víceprací či méněprací u akce „Stavební
úpravy suterénních prostor ve staré budově
základní školy“ v celkovém objemu do 20 %
celkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo.

www.tlumacov.cz
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Rada obce Tlumaèov na svém jednání dne 21. 5. 2008
přijala tato usnesení:
 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
do 31. 7. 2009 paní Denise Blažkové
 schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2008
příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov.
 bere na vědomí stav výběru poplatků za
komunální odpad, poplatků a známek za psy
a příjem z nájmu zahrádek ke dni 12. 5. 2008
 schvaluje paní Šárce Melicharové,
splátkový kalendář na úhradu dlužné částky
za komunální odpad i platební výměr na rok
2008 do 31. 12. 2008
 schvaluje změnu účelu využití ﬁnančních prostředků s tím, že částka 3 000 Kč bude
využita na dopravu na celorepublikovou soutěž v Praze dne 14. 6. 2008 „Aerobik Praha“
 schvaluje předloženou žádost TJ Sokol
Tlumačov, oddílu kopané o prominutí poplatku ze vstupného dle OZV č. 4/2004 na akci
konanou dne 20. 6. 2008
 schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy dne 20. června 2008 pro TJ Sokol
Tlumačov, oddíl kopané na akci: taneční zábava se skupinou Expo-Pension

 schvaluje zprostředkování bezplatného pronájmu budovy sokolovny dne 20. 6.
2008 pro TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané
na akci taneční zábava se skupinou ExpoPension
 schvaluje zprostředkování bezplatného
pronájmu budovy sokolovny dne 11. 5. 2008
pro Sdružení rodičů a přátel domu dětí a mládeže Tlumačov při pořádání akce u příležitosti Dne matek
 schvaluje pronájem části pozemku p. č.
2616/1 – ost. plocha o výměře 6 m2 občanskému sdružení pro záchranu a zachování kulturního dědictví „Pro Patria Moravia“
 schvaluje „Provozní řád“ zařízení k využívání bioodpadů rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce Tlumačov
 schvaluje prodloužení veřejnoprávních
smluv, uzavřených s městem Otrokovice podle
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
a) k projednávání přestupkové agendy
b) k provádění výkonu státní správy ve
věci pozemních komunikací dodatkem č. 2 na
dobu určitou, obě s termínem do 30. 6. 2010

a navýšením úhrady nákladů maximálně do
1 500 Kč za každé pravomocné rozhodnutí
a 1 000 Kč za odložené řízení.
 schvaluje Dodatek č. 1 k Vnitřnímu
platovému předpisu a pověřuje pracovníky
obce postupovat a řídit se dle tohoto vnitřního předpisu
 projednala návrh Rámcové smlouvy
o poskytování sociálních služeb žadatelům
– občanům obce Tlumačov v Domově pro
seniory, tř. Spojenců, Otrokovice, který byl
předložen městem Otrokovice, s konstatováním – bez připomínek
 stanovuje maximální počet míst v celkové výši 3, která budou ze strany obce Tlumačov doﬁnancována formou částečné úhrady
provozních nákladů souvisejících s umístěním
a přijetím občana obce Tlumačov do Domova
pro seniory, tř. Spojenců, Otrokovice
 schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na provedení zakázky „Oprava chodníku
v ul. Dolní – úsek č. 1“ – nabídku stavební společnosti PSVS a.s., závod 6 – Morava,
Skály 870, Tlumačov v celkové ceně vč. DPH
1 821 584 Kč

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 26. 3. 2008
přijalo tato usnesení:
 schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně
zprávy nezávislého auditora se závěrem: při
přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
2453/16 – ostatní plocha o výměře 110 m2
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
2453/17 – ostatní plocha o výměře 130 m2
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
1408/1 – trvalý travní porost o výměře 1574 m2
 schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha o výměře cca
1 m2
 schvaluje záměr odprodeje části pozem-

ku p. č. 2443/1 – ostatní plocha o výměře
cca 17 m2
 schvaluje 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 předloženém znění
 ZO bylo seznámeno s přípravou a zpracováním žádosti projektu Integrovaný objekt
sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov
pro ﬁnancování z fondů EU – ROP NUTS
II a schvaluje podání žádosti v termínu do
5. 5. 2008
 schvaluje záměr na uzavření Dohody
o partnerství s Charitou sv. Anežky Otrokovice

na spolupráci v oblasti zajišťování poradenství
a případně poskytování některých sociálních
služeb v rámci projektu Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov
 neschvaluje záměr přistoupit do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Otrokovicko
 ZO pověřuje starostu obce v termínu
do 4. 4. 2008 předložit na adresu společnosti
V.S.M. Group, s. r. o. Zlín nabídku k odkupu
„Lom Kurovice“: 1. záměr využití lokality –
přírodní zóna, lokalita pro procházky občanů,
zřízení naučné stezky, respektování ochrany
přírodní památky Lom Kurovice, 2. cenová nabídka na odkup lokality = cena celkem 1 Kč

Zastupitelstvo obce Tlumaèov na svém jednání dne 7. 5. 2008
přijalo tato usnesení:
 schvaluje odprodej pozemku p. č.
2453/18 – ost. plocha o výměře 2 m2
 schvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 2453/3 ost. plocha o výměře cca
2 m2 pozemku
 schvaluje záměr na odprodej části pozemku p. č. 2453/3 ost. plocha o výměře cca
163 m2
 schvaluje přijetí daru – budovy č.
p. 401 se stavební parcelou č. 571 o výměře
693 m2 a přilehlých pozemků p. č. 1448/1
o výměře 466 m2 k. ú. Tlumačov od vlastníka
Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov za sou-

časného schválení záměru následné výpůjčky předmětné nemovitosti za následujících
podmínek:
- výpůjčka 15 let
- využití budovy v oblasti sportu a kultury
- po ukončení výpůjčky zpětný převod majetku
- závazek obce vyvinout úsilí pro získání ﬁnančního krytí zamýšlené rekonstrukce
- zahájení projektové přípravy do 30. 9. 2009
 bere na vědomí zprávu o aktuálním
stavu vyřešených – zajištěných majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí
stavbou protipovodňové ochranné hráze

 ZO v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění navrhuje:
- odvolání zástupce obce Mgr. Radka Dvořáka z funkce člena dozorčí rady společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
- zvolení Mgr. Radka Dvořáka jako zástupce obce do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
 ZO pověřuje starostu zasláním uvedených návrhů představenstvu společnosti VAK
Zlín, a. s. k projednání na VH dne 2. 6. 2008
(plné znění usnesení ZO a RO najdete na
www.tlumacov.cz)
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Z radnice

Množství vytøídìného odpadu a odpadu uloženého na skládce (v t)
Období / komodita

Papír

PET

Sklo barevné

Sklo bílé

kovy

Směsný a objemný odpad

Celkem

2007

51,818

5,35

24,91

-

18,34

560,9

661,318

1.čtvrtletí 2008

2,266

1,035

3,53

0,42

3,22

130,764

141,235

Množství vytøídìného odpadu - zpìtný odbìr (v t, ks)
Období / komodita

Pneumatiky

Ledničky,
mrazničky

Sporáky, pračky,
myčky

Vysavače, žehličky brusky

Televizory, Radia, Zářivky a
monitory videa,PC výbojky

2007

380 ks

6,566 t

45 ks

30 ks

221 ks

420 kg

500 ks

-

1.čtvrtletí 2008

160 ks

1,45 t

23 ks

30 ks

54 ks

150 kg

60 ks

120 ks

Množství vytøídìného nebezpeèného odpadu (v t)
Období / komodita

Eternit

Oleje

Injekční stříkačky a léčiva

Celkem

2007

7,3

-

0,065

7,365

1.čtvrtletí 2008

-

0,4

0,005

0,405

Jak nakládáme s komunálním odpadem
V návaznosti na aktivity spojené
s kampaní a oslavou Dne země (22. duben) Vám předkládám několik zásadních údajů, které se týkají naší činnosti
(myšleno občanů Tlumačova) v oblasti
sběru a likvidace komunálního odpadu.
Systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je v Tlumačově založen na
několika fundamentech, mezi které patří
zejména :
- sběrný dvůr – ul. Zábraní – provozní
doba – každé úterý a čtvrtek v odpoleních hodinách + sobota dopoledne,
- 7 tzv. sběrných hnízd rozmístněných po
obci, které sestávají z kontejnerů na Pet
lahve, papír, barevné a bílé sklo,
- v termínu 1 x za 14 dnů vyprazdňování
sběrných nádob (popelnic) o objemu
110 – 120 l,
- aktivní přístup v oblasti zpětného odběru zařízení a spolupráce se společnostmi Asekol, Elekrowin a Ekolamp,
- důsledná aplikace a kontrola dodržování Obecně závazných vyhlášek obce
Tlumačov č.2/2007 a č.3/2007, které
se týkají systému a poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu,
- snaha drtivé většiny tlumačovských
občanů dodržovat základní pravidla
ochrany životního prostředí a „proekologického“ způsobu likvidace komunálního odpadu
Financování systému sběru a likvidace
komunálního odpadu:
- výdaje za komunální a nebezpečný odpad za rok 2007 celkem = 1 145 698 Kč

- příjmy za poplatky (350 Kč/osoba/rok)
za rok 2007 celkem = 846 815 Kč
- příjmy za třídění (Ekokom + Metalšrot)
za rok 2007 celkem = 119 264 Kč
- příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok)
za rok 2008 k 20. 4.celkem = 949 138 Kč
Množství vytříděného komunálního
odpadu a likvidace zpětným odběrem je

Baterie,
monočlánky

speciﬁkováno ve výše uvedených tabulkách.
Důsledným tříděním odpadu zajišťujeme jeho možnou recyklaci, či další zpracování jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu, a tím de facto výrazně
přispíváme k ekologickému využití odpadů
a k ochraně životního prostředí v našem
regionu.
Dalším pozitivním efektem separace
odpadů je úspora ﬁ nančních prostředků
vynakládaných na likvidaci komunálního odpadu z obecního rozpočtu, což
v konečném důsledku znamená stanovení přijatelné sazby poplatku za komunální odpad pro nejbližší období (sazba
400Kč/osoba/rok patří k nejnižším v širokém regionu!).
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Mikroregion Jižní Haná má své logo
Mikroregion Jižní Haná vyhlásil
v měsíci dubnu soutěž na vytvoření
návrhu na své logo. Cílem soutěže
bylo zapojit mladou generaci do činnosti
v mikroregionu, vybudovat v ní sounáležitost nejen ke své rodné obci či městu,
ale i k ostatním členům svazku – okolnímu regionu. Hlavním smyslem bylo
nalezení a zvýraznění prvků regionální
identiﬁkace, které by v jednoduchém graﬁckém vyjádření vytvářely logo svazku –
Mikroregionu, a následně tímto logem
propagovat Mikroregion jako celek mezi
občany – veřejností. Logo muselo mít nejen dostatečnou informační hodnotu, ale
i jeho vizuální podoba měla odpovídat
současným moderním trendům.
Soutěže se zúčastnili žáci Základních
škol (5.–9. třídy) města Hulína a Chropyně, obcí Tlumačov a Kvasice, včetně Základní umělecké školy Hulín. Žáci měli
vytvořit jednoduché a srozumitelné logo
s důrazem na vizuální složku, nápaditost
a použitelnost.
Celkem se v termínu od 21. 4.–30. 5.
2008 sešlo 37 návrhů ze 4 škol. Členové

Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná ve složení Ing. Jaroslav Ševela,
Růžena Vaňharová (Tlumačov), Mgr. Roman Hoza, Petr Polák
(Hulín), Renáta Nelešovská (Kvasice)
a Ing. Jaroslav Kotula (zastupoval členy
Chropyně) vyhodnotili 5. června na svém
zasedání všechny dodané návrhy.
Vyhodnocení: 1. místo: Marek Ovčačík, ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 8. A,
2. místo: Michal Charvát, ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 7. B, 3. místo: Lubomír
Mrtvý, ZŠ Hulín Nábřeží 938, tř. 9. B.
Zvláštní ocenění získal Ondřej Gahura, žák ZUŠ Hulín. Nejlepší žáci budou
slavnostně oceněni v měsíci červnu 2008
a odměněni věcnými cenami.
Všechny návrhy log budou v měsíci
červenci a srpnu 2008 vystaveny v Místní knihovně Tlumačov. Následně výstava
poputuje po členských obcí. Místo a termín budou včas oznámeny.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným školám děkujeme za účast a podporu soutěže.
Renáta Nelešovská

www.tlumacov.cz
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Tlumačovské

AFRICKÉ PUTOVÁNÍ
První červencový týden jsme se s dětmi
z Mateřské školy v Tlumačově vypravili na
dobrodružnou výpravu do Afriky. V rámci
svátku dětí jsme připravili týden zajímavých akcí, her a zábavy s názvem: „Africké
putování“. Kdo zavítal v tomto týdnu do
mateřské školy, určitě ho upoutala naše
africká expozice – palma s banány, liánami, opičkami, papoušky a pod ní si děti
připravily výstavku plyšových zvířat, žijících
v této zemi. Byli zde k vidění zebry, tygři,
žirafa, velký orangutan a jiní exotičtí živočichové. Týdenní putování africkým kontinentem mohlo začít.

6

MŠ, ZŠ

NOVINKY
děti křičely nadšením, že vidí poklad. Byla
to ale sladká svačinka z Afriky – žluté banány, které visely na ochranné síti za brankami. To hlavní překvapení je ale čekalo na
stromech kolem hřiště, kde po chvíli pátrání a hledání našly banánky v čokoládě,
které si mohly pověsit na krk jako hlavní
úlovek dne. Potom následovaly dětské hry
na hřišti. Kluci i děvčata si s chutí zahráli
kopanou a barevnými krepovými stuhami
ozdobili plot kolem celého hřiště. Velký dík
patří Ing. Vilišovi, který přivezl dětem plnou tašku sladkostí, na které se děti s nadšením vrhly. Paní učitelka Inka, která bydlí
hned naproti hřiště, donesla dětem pití
a hračky, takže byly tak spokojené, že se
jim ani nechtělo zpět do školy, nejraději by
na hřišti zůstaly i přes oběd. Celé putování
za pokladem se vydařilo a děti i paní učitelky se vracely spokojené s novými zážitky
a vědomostmi o africkém kontinentě.
Na poslední den afrického putování jsme
pro děti připravili velký černošský rej. Kar-

neval na téma „ Afrika“ dal dětem i rodičům
námět na přemýšlení jakou masku na tuto
akci přichystat. A věřte, že bylo na co se
dívat. Mezi dětmi se objevila zebra, žirafy,
černošské tanečnice, lovci, cestovatelé, lvice,
sluníčka aj. Fantazie zapracovala na plné obrátky a také paní učitelky nezůstaly pozadu.
Všichni společně jsme se po tanečním reji ve
třídách vypravili na cestu školou, pozdravili
jsme učitele i děti ze „základky“ a svou výpravu ukončili na místním Kulturním a informačním středisku, kde jsme způsobili trochu poprask, protože jsme přišli neohlášeni,
takže jsme překvapili všechny zaměstnankyně KIS. Černošské skotačení jsme dokončili
na školní zahradě, kde naše neúnavné děti
vydržely se svou energií až do oběda.
Závěrem můžeme konstatovat, že týden
s africkým putováním se vydařil nadmíru
dobře. Děti navíc získaly spoustu informací
a znalostí o Africe a v zeměpise by už teď
dostaly všechny určitě velkou jedničku.
Hana Janoštíková, ředitelka MŠ

Pøijetí našich žákù na støední školy
Už v pondělí jsme si společně vyprávěli
o této exotické zemi. Děti si vyráběly korálky a náramky z těstovin, vykreslovaly omalovánky se zvířaty a černoušky. Prohlíželi
jsme si knihy a obrázky z Afriky a poznávali prostředí,ve kterém tamní obyvatelé žijí.
Následující den nás čekalo vystoupení černošské skupiny z Konga. Tato akce
proběhla ve spolupráci se Základní školou
Tlumačov, kde jsme v tělocvičně shlédli
velmi zajímavý program zaměřený na život
v Africe, na jejich zvyky a tradice. Společně
s bubeníky černošské skupiny jsme si zkusili pořádně v rytmu zabubnovat a zatančit si
na africké rytmy. Do tanečního reje se zapojily i paní učitelky a sklidily za své výkony
aplaus všech zúčastněných dětí.
Středeční ráno nás zastihlo připravené
a natěšené na „Skotačení černoušků“, tak
zněl totiž název dnešního dne. Hned po
vydatné svačině jsme vyběhli na zahradu,
kde byly pro děti připraveny hry a soutěže
se sladkými odměnami a medailemi s obrázky černoušků. Všechny byly spravedlivě
odměněny za snahu a odvahu při plnění
připravených úkolů.
Na čtvrteční den se snad děti těšily nejvíce, protože věděly, že pokud nás počasí
nezklame, vypravíme se na dobrodružnou
cestu za černošským pokladem. Po vyznačené trase jsme postupovali k vytouženému
cíli. Po cestě jsme hledali barevné stuhy
se stopami, ve kterých byl vždy vyznačen
úkol pro děti, motivovaný životem v Africe. Cílem a místem ukrytého pokladu bylo
dětské hřiště U trojice. Už z cesty některé
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V letošním školním roce naši školu
opustí 16 žáků 9. ročníku, kteří budou dále
ve svém vzdělávání pokračovat na střední
škole. Na Arcibiskupské Gymnázium byla
přijata jedna dívka. Jedna dívka je také
přijata na Obchodní akademii ve Zlíně.
Na Střední průmyslovou školu ve Zlíně
byli přijati dva chlapci, jedna dívka, a to
na obory Slaboproudá elektronika, Stavebnictví a Ekonomické lyceum. Práci s dětmi
si pro své budoucí povolání vybrali jeden
chlapec a dívka, kteří budou studovat obor
Předškolní a mimoškolní pedagogika na
Vyšší odborné škole pedagogické a sociální
a Střední pedagogické školy v Kroměříži.
Pomáhat lidem se možná rozhodla dívka
přijata na Soukromou střední školu pedagogickou a sociální ve Zlíně, obor: Sociální
péče - pečovatelská činnost. Dva žáci byli
také přijati na Centrum odborné přípra-

vy technické Kroměříž, obory: autotronik
a obráběč kovů. Jedna dívka se rozhodla
jít na Střední hotelovou Kroměříž, obor
kuchař-číšník. Dva chlapci se vydali na
dráhu uměleckého řemeslníka. Jeden bude
v Bystřici pod Hostýnem studovat obor:
Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce
truhlářské, druhý se bude připravovat v Luhačovicích, obor: Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické.
Nejvíce našich žáků (4 chlapci) bude dále
ve svém vzdělávání pokračovat na Střední
odborné škole v Otrokovicích, obory: automechanik a mechanik-elektronik.
Kromě žáků 9. ročníku vychází letos i jeden chlapec a dívka ze 7. ročníku, kteří budou dále studovat na Gymnáziu v Otrokovicích. Všem přejeme při studiu na střední
škole hodně zdaru!
Mgr. Vlastimil Vajďák

žáci 9. třídy
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DDM Sluníèko

Jak se nám daøilo na soutìžích v aerobiku a co nás ještì èeká !!!
Tlumačovský aerobik měl opět úspěšný
rok. Děti na několika soutěžích, kterých se
zatím zúčastnily, vybojovaly velmi krásná
umístění.
Sezónu jsme zahájili soutěží v aerobiku
skupin v Tlumačově, která je jakýmsi odrazovým můstkem. Děti se v domácím prostředí
chtěly předvést co nejlépe, což se jim plně
podařilo. Vybojovaly zde dvě 1.místa (sestava „V ohrožení života“ a „Tenisová škola“),
jedenkrát 2. místo (sestava „Pipi dlouhá punčocha“) a jedenkrát 3. místo (sestava „Četníci
ze Sain-Tropéz“).
Další soutěž proběhla v Uherském Hradišti. Zde jela soutěžit tři naše družstva. I když
zde dělala pořadatelům velké problémy technika, odváželi jsme si jedno 3. místo („Četníci
ze Sain-Tropéz“).
Po Uherském Hradišti následovala velmi
důležitá soutěž, což bylo semiﬁnálové kolo
Děti ﬁtness, která se konala v Otrokovicích.
Zde je vždy velká konkurence družstev z celé
jižní Moravy a cílem všech je, co nejlepší
umístění a postup na ﬁnále do Prahy. V každé kategorii jsme měli své zástupce. I zde se
dětem dařilo a porotě se sestavy, které předvedly, velmi líbily. Celkem 4 naše družstva postoupila na ﬁnále do Prahy a to tři družstva

našeho teamu v Praze bude velká díky našemu fanclubu maminek, které se účastní všech
soutěží. Tentokrát se dopravujeme do Prahy
dvěma autobusy z důvodu velkého počtu soutěžících dětí. Na soutěži se představíme v nových aerobikových tričkách, které dětem věnovala sponzorským darem ﬁrma Quick-step.

z míst nejvyšších. Dvě 1. místa vybojovaly sestavy („Četníci ze Sain-Tropéz“ a „V ohrožení
života“), jedno 3.místo („Tenisová škola“).
Ještě nás čekala soutěž v Uherském Ostrohu, které jsme se letos účastnili poprvé.
I odtud jsme si odváželi vítězné poháry a pěkné ceny, které vybojovaly děti se svými sestavami. 1. místo („V ohrožení života“), 3. místo
(„Četníci ze Sain-Tropéz“).
Soutěže jsou vždy plné emocí, nadšení,
elánu, přátelství, spolupráce a získávání nových zkušeností. Nyní nás čeká ještě nejdůležitější soutěž a to ﬁnále Děti ﬁtness, která se
koná v červnu v Praze Hostivaři. Všichni se
už moc těšíme. Zde se sjíždějí nejlepší družstva z celé České republiky a mezi nimi i naše
z Tlumačova, které k nim také patří. Podpora

Vzhledem ke slíbené dlouholeté spolupráci
a podpoře aerobikového teamu, jsme nazvali
naši aerobikovou skupinu Quick-step DDM
Sluníčko Tlumačov. Touto cestou bychom
chtěli také poděkovat Obci Tlumačov, která
děti podporuje a ﬁnančně přispívá na dopravu
na soutěže, kterých se účastníme.
Děti vystupovaly nejen na soutěžích, ale
také na různých přehlídkách jako Den matek,
Akademie ZŠ nebo k příležitostí 100. výročí
tělovýchovy Otrokovice. Také nás ještě čeká
vystoupení v Hulíně na soutěži Oskar, na akci
k 30.výročí DDM Sluníčko v Otrokovicích, na
Červnové hanácké slavnosti v Tlumačově a na
in-line závodech v Otrokovicích.
Hana Hlobilová
vedoucí DDM Sluníčko-Tlumačov

Jak ten èas letí…
„Čas letí jako bláznivý…“, tak to jsou
slova jedné písničky, která jsou velmi výstižná. Děti se již těší na blížící se letní
prázdniny a konec školního roku. My
v DDM Sluníčko touto dobou hodnotíme
činnost zájmových útvarů, uzavíráme dokumentaci, připravujeme a nakupujeme
na letní pobytový a příměstský tábor a již
plánujeme aktivity na nový školní rok.
Ve školním roce 2007/2008 v DDM
Sluníčko, středisko Tlumačov, pracovalo
25 zájmových kroužků pod vedením 12 externích a 2 interních pracovníků. Činnost
kroužků probíhala v prostorách DDM, ale
také v tělocvičnách základní školy, které
můžeme díky ZŠ a Obci Tlumačov plně využívat. Kroužky DDM navštěvovalo celkem
293 členů, kteří jsou nejen z Tlumačova,
ale také z okolních měst a vesnic.
DDM Sluníčko připravuje mimo jiné
spoustu příležitostných akcí pro širokou
veřejnost jako např. Velikonoční a Vánoční
dílny, Soutěž v aerobiku, Den bez úrazu,
Čarodějnice, Dětský den atd.
Vysoký zájem ze strany dětí svědčí
o kvalitě nabízených kroužků. S těmi aerobikovými jsme se účastnili několika soutěží
nejen na regionální úrovni. Zde děti získaly mnoho medailových ocenění. Kroužky
ﬂorballu vybojovaly 1.místo ve ﬂorbalové
lize, která probíhá během celého školního
roku.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem vedoucím za spolupráci a jejich
čas, který této práci věnují. Děkujeme také
sponzorům a partnerům DDM.
Přejeme všem příjemně strávenou dovolenou a pěkné prázdniny.
Hana Hlobilová a Ludmila Daňková
DDM Sluníčko, středisko Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Z historie obce

NOVINKY

Pøipomínáme si rok 1968
Vybrali jsme pro vás, čtenáře Tlumačovských novinek, z kroniky Obce Tlumačov přesný přepis o událostech před 40
lety v naší obci. Psal se rok 1968…
V úterý večer, dne 20. srpna, byla plenární schůze KSČ v Sokolovně. Byla to
první schůze po jednání našich představitelů v Čierné a Bratislavě. Výbor organizace
předpokládal velký zájem. Přišlo ale jenom
40 členů. Předseda Janečka Bohumil hovořil o práci výboru organizace. Pracovník KV
KSČ z Brna, Kasal, hovořil o průběhu jednání v Čierné a Bratislavě. Podle jeho vyjádření, byla tato jednání, se strany partnerů
SSSR a také potom ostatních představitelů
„Varšavské smlouvy“, uvedena s velkým
porozuměním pro naši cestu k socialismu.
„K socialismu s lidskou tváří“. Byla to dobrá schůze, se které každý odcházel s nadějí,
že doopravdy začneme utvářet socialistickou společnost a demokracii podle tradic
našich národů. Tato schůze skončila ve
22:30 hod. A právě v této chvíli začala vojska členů „Varšavské smlouvy“ vstupovat
území naší republiky. Byla to vojska SSSR,
NDR, PLR, BLR.
Ve čtvrtek 22. 8. večer poprvé projelo
obcí směrem na Kvasice 15 vojenských vozidel. Obecní rozhlas velmi aktivně nabádá občany, aby nebyli zvědaví a nečekali
na vojáky. Pátek, sobota, neděle-stále větší počet vojenských vozidel projíždí obcí.
Jedni na Přerov, druzí na Otrokovice nebo
Kvasice. Změna nastala v neděli odpoledne. Plných 6 hodin vozidlo za vozidlem,
tanky, transportéry, vrhače raket, děla,
obojživelná auta, jela směrem na Přerov.
Od tří hodin odpoledne, začali jezdit na
Machovou. Bylo u nás veliké překvapení,
když čelo kolony zabočilo k Hrabůvce.
Pod remízem vytvořili tábor, stejně jako
u Ořecha. Celkem bylo asi 300 vozideltanků a 2000 mužů. V pondělí ráno jel

Matula František na kole po cestě k Machové, za účelem odhadu trnek určeným
k prodeji. Hned u kříže, za obcí, byl zastaven dvěma vojáky se samopaly, a pod
hrozbou, musel smotat a přinést plátěný
pás s ruským nápisem „Okupanti jděte
domů“. V devět hodin ráno vezlo auto
uhelných skladů uhlí. Při najíždění do
dvora 412 bylo z vojenského transportéru dvakrát vystřeleno. Asi se domnívali,
že jim blokuje cestu. Během úterý přijela do táborů další vozidla. Ve středu 28.
srpna přijeli velitelé poprvé na Národní
výbor. S nikým se nedomluvili a tak jeli
zpět do tábora. Vojáci stále budují tábor,
jako na zimu. Vozí slámu ze stohů, dřevo
z Hrabůvky a Hulska. Pitnou vodu berou
z hydrantu na Skalách a v cisternách ji
vozí do táborů.
Dne 29. přišli poprvé do vodárny a tuto
chtěli obsadit. Po vysvětlení, že se tady vyrábí voda pro mnoho našich lidí-odešli. Na
druhý den začali hlídat vodárnu naši vojáci
z posádky UH. Hradiště.
Oba tábory jsou zásobovány z vojenských zásob. Na obec doposud žádné požadavky neměly. V úterý 3. 9. několik vojáků
pomáhá svážet slámu plemenářskému podniku. Občané nevyhledávají styku s vojáky.
Dne 4. 9. přijelo několik vojáků do školy.
Ve škole se zdrželi přes dvě hodiny. Přivítal
je zástupce ředitele Janečka Bohumil.
Důstojníci jezdí po okolí a odstraňují nápisy, které uráží SSSR, Brežněva a hovoří
o okupaci. Nápisů „Svoboda-Dubček“ si
nevšímají. Každého, s kým se jim podaří
hovořit, usilovně přesvědčují, že u nás nejde o okupaci.
Ve středu 16. 10. byl v obou vojenských
táborech nezvyklý ruch a pohyb vojáků. Vysvětlení přišlo v noci na čtvrtek dne 17. 10.
Téměř 4/5 táborů bylo zlikvidováno a odvedeno údajně do kasáren v Krnově. V noci

24. 6. 1928 navštívil naši obec prezident T. G. Masaryk. O této události i o roku 1918 vás
budeme informovat v příštím vydání Tlumačovských novinek.
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a časně ráno také odjela vozidla, vojáci
z prostoru Kudlov a Januštice v Gottwaldově (nyní Zlín). Na polích u bažantnice
zůstalo jen asi 15 stanů a několik vozidel.
Koncem října, mezi 26.-31. 10. byl odvezen z prostoru táborů poslední materiál,
sudy nafty, bedny se střelivem a stany. Na
místě zanechali několik m3 palivového dříví, které měli připravené na zimu. Fošny
a trámy si odvezli.
Polní porosty v prostoru táborů, lucerka
a jetelina, asi 40 ha, byly zničeny. Polní cesty a svodnice zůstaly velmi poškozené.
Letos nikdo v obci neorganizoval oslavu
51. výročí VŘSR dne 7. listopadu.
V tisku bylo doporučeno, aby na státních a veřejných budovách byly vyvěšeny
vlajky. Naše a sovětská byla vyvěšena před
MNV a u n.p. Tofa. S.P.Ú. měl jenom naši.
Na nádraží nebyla žádná. Tradiční Měsíc
přátelství se letos nekonal.
zpracovala Renáta Nelešovská

Ta naše osmièka
Na každý rok většinou připadne jedno
skutečně významné datum, které je slušné
připomenout. Letošní rok je však výjimečný, protože, jak je všeobecně známo, naše
historie se osmičkami jen hemží. Posuďte
sami.
• 1108 - Přemyslovci vyvraždili Vršovce
• 1118 – v Kosmově kronice se píše
o velkých povodních na Moravě
• 1278 – bitva na Moravském poli, kde
zahynul český král Přemysl Otakar II.
• 1348 – vydal král Karel IV. zakládající
listinu pražské univerzity
• 1378 – zemřel král Karel IV. a s ním
končí i zlatý věk prosperity
• 1458 – Jiří z Poděbrad byl korunován
českým králem
• 1518 – se objevila první tištěná mapa
Čech,tzv. Klaudyánova mapa
• 1618 – pražská defenestrace a začátek
třicetileté války
• 1648 – oddíly švédského vojska plenily Prahu
• 1678 – ve Velkých Losinách začaly čarodějnické procesy
• 1848 – Evropu zasáhla revoluční vlna
• 1888 – začal vycházet Ottův slovník
naučný a F. Křižík postavil první českou elektrárnu
• 1918 – vznik samostatné Československé republiky
• 1938 – Mnichovská dohoda
• 1948 – „vítězství“ pracujícího lidu
• 1968 – Pražské jaro a invaze vojsk
Waršavské smlouvy
To, že si připomínáme tolik výročí právě v osmičkových letech, je asi náhoda.
Vývoj historie však náhodný není. I přesto
nebo právě proto, že české osmičky s sebou nesou zvraty a krize, je důležité se
k nim vracet a přemýšlet nad nimi.
Mgr. Jiřina Rýdlová

Èerven 2008
tlumacovske_0802-barva.indd 8
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Kultura

Kultura, vzdìlávání a informovanost je naším úkolem
Předcházející Tlumačovské novinky
vyšly v druhé polovině měsíce března. My,
pracovnice Kulturního a informačního
střediska Tlumačov, jsme pro občany Tlumačova i okolních obcí během uplynulých
3 měsíců připravily zajímavé akce.
Koncem měsíce března jsme se už všichni
těšili na jaro, ale zima se nechtěla vzdát své
vlády. Proto jsme se rozhodli, že jaru pomůžeme pozváním občanů na krátké velikonoční
zastavení v neděli 23. března v odpoledních
hodinách. Program zahájil lidovými písněmi
pěvecký soubor Babčice ze Spytihněvi. Žáci
z 1. třídy ZŠ Tlumačov si připravili hezké vystoupení na téma jaro. Následovalo velikonoční zamyšlení P. Mgr. J. V. Černého. Součástí
akce byla i ukázka pletení tatarů a výstava
velikonočních pohledů.

Další akcí byla 20. dubna 2008 oslava Dne
země v prostorách u KIS. Jednalo se o první ročník. Celkem 35 soutěžících z řad dětí
i dospělých si mohli na 6 stanovištích ověřit
své znalosti v problematice třídění odpadů
a o přírodě: poznávali podle obrázků přírod-

ní vědy, házeli míčky do koše, skákali v pytli,
jezdili slalom s popelnicí, snažili se určit druh
stromu podle kůry a museli správně roztřídit
odpad. Poděkování patří obci Tlumačov, pracovníkům OÚ – údržby, žákyním místní ZŠ
a ﬁrmám Ekokom a Ekolamp.
Ve středu 23. dubna 2008 se konala v sále
KIS Jarní besídka, na které účinkovali žáci
navštěvující ZUŠ Otrokovice, pobočka Tlumačov. Pestrý program složený z hry na klávesy, klavír, ﬂétnu a zpěvu dokázal zaujmout
všechny hosty. Zazněly nejen lidové písně,
ale i hity současných skladatelů. Za dva dny,
v pátek 25. dubna 2008, se opět z oken KIS
nesla libá píseň. Tentokráte v podání hudebně-dramatické skupiny „Návraty“ ve složení:
Marie Pečeňová a Irena Janišová – zpěv, hudební doprovod – Zdena Gazdová. Pořadem,
s názvem „České hity a evergreeny“, provázela
čtvrtá členka skupiny paní Hana Janoštíková. Jako host vystoupil pan Miroslav Motal.
Nejvýznamnější událostí se stalo pro KIS
stavění májky. Symbol jara, mládí, lásky
a života se podařilo v den před 1. májem postavit pracovníkům obce a KIS. Po několika
desítkách let stála opět uprostřed Tlumačova
májka.
Májka nebyla sice vysoká (z důvodu bezpečnosti), tak jak by měla být, aby byla vidět
už ze širokého okolí. Důležité je, že se podařilo v obci vzkřísit, vedle Martinských hodů,
další zapomenutou tradici. Jsme rádi, že se
nikomu z místních ani z přespolních nepodařilo májku ukrást, že jsme se mohli sejít
v sobotu dne 31. května 2008 v 15 hodin před
hasičskou zbrojnicí a májku skácet. Průběh
samotného kácení májky byl doprovázen hu-

V místní knihovnì se nejen pùjèují knížky
V pátek 14. března 2008 se uskutečnila
v KIS velmi úspěšná přednáška - Na Novém Zélandu se spisovatelem a cestovatelem Jiřím Márou. Pan Mára navštívil
Nový Zéland 2 x. Poprvé v roce 2004 sám,
podruhé na přelomu roku 2006 a 2007
společně se svým synem Jirkou, který je
upoutaný na invalidním vozíku a Štefanem
Kunou. Cílem této cesty bylo dokázat, že
nejvzdálenější země světa se dá procestovat
i s invalidním vozíkem.
Už podruhé se tlumačovská knihovna
připojila k celostátní akci knihoven „NOC
S ANDERSENEM“. Jedenáct dětí prožilo
z pátku 28. března na sobotu 29.března noc
v knihovně. Noc s Andersenem byla tentokrát zaměřena na spisovatele Karla Čapka.
Děti plnily různorodé soutěže a kvízy, navštívily hasičskou zbrojnici a nezapomněly
vysadit pohádkový strom.
Na měsíc jsme připravili „Soutěž o knihu“ pro nejčastějšího návštěvníka naší
knihovny. Stala se jím žákyně 5. třídy ZŠ
Tlumačova Martina Zobáčová.
Podle pořekadlo „Stromek se má ohýbat,
dokud je mladý“ jsme připravili v měsíci
červnu program pro děti z mateřské ško-

ly i pro žáky školy základní. Knihovnice
školní děti poučila, jak se mají chovat ke
knížkám, ukázala, jaké mají značení, a jak se
orientovat v knihovně. Děti podle obrázků
hádaly pohádkové postavičky a určovaly v jakém domečku bydlí a jaké věci k nim patří.
Společně si zahrály i na básníky a spojovaly
obrázky podle rýmu. Nakonec si děti složily
popletenou pohádku o Šípkové Růžence.
Děti z MŠ se seznámily s knihovnou s oddělením určeným pro ně i s knížkami
a časopisy pro nejmenší a vyzkoušely si, jak
se půjčují knížky. Pomocí obrázků si ověřily
znalosti pohádek, namalovaly si z nich obrázky a nakonec se „uvelebily“ na polštářcích a pohádku si i poslechly.
V pondělí 23. června nás čeká slavností pasování prvňáčků na „Malé čtenáře“.
Společně s dětmi si ukážeme, jak se „vaří“
knížka, budeme soutěžit a bude připraveno
i malé pohoštění.
Žáci, kteří se během jediného roku naučili, mimo jiného, číst a psát naším rodným
jazykem, budou zajisté patřit k častým návštěvníkům knihovny. Vždyť „K dobré knize
je třeba dobrých čtenářů“ (Victor Hugo).
Petra Šimoníková, knihovnice

mornou scénkou, o kterou se postarali místní
hasiči. Po zdařilém skácení máje si občané
poseděli u harmoniky a zazpívali si spolu
s panem Miroslavem Musilem. Samozřejmě,
že nechybělo občerstvení: pivo, limo, grilované klobásky ani obecní slivovice.
Společně s Mateřským centrem jsme připravili burzu dětského oblečení, hraček, atd.
A v těchto dnech až do 20. července 2008 můžete každý všední den, v době od 8–16 hodin
navštívit výstavu dřevěných plastik pana O.
Jakubčíka a obrazů pana J. Resutíka.
Na všechny se těšíme v sobotu 21. června 2008 od 13 hodin na Červnové hanácké
slavnosti. Tu jsme pro vás připravili společně s DDM Sluníčko, pobočka Tlumačov (viz
upoutávka na úvodní stránce novinek).
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Provoz
KIS není nijak omezen, můžete využívat našich služeb v plné míře. Tzn. veřejný internet,
kopírování, skenování, tisk, faxování a nákup
propagačních materiálů. I nadále vám pronajmeme Klub obce na ulici Zábraní, lavečky
a stoly, atd.
Na měsíc září jsme už teď pro vás připravili jednodenní zájezd do Budapešti, které
se oprávněně říká „druhá Paříž“. V říjnu si
připomeneme 90. výročí vzniku samostatného Československého státu. V KIS pro vás
přichystáme důstojné oslavy tohoto výročí.
O všech připravovaných akcích vás včas vždy
informujeme na web stránkách obce www.
tlumacov.cz, KIS aktuálně a na žlutě podbarvených plakátech. Pracovnice KIS vám všem
přejí krásné prázdniny, příjemně strávenou
dovolenou.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

OBEC KAROLÍN
A SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ KAROLÍN
Vás srdečně zvou na VI. ročník
Kulturních dnů Karolíny 2008
v obci Karolín
Program:
 čtvrtek 3. 7. 2008
Kaplička v Karolíně
19:00 hod. Slavnostní bohoslužba
na počest zakladatelky obce Karolín
hraběnky Karolíny Lamberkové
ze Šternberka a za zemřelé rodáky
 pátek 4. 7. 2008
kulturně-sportovní areál Karolín
21:00 hod. bigbít se skupinou Argema
jako předkapela skupina Stíny
 sobota 5. 7. 2008
kulturně-sportovní areál Karolín
14:00 hod. – soutěž mladých hasičů
v požárním útoku
20:00 hod. - kult.-sport. areál Karolín
„VELKÁ ČERVENCOVÁ NOC“
se slováckou dechovou hudbou
STRAŇANKA

www.tlumacov.cz
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Družstvo Parní mlátièky
V souvislosti s výstavbou protipovodňové hráze v Tlumačově, se mě občané ptají,
jak je možné, že po svých rodičích zdědili několik málo metrů půdy ve směru na
Kvasice po levé straně asi 100 metrů od
mlýna. Jelikož Skopal-Procházkovi zde před
těmito pozemky měli stodolu, tak vím, že
se zde mlátívalo a pozemky za stodolou patřily Družstvu parní mlátičky. Jednalo se
asi o 126 majitelů, kteří měli dohromady
308 m2.
První mlátičku s parním pohonem v okolí Tlumačova vlastnil továrník Proskowetz.
Tento seznámil nejen tlumačovskou veřejnost s výhodou parního mlácení.
O Družstvu parní mlátičky píše pan Ignác Horníček v Dějinách Tlumačova:
„Přirozeně, že s výsledkem mlácení byli
všichni velmi překvapeni a někteří větší rolníci
začali se obírati myšlenkou, aby si též koupili
stroj na mlácení. Myšlenka se uskutečnila nejprve v sousedních Záhlinicích, kde na podnět
poslance Skopalíka utvořila se společnost,
která si mlátící stroj koupila. Podnik osvědčil
se znamenitě, nejen že měli v krátkém čase
vymláceno, ale i na trhu lépe prodávali, zvláště ječmen, poněvadž bylo obilí lépe vyčištěno
a tříděno. Toho si povšimli naši rolníci a již
na druhý rok požádali Záhlinské o půjčení
mlátičky. Tyto zápůjčky se opakovaly asi 4
roky. Poněvadž převážení stroje bylo spojeno
s dosti velkými obtížemi, počalo se přemýšleti o zakoupení stroje vlastního. Utvořilo
se družstvo v čele s Šeb. Baďurou a Frant.
Skopalíkem. Ustanoveno platiti za 1.akcii
100 zlatých (200 korun). Poněvadž parník
měl státi přes 3000 zlatých a v družstvu se
celý obnos neupsal, byla požádána občanská
záložna, aby scházející obnos 1300 zlatých

Závody mladých rybáøù

uhradila a jako akcionářka vstoupila do družstva. Záložna vyhověla a tak byl v roce 1880
stroj koupen, čímž povstalo u nás DRUŽSTVO PARNÍ MLÁTIČKY. V roce 1880 mlátili rolníci Tlumačtí vlastním strojem. Mlátilo
seč napřed venku, což bylo výhodné zvláště
pro ty, kteří měli nedostatek místa.Když bylo
vymláceno na poli, počalo mlácení ve stodolách. Po 2-3 letech usneseno bylo v Občanské
záložně, aby obnos 1300 zlatých byl rozdělen
na závodní podíly, na nějž připadla ¼ akcie.
Při zakoupení stroje sepsány byly stanovy
a prvním předsedou zvolen Baďura Šeb. Stroj
roku 1880 ve Vídni zakoupený, byl velmi dobrý a vydržel dlouho. Poněvadž mlátička byla
vyměněna a nahrazena silnější, na niž parník
už nestačil, bylo v roce 1915 usneseno vyměniti i parník, což se také stalo a koupen (výměnou) parník. Dohled při mlácení původně
měli podílníci sami a to podle pořádku, zač
dostával denně 50 krejcarů, později ustanoven za ten plat dozorce (do r.1919), pak si
výbor dohlédá sám. Finanční úspěchy nebyly
nikdy značné, poněvadž ke stroji bráni místo
zkušených strojníků topiči, kteří stroji nerozuměli a jej zanedbali, takže opravy stroje
pohltily, ba převýšily výdělek.“
Později se parní stroj vyměnil za stabilní motor, který byl méně náročný a nebezpečný. Mezi nejvíce využívaná místa
k mlácení patřila stanoviště u „Rybníčka“
a u „Písáku“. Poslední mlácení mlátičkou
bylo v Tlumačově asi kolem roku 1967. Potom se již mlátilo kombajny.
Za H.S. Skopal-Procházka Miroslav

Zahrádkáøi provádìjí plynofikaci pálenice
Před rokem na výroční schůzi zahrádkáři
rozhodli, že nebudou investovat do skladu na
uhlí, ale budou plynoﬁkovat tlumačovskou
pálenici.
16. dubna 2007 podali žádost na JMP
o připojení k distribuční síti a následně
4. června uzavřeli smlouvu. Souběžně nechali
zpracovat projekt na plynoﬁkaci. Po vydání
Územního rozhodnutí a nabytí právní moci
byla odbornou ﬁrmou vybudována přípojka.
Členové zahrádkářů navštívili několik plynoﬁkovaných pálenic a ptali se provozovatelů
na jejich zkušenosti. Zároveň kontaktovali
4 výrobce pálenic a požádali je o jejich nabídku. Na základě výběrového řízení byla vybraná ﬁrma oslovena.
V současné době je již upravené topeniště
obou kotlů, jsou vyvložkované komíny a zajišťují se vnitřní rozvody plynu ke kotlům
a elektroinstalaci k řídícím jednotkám. Ještě
je zapotřebí vybudovat zařízení k přisávání
vzduchu.

10

Celý projekt se provádí na základě ﬁnančního příspěvku Obce Tlumačov, za což jí zahrádkáři děkují. Až bude vše hotovo, musí se
vše zrevidovat a zajistit proškolení obsluhy
a může se začít pálit.
Zahrádkáři věří, že se od této zimy zlepší
životní prostředí v okolí pálenice. Připomínají všem občanům Tlumačova, že koncem září
se bude konat tradiční výstava, proto už nyní
chystejte exponáty.
Mgr. Jiřina Vrtalová

Rybáři v představách veřejnosti jsou často považováni za „tiché blázny“. Není tomu
tak. Mladí rybáři absolvují rybářský kroužek
a musí zvládnout celou řadu znalostí a dovedností. V kroužcích se seznamují s právy
a povinnostmi rybářů, chováním při lovu,
rybářskou etikou, významem vody pro život
rostlin a živočichů, rybolovnou technikou,
praktickým poznáváním ryb, rostlin a vodních živočichů. Praktická část se zaměřuje na
rybolovnou techniku, sestavení udice na plavanou, položenou a přívlač.
Činnost v kroužcích se také podílí na formování morálního proﬁlu mladých rybářů,
zejména požadavky na osobní odpovědnost,
přesnost, důslednost a vytrvalost.
Získané zkušenosti a praktické dovednosti si mladí rybáři spolu se svými vedoucími
ověřují při setkáních u vody a na rybářských
závodech mládeže.
17. května v 6.00 hodin se dostavilo na
závody 16 mladých rybářů. Soutěžili ve třech
kategoriích: kapr, počet ulovených ryb, bílá
ryba. Celkem ulovili 108 kusů ryb (kapr obecný, cejn velký, plotice obecná, perlín ostrobřichý, bolen dravý).

Ondřej Ševela

Výsledky závodu:
KAPR:
1. místo Ondřej Ševela, kapr délky 54 cm
2. místo Radim Škrabal, 45 cm
3. místo Milan Brhlík, 41 cm
POČET ULOVENÝCH RYB:
1. místo Radek Zálešák 49 ks, celk. 665 cm
2. místo Richard Janoštík 39 ks, 563 cm
3. Místo Michal Štanglica 10 ks, 67 cm
V kategorii bílá ryba nebyla cena udělena.
Mimořádným úlovkem byl bolen dravý délky
78 cm. Šťastným lovcem byl David Polášek.
Úlovek byl po změření délky vrácen zpátky
do vody.
Vítězové závodů obdrželi hodnotné ceny
(rybářské pruty, navijáky, rybářské sedačky).
Všichni účastníci závadu dostali tzv. cenu útěchy (drobné rybářské potřeby, splávky …).
Děkujeme Obcím Kvasice a Tlumačov za
sponzorské dary pro naše závodníky a všem
kolegům, kteří se zasloužili o zdárný průběh
rybářských závodů po stránce organizační.
V. Drbal

Èerven 2008
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Pøedstavujeme vám…
Milí občané Tlumačova a čtenáři Tlumačovských novinek, v červnovém vydání vás
seznámíme s firmou V PRINT s. r. o.,
která sídlí v katastru obce Tlumačov, na
Skalách. Průvodcem vám bude pan Vladimír Vích, ředitel firmy.

Firma V PRINT byla založena v roce
1997. V PRINT – V jako všestranný a print
je anglicky tisk.
Po předcházejícím působení v Otrokovicích v areálu ﬁrmy AGROTONZ, ﬁrma na
jaře roku 1998 přesídlila na nynější adresu
Tlumačov – Skály. Z budov mateřské školy,
pohostinství a obchodu se postupně stalo
sídlo tiskařské ﬁrmy, kterou spravuje 5 společníků.
„Hlavní technologií je manuální a poloautomatický sítotisk. Od roku 2004 jsme
rozšířili zaměření na kvalitní velkoplošný
digitální tisk a tamponový tisk. Pro sítotisk
jsme se rozhodli ze dvou důvodů: měli jsme
zkušenosti s touto technologií a v ofsetových tiskárnách, zejména v našem regionu, je podstatně větší konkurence,“ říká na
úvod pan Vích.

Co to vlastně sítotisk je? Jde o protlačování barvy pomocí těrky skrz propustná
místa sítotiskové šablony. Tato šablona je
složena nejčastěji z rámu propustné, dnes
nejčastěji syntetické tkaniny, tzv. síťoviny. Samotná síťovina je kalibrována vždy
k určité konkrétní propustnosti množství
barvy. Tato propustnost je dána hustotou
vláken, která tkaninu tvoří. Silné vrstvy barev, a tedy vysoká propustnost, jsou žádány
při potisku savých materiálů, jako je textil.

Naopak tenké vrstvy barvy jsou preferovány
při potisku nesavých materiálů, jako jsou
plasty či kovy, pro ně se využívá síťovina se
značně hustými vlákny.
Sítotisková šablona, jednodušeji síto,
dnes vzniká zhruba takto. Z tiskových dat
je na laserové osvitce vyroben ﬁlm, sítotisková matrice se ovrství tekutou světlocitlivou emulzí, která je následně usušena. Na
suché „natažené“ síto je přiložen a zaﬁxován ﬁlm s tiskovým motivem a v osvitové
jednotce je pomocí silného zdroje světla
vytvrzena světlocitlivá emulze. Díky ﬁlmu
však není emulze vytvrzena v místech tiskového motivu, z něhož se ve vymývací
jednotce odstraní nevytvrzená světlocitlivá
emulze a matrice je v zásadě hotová. Po provedení tiskařské práce je vytvrzená emulze
v matrici chemicky narušena a z matrice
odstraněna, celý proces ovrstvení matrice
tiskovým designem se pak na jedné matrici mnohokrát opakuje, dokud nedojde
ke zničení samotné sítoviny. Proto nejsou
sítotiskové matrice trvalé, ale klient vždy
platí pouze za ovrstvení této matrice svým
tiskovým designem.

Již jsou na trhu první digitální tiskové
plotry, které jsou schopny tisku přímo na
sítotiskovou matrici a celou výrobu síta
podstatně zjednodušují. Jako ve všech začátcích, je tato technologie zatím ﬁnančně
značně náročnější, než prozatím klasický
postup, ovšem předpokládáme, že je jen
otázkou času, kdy digitální výroba sítotiskových matric bude běžnou realitou.
„Zákazníkovi můžeme nabídnout zpracování pro tisk včetně graﬁckých návrhů,“
popisuje nabízené služby ﬁrmy V PRINT
její ředitel pan Vích. „Zajistíme tisk na různé druhy materiálů (např. plechy, polyester HPS, polykarbonáty, papír, atd), potisk
panelů (plochých i tvarovaných, povrchově upravených i neupravených, možnost
úpravy KOMAXEM), velkoplošný sítotisk
(samolepky, plasty), digitální tisk (různé
druhy materiálu, do šíře 160 cm), zpracování na vyřezávacím plotru - od malých samolepek až po reklamní polepy, informační
systémy ( nápisy, loga do interiéru, exteriéru), systém značení (výrobků, materiálů,
skladů, v různých tvarech a uchycení), ﬁnální úpravu výrobků (např. podlepení, kulaté rohy, děrování, aj) a ostatní dle přání
zákazníka.“

Prioritou jsou investice do rychle se rozvíjející ﬁrmy, která rok od roku znásobuje
svůj roční obrat. Ve vlastních prostorách
nabízí tisk a potisk pro interiér a exteriér
klasickou technologií, UV technologií (polymerizační proces vytvrzování ultraﬁalovými
paprsky) a digitální tisk.

Dodavatelé materiálů a barev jsou ﬁrmy,
které mají dlouhodobé zkušenosti. Jejich
odběratelé jsou z tuzemska i zahraničí,
např. Německo, Anglie, Švýcarsko. V roce
2004 úspěšně splnili jeden ze svých cílů získali certiﬁkace kvality ISO 9001.
Firma postupně doplňuje výrobní proces
o další stroje, rozšiřuje budovy ﬁrmy, aby
mohla zákazníkům nabídnout co nejlepší
služby. Finanční prostředky řešili pomocí
úvěru přes program Phare Evropské unie.
S rozšiřující výrobou souvisí i počet
zaměstnanců. Z původních 6 je jich dnes
kolem 40, pracujících na jednu směnu.
O pracovníky ve V PRINTU nouzi nemají,
potýkají se jen s nedostatečnou odborností.
Z Tlumačova (i ze Skal) zde našlo zaměstnání kolem 20 občanů. Z důvodu nedostatečně zajištěné hromadné dopravy do této
části Tlumačova ﬁrma řeší dopravu zaměstnanců ﬁremními automobily. Pracovníci se
stravují v jídelně přímo v areálu ﬁrmy, zaměstnavatel jim také přispívá na důchodové
připojištění. Migrace zaměstnanců je minimální. V pracovním kolektivu mírně převažují ženy, věkový průměr je nízký: 30–35
let. Studentům nabízejí možnost vykonávat
praxi ve výrobě, do budoucna vedení ﬁrmy
uvažuje o předběžných smlouvách s těmito studenty, aby se po ukončení školy do
V printu vrátili. Součastné zaměstnance
školí, posílají je na různé kurzy. „Vývoj se
ani v našem oboru nezastavuje, je potřeba
se pořád učit,“ dodává pan Vích.
Firma V PRINT sponzorsky podporuje
spolky i organizace v obci Tlumačov. Spolupráci s vedením obce hodnotí pan ředitel
velmi kladně.
Pan Vích redakci Tlumačovských novinek prozradil i něco málo ze svého soukromí: „Bydlím ve Zlíně–Malenovicích.
Původně jsem se vyučil ve Fatře Napajedla, v rytebně (hlubotisk), okrajově jsme se
věnoval i sítotisku. Řemeslo dělám od roku
1987, před tím jsem se věnoval hudbě, která byla hlavním zdrojem mých příjmů. Záliby? Graﬁka a kreslení.“
Článek zpracovala Renáta Nelešovská.

www.tlumacov.cz
tlumacovske_0802-barva.indd 11

25.6.2008 12:18:06

Tlumačovské

NOVINKY

a inzerce
TlumačovskéSport
novinky
• prosinec 200712

Petra Hánová nejlepší sportovcem Otrokovic
V pátek 14. 3.
proběhlo v Otrokovické Besedě vyhlášení nejlepších
sportovců,
sportovních kolektivů
a trenérů za rok
2007.
Nejlepším sportovcem Otrokovic
za rok 2007 se stala Petra Hánová.
Zopakovala tak své prvenství z roku 2005,
když loni skončila na druhém místě. Byla

Start do nové sezony
Letošní sezona pro nás začala nejprve
domácími závody, a to nejdřív ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Těchto závodů se účastnila tlumačovská seniorská skupina a za
jednotlivce Petr Eim, Margita Urbanová,
Kateřina Králová a Tereza Hanová. Hned
na prvních závodech se potvrdilo, že tvrdá
zimní příprava se vyplatila. Skupina ve složení – Margita Urbanová, Tereza Hanová,
Tereza Fusková, Nela Mikesková, Michaela
Hanová a Jan Hablovič, se umístila na 1.
místě, stejně jako Petr Eim.
Další domácí závody se konaly tradičně
v hale Zemského hřebčince Tlumačov. Po
dlouhých přípravách se u nás setkala celá
česká elita a závody byly hodně zajímavé,
už jen velkou konkurencí. Tlumačovská
skupina se představila v nových dresech,
které představují souboj Nebe a pekla
a měla v nich velký úspěch, jak u rozhodčích tak u obecenstva. To jim také pomohlo k získání dalšího 1. místa. V jednotlivcích se stalo úspěchem 2. místo Kateřiny
Králové. Petr Eim se bohužel před závody
vážně zranil, proto je jeho start na budoucích závodech vážně ohrožen. Na letošním
Mistrovství světa má totiž obrovskou šanci
získat i zlatou medaili. To se potvrdilo na
prvních mezinárodních závodech ve francouzském Saumuru, kde získal 1. místo
a předběhl současného mistra světa Kaie
Vorberga.

nominována i do ankety Sportovec kraje
2007 mezi 16 nejlepších.
Soutěže letos začala Petra poněkud netradičně. 4. května startovala na Mistrovství Moravy žen v Bystřici nad Pernštejnem,
kde obsadila 4. místo. Na mistrovství České
republiky juniorů 24. 5. v Kunovicích zvítězila a stala se juniorskou mistryní České
republiky. V současné době se připravujeme na Mistrovství Evropy juniorů, které
proběhne v červnu v Maďarsku. Držíme
jí palce, aby byla medaile, a pokud možno
z nejcennějšího kovu.
František Zálešák, trenér

Následovaly jedny z nejdůležitějších
dvou závodů, na kterých šlo o nominaci na
MS v Brně. Tyto mezinárodní závody se konaly v rakouské Vídni. Z Tlumačova nás odjela reprezentovat seniorská skupina a dvě
jednotlivkyně – Margita Urbanová (junior)
a Kateřina Králová (senior). Skupina se potřebovala opět dostat před soupeře z TJJ
Lucky Drásov, což se jim povedlo a nakonec se dostala do ﬁnále a umístila se na
krásném 10. místě. Tímto se pro skupinu
stala účast na Mistrovství světa jistá a už
víme, že je tam uvidíme. Jednotlivkyně se
ještě budou muset snažit na závodech ve
slovenské Šale, kde se musí umístit nejhůře
na třetím místě ze všech českých žen.
Nakonec bychom ještě rádi pozvali
všechny příznivce tohoto sporu na prázdninové Mistrovství světa, které se bude
premiérově konat v České republice, a to
na brněnském výstavišti. Toto vyvrcholení
sezony se bude pořádat ve dnech 31. 7.–3.
8. 2008 a všichni vás tam rádi uvidíme!
Kateřina Králová

Zahrádka – chov – rybáři

Dům služeb Tlumačov
vám nabízí:
krmné směsi pro drůbež,
králíky, holuby, exoty, hlodavce,
rybičky (i bazénové),
krmiva pro psy, kočky.
Zrniny, šroty,
minerálové a vitamínové
doplňky a grity.
hnojiva, postřiky, folie,
semena, osiva hlívy.
Nářadí, květináče
spotřební materiál pro rybáře,
krmítkové směsi, návnady
a nástrahy.

www.tlumacov.ic.cz

Jazyková škola LINGUA
tel.: 577 222 067
mobil: 605 464 801, 775 243 320

www.elingua.cz
PROBÍHÁ ZÁPIS NA:

Prázdninové kurzy Aj, Nj
Výjezdový tábor pro dďti SHREK
PĢímďstský tábor pro dďti
Denní pomaturitní studium!!!
Nabízíme:
+ vysokou kvalitu
+ pĢijatelné ceny

MO KDU-ČSL TLUMAČOV POŘÁDÁ ZÁJEZD

DOLNÍ RAKOUSKO – JIŽNÍ ÈECHY
KLÁŠTER MELK - KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD - ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV - HOLAŠOVICE ZÁMEK HLUBOKÁ - MASNÉ KRÁMY – ČESKÉ BUDĚJOVICE - KLÁŠTER
NOVÉ HRADY - CHRÁNĚNÝ PARK TERČINO ÚDOLÍ
ODJEZD: v pátek 5. září 2008 4:00 sokolovna Tlumačov
NÁVRAT: v neděli 7. září 2008 ve 20–21 hod.
CENA: 2 300 Kč (v ceně doprava, 2x nocleh, 2x snídaně,
2x oběd, 2x večeře, vstupné v Rakousku)
Závazné přihlášky přijímá: paní Marie Hánová
tel.: 605 438 050 e-mail: mahanova@centrum.cz
(příp. Antonín Jonášek, tel.: 721 111 210, e-mail: a.jonasek@volny.cz)
Při přihlášení záloha 1 000 Kč. Cena nezahrnuje cestovní pojištění.
Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2008
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