ROČNÍK XIII.
PROSINEC 2004

CENA 5,- Kč

Z DNEŠNÍHO
ČÍSLA
O

Slovo starosty

O

Co přináší Klubíčko

O Historický spolek vystavoval

Starosta obce Ing. Jaroslav Ševela zapaloval adventní svíčky spoluobčanům.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
Tlumačovských novinek,
konec každého roku bývá zpravidla
spojen s bilancováním uplynulého období. V závěru letošního roku navíc vstoupilo zastupitelstvo obce do druhé poloviny
svého volebního mandátu - což je další z
důvodů ke stručnému ohlédnutí se za vykonanou prací. Tak, jak rok 2003 jsem si
dovolil nazvat rokem stabilizačním, tak si
troufám nazvat rok 2004 - rokem změn a
rozvoje. Toto tvrzení dokládám několika
zásadními událostmi, které z dlouhodobého hlediska mohou zajistit podmínky
pro rozvoj naší obce:
• Vybudování centra pro vzdělávání
dětí, pro volnočasové a sportovní aktivity v objektech ZŠ (nová MŠ, Dům dětí a
mládeže) vč. potřebného materiálového a
personálního vybavení,
• Využití objektu MŠ U Trojice pro
provoz speciální mateřské školky pro děti
se specifickými potřebami,
• Zřízení kulturního a informačního
střediska při obci Tlumačov, vč. podání
žádosti na fondy EU o finanční podporu na realizaci rekonstrukce objektu č. p.
170 nám. Komenského,

• Zavedení systému sběru komunálního odpadu vč. zřízení sběrného dvora
pro shromažďování a třídění odpadu v
naší obci,
• Realizace změny č. 6 územního plánu obce - vytvoření nových ploch pro individuální bytovou výstavbu a případnou
průmyslovou výstavbu,
• Zajištění účasti naší obce v projektu
„Zlínsko - čištění vod pro Evropu“, který
mimo jiné řeší odkanalizování naší obce
z finančních zdrojů EU a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. - tedy bez
podílu obce.
Záměry v oblasti rozvoje naší obce jsou
vyspecifikovány ve střednědobém horizontu přibližně do roku 2012, ale vždy
byly, jsou a budou závislé především na
finančních možnostech obce a na připravenosti po stránce majetkoprávní a projektové. K řešení jakéhokoliv problému,
ať z oblasti sociální, investiční či životního prostředí přistupujeme koncepčně a
uvážlivě s cílem hájit zájmy všech (většiny) občanů naší obce.
Vzhledem k adventnímu času bych
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Vás chtěl vyzvat k pokoře, tolerantnímu
a ohleduplnému chování vůči svým blízkým sousedům a spoluobčanům nejen
v období blížících se vánoc, ale i v průběhu roku - každodenního života. V této
souvislosti si dovolím odchovat odstavec
ze sbírky básní tlumačovského občana:
„Každý má knihu života a v ní je všecko
psáno. Co bude, časem potká nás, co každému je dáno“.
Na závěr roku si dovoluji poděkovat
členům zastupitelstva a rady obce, členům odborných komisí a výborů a v neposlední řadě i pracovníkům obecního
úřadu za odvedenou týmovou spolupráci
v roce 2004.
Všem občanům přeji klidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2005 hodně
zdraví a osobní pohody.
Prosinec, 2004
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELST VA
A R A DY O B C E
Zastupitelstvo obce dne 15. 9. 2004
• schvaluje odprodej pozemku p. č. st.
1285 (dle GP č. 887-068/2003) a zřízení věcného břemene k umístění a provozování kabelového vedení VN a NN na
pozemcích p. č. 2529, 2530 a 2531 (dle
GP č. 917-039/2004) v k. ú. Tlumačov na
Moravě za cenu 10. 000 Kč (kupní cena)
a 10. 000 Kč (zřízení věcného břemene)
firmě JME, a. s. Brno.
• schvaluje
• kupní smlouvu na odprodej ideální
poloviny části rozvodného zařízení STL
plynovodu LPE DN 63 o délce 45 m i s
příslušenstvím za kupní cenu 18. 000 Kč
společnosti Jihomoravská plynárenská, a.
s. Brno
• darovací smlouvu na darování ideální poloviny části rozvodného zařízení
STL plynovodu LPE DN 63 o délce 45 m
i s příslušenstvím v hodnotě 18. 000 Kč
společnosti Jihomoravská plynárenská a.
s. Brno
• schvaluje odprodej pozemku p. č.
1398/11 v k. ú. Tlumačov o výměře 2977
m společnosti Lesnictví Kohoutek, s. r. o.
za kupní cenu 100 Kč/m2.
• schvaluje
• prostor obecního pozemku 2654/2 u
křižovatky Hulín - Kurovice jako možnou
lokalitu pro umístění památníku vypracovaného Mgr. Josefem Petrem. Jako druhou alternativu schvaluje část obecního
pozemku p. č. 2453/1 při komunikaci
1/55 v prostoru před RD Kulenda č. p.
12 ul. Dolní.
• název „Památník k historickým událostem v Tlumačově“.
• schvaluje záměr odkoupit od manželů Jany a Oldřicha Tabarových pozemek
p. č. 342 v k. ú. Tlumačov o výměře 476
m2 za cenu 44 Kč/m2.
• schvaluje odprodej pozemků v majet-

ku obce p. č. 1436/6 a st. 928 v k. ú.
Tlumačov na Moravě o celkové výměře
731 m2 do vlastnictví manželů Romana a
Evy Maršálkových, bytem Trávníky 1176,
Otrokovice za cenu 150,- Kč/m2 a současného splnění podmínek stanovených obcí
Tlumačov,
Rada obce dne 14. 10. 2004
• ukládá obecnímu úřadu,
• aby vyzval současného pravděpodobného uživatele fy Agrocorp, s. r. o. nebo
Azteco CZ, s. r. o., která bez smluvního
vztahu užívá pozemky v majetku obce,
aby tyto pozemky dále neobhospodařovala a připravila scelení pozemků o výměře
8,1458 ha;
• aby připravil nájemní smlouvy s Vladimírem Doleželem na pozemky vhodné
pro zemědělskou činnost o výměře 8,1458
ha.
• schvaluje předloženou nájemní
smlouvu na dočasný zaboř části pozemku
p. č. 2597/1 pro účel stavby SO-401 „Přeložka vedení 2x 110 kV“ o výměře 75 m2
za cenu 300,- Kč/rok a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
• schvaluje pronájem kontejnerů (1
m3) na plasty - PET lahve v počtu do 5 ks
za cenu do 4. 500 Kč/rok od společnosti
TS Otrokovice, s. r. o. s tím, že tyto kontejnery budou rozmístěny plošně po obci
především v lokalitách ul. Metlov - 1 ks,
u hřbitova - 1 ks, bytovky ul. Švermova, U
Trojice 1 - 2 ks.
• schvaluje přidělení bytu v objektu dočasného ubytování na ul. Sportovní č.p.
209 panu Miroslavu Čeňkovi od 25. 10.
2004 na dobu určitou 1 rok s úhradou
nájmu formou zálohy ve výši tří měsíců,
která bude odečtena po ukončení smluvního vztahu.
• Rada obce v souladu s § 36 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění
doporučuje zastupitelstvu obce schválit
udělení čestného občanství obce Tlumačov panu Josefu Horníčkovi.
schvaluje:
• uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Alešem Calábkem na poradenskou činnost a
vypracování žádosti o podporu z programu SROP, opatření 3. 1. Infrastruktura
pro rozvoj lidských zdrojů v regionech na
objekt KIS;
Mimořádná rada obce dne 1. 11. 2004
• schvaluje zhotovitele zakázky „Chodník Tlumačov - Skály“ společnost STRABAG, a. s., odštěpný závod Brno, oblast
Východ - Uherské Hradiště v provedení

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Charita sv. Anežky Otrokovice,
pod kterou spadá i charita v Tlumačově se obrací s prosbou o pomoc
při tříkrálové sbírce v roce 2005.
Sbírka se bude konat v sobotu 8. 1.
2005 od 8:30 do 13:00 hodin.
Koledníci budou koledovat ve
skupinkách po třech králích. Každou skupinku povede dospělá osoba. Pokladničky budou zapečetěny
pracovníky obecního úřadu. Po
skončení sbírky budou opět odpečetěny a vybrané peníze sečteny v
přítomnosti tří pracovníků obecního úřadu a asistenta charity z Tlumačova.
Obracím se proto na občany
Tlumačova s prosbou o vstřícnost
ke koledníkům, a aby finančními
dary tak pomohli těm nejvíce potřebným.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem koledníkům, kteří se
budou na této sbírce podílet a zároveň také děkuji všem, kteří přispějí peněžními dary.
Přeji všem požehnané Vánoce,
do nového roku pevné zdraví,
osobní spokojenosti a životního
elánu.
Marie Kopřivová - asistent sbírky
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Výsledky voleb do zastupitelstva Zlínského kraje
Ve dnech 5. a 6. 11. 2004 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Přinášíme Vám přehledné výsledky
těchto voleb u nás v naší obci a ve Zlínském kraji. Podrobněji naleznete výsledky na oficiálních stránkách www. volby. cz.
Občany Tlumačova bude určitě zajímat informace, že starosta naší obce Ing. Jaroslav Ševela který
kandidoval do krajského zastupitelstva za stranu Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj,
získal v naší obci 113 přednostních hlasů a celkově 207 hlasů v rámci kraje.
Volební účast v Tlumačově
Okrsek

%
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
účast
platných
v sezn. obálky
obálky hlasy
v%
hlasů

1 (KZ)

1049

326

31,08

326

324

99,39

2 (Cementárna)

901

274

30,41

274

273

99,64

Celkem

1950

600

30,77

600

597

99,50

Výsledné pořadí jednotlivých stran v Tlumačově
- celkem
Kód

Název strany

Platné hlasy
celk.

v%

6

Strana zelených

20

3,35

7

NEZÁVISLÍ

10

1,67

8

Správný směr

9

1,50

9

ZHN a SNK společně

8

1,34

10

Za prosperitu a jistotu východní Moravy

3

0,50

11

Pravý Blok

2

0,33

12

Unie svobody - Demokratická unie

1

0,16

13

Dělnická strana

1

0,16

14

Koruna Čech (monarch. strana)

0

0,00

Výsledky voleb do zastupitelstva Zlínského kraje
Přehled počtu získaných mandátů jednotlivých stran
v zastupitelstvu Zlínského kraje
Kandidující strana

1

Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj 151 25,29

2

Občanská demokratická strana

119 19,93

3

ČSSD

98

16,41

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

4

Komunistická strana Čech a Moravy

89

14,90

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

5

KDU - ČSL

86

14,40

ED+NSK Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj

ODS

Občanská demokratická strana

KDU-ČSL KDU - ČSL

20

3,35

10

1,67

9

1,50

8

1,34

3

0,50

2

0,33

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, aby Vám poděkoval za
2004
důvěru, kterou jste mé osobě i dalším
kandidátům ODS vyjádřili v krajských volbách. Tato důvěra
je pro nás zavazující. Osobně udělám vše pro další rozvoj
Zlínského kraje a spokojenější život všech jeho obyvatel, a
to bez ohledu na jejich politické sympatie.
Našimi prioritami budou zlepšování dopravní infrastruktury, tvorba podpůrných nástrojů pro podnikatele, kteří zřizují
nová pracovní místa a tak pomáhají snižovat nezaměstnanost. Důležitá bude spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati,
chceme totiž, aby se v regionu zaváděly moderní technologie, které přinesou vyšší přidanou hodnotu. Za důležitou
považujeme také komunikaci s veřejností, tedy jasnější vysvětlování našich postojů a záměrů. Věřím, že také Vy nám
pomůžete naplnit tyto záměry.
Chci Vám také popřát krásné Vánoce. Prožijte tento klidný čas v kruhu své rodiny a přátel a načerpejte sílu do další
práce, která nás všechny čeká.
Hejtman Zlínského Kraje pan Libor Lukáš

Váš Libor Lukáš
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rodičů nebo zákonného
zástupce, doporučení a diagnostiky příslušného speciálně pedagogického centra,
popř. doporučení pediatra
(vyšetření SPC se provede
dodatečně).
SpMŠ Klubíčko zabezpečuje péči o děti ve věku
od 3 (popř. od 2 let, je-li
v tomto věku již odborná
péče potřebná) do 6 let, v
případě odkladů školní docházky do 8 let věku dítěte.
Hlavním cílem práce
školy je poskytování komplexní výchovně vzdělávací
péče za účelem dosahování

Z

ačátkem roku 2005 se
do Tlumačova přestěhuje Speciální mateřská škola Klubíčko z
Otrokovic. Důvodem stěhování je končící
nájem v objektu Školní 704 v Otrokovicích. Pro přemístění školy z Otrokovic do
vedlejší obce Tlumačov se vedení školy
rozhodlo letos v květnu, kdy snaha získat
vhodný objekt v Otrokovicích skončila
neúspěšně.
Speciální mateřská škola Klubíčko je
soukromé předškolní zařízení, které se
zabývá výchovou a vzděláváním dětí se
specifickými potřebami. Zaměřuje se především na péči o děti s kombinovaným
postižením, s vadami řeči a se zdravotním oslabením. Pokud to kapacita školy
dovoluje, mohou zde být v odůvodněných
případech zařazeny i děti zdravé.
Děti jsou k docházce do naší školy zařazovány na základě písemné přihlášky

individuálních vzdělávacích plánů. Které
pravidelně vyhodnocují a konzultují s rodiči dítěte.
Škola navazuje spolupráci i s klinickými logopedy, psychology, odbornými lékaři a pediatry, kteří mají jednotlivé děti
v péči.
Škola se snaží vytvářet pro děti emocionálně i materiálně podnětné prostředí, ve
kterém by se cítily bezpečně a mohly se
svobodně projevovat. Každé dítě se snažíme poznat, porozumět mu a rozvíjet ho
jako osobnost, kompenzovat nebo redukovat jeho postižení v maximální možné
míře v rámci výchovné vzdělávacího procesu vést ho k samostatnosti, k zodpovědnosti za své činy.
Bc. Ludmila Stodůlková

CO PŘINÁŠÍ KLUBÍČKO?
rozvoje dětí se zdravotním postižením v maximální možné míře,
v pozdější době pak zařazení do
vzdělávání ve škole, která nejlépe
bude vyhovovat možnostem a potřebám jednotlivých dětí, tzn. Začlenit všechny děti do společnosti
v co největší možné míře.
Ve třídách jsou vzdělávány děti
různého věku s různými specifickými potřebami. Učí se však žit
vedle sebe – se svými přednostmi
i nedostatky, nejen v rámci třídy,
ale i v rámci školy. Tímto způsobem konkrétně dochází k aplikaci
prvků integrace.
Speciálně pedagogickou péči
provádí v obou třídách speciální
pedagogové podle vypracovaných

ZIMNÍ VZPOMÍNKA
S mojí sestřenkou Helenou jsme vyrůstaly u stařenky na jižní Moravě. Jakmile
napadl sníh a zamrzly kouzelné zátočiny
řeky Jihlavy, všechny děti chodily sáňkovat
na vysokou hráz řeky, na místo kde se říkalo „u Tabulky“. Z jedné strany se sjíždělo až na led, na zamrzlou řeku, ze strany
druhé byl sráz do polí. Kluci v jeho polovině vytvořili ještě „hrb“ze sněhu, aby sáňky
ještě více nadskočily. Odpoledne, po škole
jsme i my dvě popadly staré sáňky a vesele
sjížděly z hráze dolů. Některé děti neměly
sáně, proto si nasedaly k tomu kdo sáně
měl a už jsme frčeli. Velká zátěž ale udělala své. Sáně „na hrbě“nadskočily, praskly
a děcka se skutálela po svahu dolů. Zbylo

jen pár prkýnek. Já jsem se dala do pláče,
ale naše Hela si našla v křoví starý lavor a
jezdila vesele dál. Odvážila se sjet i opačnou stranu k řece. Odrazila se a frčela na
lavoře dolů, ale nestačila zabrzdit! Skončila na tenkém ledu a už byla ve vodě! Mokré
tepláky, dole na gumu, za chvíli zmrzly na
kost. Pomalu se strachem jsme se loudaly
domů. Stařenka nás počastovala herdou
do zad, ale už se starala jako kvočna o své
nezdárné vnučky. Nalila nám veliký hrnec
čaje s medem a kapkou rumu. Obě nás
dala do jedné postele, a přikryla velikou
duchnou. Duchna a čaj nás za chvíli tak
zahřály, že nám tváře jen hořely! Svorně
jsme usnuly a určitě se nám zdál nějaký

nezbedný dětský sen. Rozbité sáňky staříček opravil. Jitka Fialová
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HISTORICKÝ SPOLEK
VYSTAVOVAL
Historický spolek Tlumačov uspořádal ve spolupráci s obcí, a za finanční podpory zlínského Kraje, ve
dnech 28. 10. - 7. 11. 2004 výstavu s názvem: 90 let

Pohled na část výstavy ...

Organizátoři výstavy: zleva - viz text foto

Dělo malorážní - text viz foto

Pranostiky
Má-li svatá Barbora (4. 12.) bílou zástěru,
bude hodně trávy.

O

O

O
O

od zahájení 1. světové války a tlumačovští legionáři.
Výstavu bylo velmi náročné uskutečnit z důvodu
malého množství materiálů z této doby, který jsme
těžko shromažďovali, protože pamětníci již nežijí a
jejich potomci mají kolem 80ti let, z nichž žije již jen
velmi málo. Ani v okolních muzeích požadovaný materiál nebyl. Nakonec se nám podařilo část materiálu
zajisti v muzeu v Přerově, kde nám zapůjčili 28 kusů
vojenské výzbroje. Zbývající pochází ze soukromých
sbírek, a to jak Tlumačova, tak i ze Zlína a Otrokovic. Mnoho fotografií a tiskovin nám zapůjčili místní
občané.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli tuto výstavu uskutečnit. Potěšila nás vysoká
návštěvnost žáků základní školy.
Z těchto zdokumentovaných materiálů, bychom v
dohledné době chtěli vydat publikaci. Žádám proto
občany aby materiály, které nám unikly laskavě zapůjčili.
Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům
krásné vánoční svátky a všechno nejlepší v novém
roce.
Skopal-Procházka Miroslav
Předseda Historického spolku

Mléčná dráha v prosinci jasná - bude
v příštím roce úroda krásná.

Na Adama a Evu (24. 12.) čekejte oblevu.

Na svatého Tomáše (21. 12.) zima se rozpáše.

O

O

Není-li prosinec studený, bude příští rok
hubený.

O

O Mlá átkách (28. 12.) den se omlazuje.

O svaté Albíne (16. 12.) schovej se do síně.
O

O svatém Edmundu Kampiáně (1. 12.)
ledový vítr fičí ze straně.

O

O svatém Lazaru (17. 12.) ucpi v senci
každou spáru.

Rekonstrukce - viz text foto
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Setkání s tlumačovskými
seniory
V pátek 8. října 2004 pořádalo Kulturní a informační středisko (KIS) obce Tlumačov v sále Klubu obce na
Zabraní premiérové I. setkání s dříve narozenými tlumačovskými občany. Protože šlo po dlouhých letech o první
akci tohoto druhu v obci, pořadatel - KIS - si při přípravě
nebyl jist zájmem tlumačovských seniorů o tento druh
zábavy. Účast na zmíněné akci ovšem byla nad očekávání vysoká a kapacita sálu málem nestačila. Bylo připraveno posezení pro 90 hostů a věřte nebo ne, sál byl plně
obsazen. Pobavit se přišli občané zralého věku a přítomni byli i obyvatelé tlumačovského Domu s pečovatelskou
službou, kterým KIS na tuto akci zajistilo i dopravu.

LÉKÁRNA
informuje
Vážení spoluobčané,
od května tohoto roku se setkáváme v tlumačovské
lékárně. Po prvotním rozkoukání se bych Vám chtěla
napsat pár vět. Jak víte, lékárna v Tlumačově má již
desetiletou tradici, na kterou bych ráda navázala. Atmosféra a prostředí městečka Tlumačova je odlišná od
provozu v městské lékárně, kde jsem dříve působila.
Ale pokud mohu za tuto krátkou dobu hodnotit, tak
mi vyhovuje. Doufám, že spokojenost bude vzájemná.
Jak jste si asi všimli, z provozních důvodů jsem zkrátila otevírací dobu. Každý pracovní den od 7, 30 hod
do 16 hodin. Pouze ve středu zůstává otevřeno do 16,
30 hod.
Věřím, že se budete do lékárny i nadále s důvěrou
obracet.
Protože se blíží konec roku, dovolte, abych Vám do
toho nového popřála všechno dobré.
Mgr.Jana Pučoková

Po uvítání paní Královou a krátkém zahájení, které
provedli starosta obce ing. Ševela a místostarosta obce
Mgr. Huráň, se společná zábava rozjela naplno. O dobrou náladu se postaralo duo muzikantů pod vedením
tlumačovského občana Mirka Musila. Výborná nálada,
přátelská atmosféra, zpěv, tanec a slušně fungující bufet (pod vedením paní Pavlíčkové a Fialové) - to bylo
páteční odpoledne se seniory v „klubu v cementárně“.
Když se spokojení přítomní rozcházeli, hovořili s paní
Královou - vedoucí KIS - o uspořádání další podobné
akce v období okolo Mikuláše.
Že to aktivní senioři společně s paní Královou mysleli
vážně, to potvrdili ve čtvrtek 2. prosince 2004, kdy připravili II. setkání, tentokrát inspirované Mikulášem a blížícími se vánočními svátky. Kolem sedmdesáti seniorů
různých věkových skupin nedočkavě a s napětím vyhlíželo, kdy přijde Mikuláš a začne nadělovat dárečky, které si
přítomní vzájemně připravili. K překvapení všech nepřišel jenom Mikuláš, ale i čert a anděl a z obrovského koše
rozdávali nadílku a především radost, dobrou náladu a
pohodu po celém sále. Vyvrcholením příjemného odpoledne a večera, stejně jako při první akci, byl zpěv, tanec
a všeobecné veselí mezi přítomnými. Velkou zásluhu na
celkovém úspěchu tohoto setkání měl opět pan Musil,
který svým zpěvem a hudebním doprovodem patřičně
všem seniorům v sále rozproudil krev v žilách.
Závěrem bych chtěl říci, že je výborné, že se Kulturnímu a informačnímu středisku, které vede paní Králová,
za pomoci několika obětavých tlumačovských občanů,
podařilo v průběhu roku 2004 rozběhnout úspěšně
akce, které se těší poměrně značné pozornosti obyvatel
obce. Věřím, že i v nadcházejícím roce 2005 se podaří
uskutečnit mnoho zajímavých a přitažlivých akcí pro
občany Tlumačova a zároveň věřím, že tyto akce budou
našimi občany podpořeny jejich zájmem a účastí.
Dovolte mi, abych na tomto místě popřál všem občanům obce Tlumačov veselé vánoční svátky
a bohatou nadílku a do nového roku 2005
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. R. Huráň, místostarosta obce
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KNIHOVNA
KNIHOVNA
INFORMUJE
INFORMUJE
Vážení čtenáři, dovolte mi na sklonku
roku trošku bilancování. V letošním roce
jsme díky Obecnímu úřadu v Tlumačově
zakoupili 88 titulů. Knihovnu navštívilo
celkem 575 čtenářů s celkovou zápůjčkou 2
756 knih. Z tohoto počtu převažují dospělí
čtenáři v počtu 74, mládeže 56 a nově registrovaných 36 osob. S potěšením jsme přivítali maminky, které pravidelně přicházejí
pro své děti vybírat z bohaté nabídky pohádek a knih pro děti a mládež. Knihy nakupujeme podle poptávky a přání čtenářů.
Rovněž zprostředkujeme meziknihovní
výpůjčku z Krajské knihovny ve Zlíně,
nebo z Městské knihovny v Otrokovicích,
která je naší partnerkou a poskytuje nám
knihovnické služby s níž máme velmi
dobrou spolupráci. Z výměnného souboru Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně dvakrát ročně obohacujeme nabídku
knihovny o 220 titulů různých žánrů. Veřejný internet pod vedením pana Dušana
Pitnera se začíná v současnosti dostávat
do podvědomí občanů, a jenom letos jej
navštívilo 160 zájemců. Návštěvní dny
jsou každé úterý od 14.00 do 18.00 hod.
a čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. Jednou
měsíčně pořádáme ve spolupráci s KIS
pro děti od 4 - 8 let „Podvečerní předčítání s pohádkou“. Děti tak mají možnost
seznámit se s knihou, čímž se snažíme v
dětech navodit vztah ke knize a získat tak
do budoucna nové čtenáře. Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Knihovna Vám přeje hezké Vánoce a do nového roku 2005
hodně pěkných chvil s knihou.
J. Fialová, knihovnice

Kultura
KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO • KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO

KIS informuje

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO • KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
který se rozsvěcel v naší obci již po deváté a to 26. listopadu 2004, kterého se zúčastnilo mnoho našich spoluobčanů, se těší velké oblibě. Kulturní program byl opět náležitě
připraven, ve kterém se spoluúčastnilo i žesťové trio z kroměřížské konzervatoře a
svým vánočním vytrubováním navodilo tu správnou vánoční atmosféru. Děti z místní
základní školy pod vedení pana učitele Mašláně vystoupily s lidovými koledami a hanáckým tancem „cofavo,, samozřejmě jak jinak, než v krojích. Starosta obce ing. Jaroslav Ševela popřál svým spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce. Při
rozsvěcování stromu promluvil k
občanům také páter Jan Vavřinec
Černý, farář tlumačovského kostela.
Nechyběl již tradiční ohňostroj, který
připravil sbor dobrovolných hasičů a
na závěr se konal
vánoční koncert
Stříbrňanky v sále
sokolovny.
Před hasičskou zbrojnicí se na rozsvícení stromu přišla podívat spousta lidí

VÁNOČNÍ JARMARK

PODVEČERNÍ
PŘEDČÍTÁNÍ
Je akcí, která se pořádá jednou měsíčně pod záštitou místní knihovny. Pohádku předčítá paní Marie Ešlerová,
a hravou formou tak seznamuje děti
s hrdinou konkrétní pohádky. Předčítání je určeno pro děti od 4 -8 let které
mohou přijít v doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců. Vstup je zdarma.
Při každém setkání si děti něco vyrobí.
V měsíci listopadu to byl malý papírový
drak a v prosinci večerníčkovská čepice. Touto formou se snažíme dětem přiblížit knihu
a práci s ní v dnešním tak
přetechnizovaném světě.
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Ruční tkaní na stavu

Zdobení perníkových ozdob

V sobotu 4. prosince
2004 přichystalo KIS
pro občany vánoční
jarmark, na kterém
měli návštěvníci možnost vidět jak některé
výrobky vznikají. K
vidění bylo zdobení
perníčků, betlémy z
kukuřičného šustí, výroba keramiky, tkaní
koberců, pletení košíků, výroba medových
svíček a ozdob, paličkování, vyšívání, malování na hedvábí, ozdoby z korálků, techniky
twist art a frost efekt
aj. Jarmark měl opět
velký úspěch, navštívilo jej mnoho občanů z
Tlumačova, Kvasic a
okolních obcí.
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Kultura

KONCERT V KOSTELE
SV. MARTINA
Další velmi úspěšnou akci, kterou předalo KIS byl koncert v kostele sv. Martina v Tlumačově.
Koncert se uskutečnil 5. prosince A. Charpentiera, J. K. Tolara a G.
v 15.00. Účinkujícími byl smyčco- Ph. Telemanna. Koncert navštívilo
vý orchestr ZUŠ v Kroměříži, kte- na šedesát návštěvníků jak místních,
rý řídil Mgr. Miloslav Bubeníček. tak přespolních. Z koncertu odcháJako sólisté vystoupili Dominika zeli spokojeni a příjemně naladěni
a Pavel Mánovi - violy a Magdalé- krásnou hudbou. Touto cestou bych
na Grigarová - kytara. Kostelem se ráda poděkovala páteru Janu Vavřinnesly nádherné tony W. A. Mozar- ci Černému za maximální vstřícnost
ta, A. Vivaldiho, G. Fr. Händla, M. při přípravě koncertu.

Výkon orchestru zasluhuje vysokého ocenění

KONCERT
Mgr. FRANTIŠEK KEL,
advokát

ŽÁKŮ
HUDEBNÍCH
KURZŮ

V

neděli 12. prosince proběhl v
budově KIS Vánoční koncert
žáků a učitelů hudebních kurzů.
Žáci vystoupili se svými skladbami
pod vedením vyučujících Dominiky a Pavla Hánových a Hanky Burešové. Různé skladby a skladbičky
zazněly na klavír, zobcovou a altovou flétnu a na kytaru. Koncert
proběhl v příjemné atmosféře. Na
závěr si všichni zazpívali „Narodil
se Kristus Pán“ a děti za odměnu
dostaly balíčky se sladkostmi.

zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č. 10481
trvale bytem Sportovní 451, Tlumačov, PSČ: 76362

P

oskytuje právní pomoc v široké oblasti práva, a to jak obchodním společnostem ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak občanům při všedních i
méně běžných životních situacích.

P

říklady zaměření: občanské právo (převody nemovitostí - kupní smlouvou,
darovací smlouvou, vypořádání podílového spoluvlastnictví), rodinné právo (rozvod sporný, dohodou, vypořádání společného jmění manželů), pracovní právo,
obchodní společnosti, zastupování občanů a firem.

V případě Vašeho zájmu můžete využít osobní či telefonický kontakt.
Telefon mobil (kdykoliv):
724 107 616
Telefon pevná linka (večer):
577 929 006
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI V ROCE 2004
V tomto roce obec zřídila sběrný dvůr v objektu bývalé ným dvorem téměř zmizeli černé skládky v okolí obce.
cementárny, zde se provádí třídění odpadu z domácnos- Přesto se najdou někteří občané, kteří dále vozí odpad
tí, tak, jak ukládá zákon. Je skutečností, že tímto sběr- do přírody.
Tento generel zeleně řeší obměnu stromů
Další sběrný dvůr je ve mlýně, nebo je - Na ulici Mánesovi 3 ks bříz
ještě v obci umístěno dalších 5 kontejne- - U Rybníčka se kácely náletoviny
a keřů v obci v příštích deseti letech.
Při tomto kácení se provádělo také odstraňo- Mimo obec se řeší zeleň, podle územního
rů, kam můžete PET láhve vyhodit.
plánu na ochranu přírody.
Velký problém v obci je pálení PET vání pařezů.
Ad 2.
V roce 2005 by se mělo kácet 15 kusů
lahví. Je pravdou, že i toto pálení je na
Provedlo se ošetření stromů, a to túje na
ústupu. Samozřejmě, že bezohlední obča- Hřbitově, Dolní ulice, Masarykova, park Ko- lind na ulici Zábraní, vedle cementárenné pálení PET láhví provádějí dále. Tato menského, park u Sokolovny, ulice Máchov- ské zdi. Dále se bude kácet 10 kusů borovic
činnost se děje hlavně ve večerních hodi- ská, Nádražní, Klasická, u Rybníčka a na na křižovatce směr Hulín-Kurovice, kde by
měl stát pomník. Zde se vysadí 2 kusy lip a
nách, a je lidem v okolí velmi nebezpeč- Schodkách se provedla jenom část.
několik keřů. Dále se bude kácet největší a
ná. Může způsobit občanům velké zdraAd 3.
nejstarší lípa v Tlumačově, a to u BednaříProvedla
se
znovu
výsadba
na
ulici
Švermovotní potíže. Pokud se toto děje ve vašem
okolí, neváhejte a zavolejte obecní policii! va, a to 75 kusů sakura. Provedla firma Ko- ků. Tento strom je ve velmi špatném stavu,
Jedině tak si budete chránit zdraví vaše i houtek (loňská výsadba uschla). Na náměstí hrozí spadnutí a poškození budov.
Komenského 15 kusů okrasná višeň. Ulice
V roce 2005 by se měla provést výsadvašich dětí.
Masarykova u Hasičské zbrojnice 3 kusy javor ba na ulici Zabraní, po vykáceni lind. V
OBEC ŘEŠILA ZELEŇ NÁSLEDNĚ: červený. U Rybníčka 6 kusů vrb. Ulice Přeslič- ulici Nádražní by se mělo dosadit 5 kusů
ná a K Ořechu se vysadilo 115 kusů ovocných akát bílý. Další výsadba by měla proběh1.
kácení
stromků, a to rynglod červený, trnky a duran2.
ošetření
nout od ulice Zabraní ke dráze kolem cecie. Dále provedla firma Kohoutek dosazení
mentárenského plotu. Na ulici Mánesové
3.
výsadba
150 kusů stromků na Slivotíně.
se dosadí okrasná jabloň a okrasná třešeň
4.
sečení trávy
Ad 4
Obec seče trávu na 27 ha. Tuto plochu seče v počtu asi 50 kusů. Dále se vysadí lípy a
AD 1. KÁCENÍ
několikrát
za rok. Některé plochy seče dva- jasany okolo fotbalového hřiště. Tuto vý- na Schodkách (Hostinek) 6ks ovocných stromů,
sadbu by měl provést a také hradit Silnice
krát,
některé
5krát a ve středu obce až 7krát.
- na náměstí Komenského ořechy a smrčky a
Kromě těchto ploch se seče také fotbalové a dálnice, jako náhrada za pokácení strov parku u školky
hřiště, a to v letošním roce se seklo 18krát, při mů v dráze rychlostní komunikace R55.
- u školy 4ks břízy
- na Dolní ulici 3ks borovic v parku u Sokolov- výměře 1,5ha je to celkem za rok 27 ha. Cel- Na podzim by se měla také provést výsadkově se seče v obci 150 ha. Sečení se provádí ba polní cesty Kálavy. Tato cesta se musí
ny 7ks náletovin u Hřebčína l ks jasan
třemi kusy sekaček.
zaměřit v rámci pozemkových úprav.
- na Zabraní višně 7ks, 2ks jabloň a 2ks hrušky
Veškeré kácení a výsadba v obci se děje
- Hřbitov 7 ks jedle, 5ks bříz, 7 ks tuje
Skopal-Procházka Miroslav
na základě zpracovaného generelu zeleně.
- Na Skalách l ks ořech a kaštan
předseda Životní a zeměděl. komise

HOKEJ
- ryze mužská záležitost?
Před několika lety možná ano. Ale s postupem doby se časy změnily a do čistě mužských
sportů zasáhly docela úspěšně také ženy. Ani
lední hokej není výjimkou. Vždyť taková dívčí
družstva vznikají při extraligových klubech po
celé naší republice. Když se to na ledě řeže, s údivem zjišťujete, že i něžné dívky jsou ochotné se navléknout do složité, nevzhledné výstroje, dresu, helmy, popadnout hokejky a snažit
se na ledě napodobit a přiblížit se svým mužským vzorům.
Naše hokejová škola Richarda Hrazdíry učí hokejovou abecedu
chlapce od 2. do 7. třídy ZŠ. Tréninky probíhají na zimním stadionu v Uherském Brodě. Bývaly brankář zlínských hokejistů Richard Hrazdíra má na starosti brankáře a Juraj Jurík se věnuje střelcům.
Právě v letošním roce k nám přišla ze zlínské hokejové přípravky Gabriela Janoštíková, žačka 3. třídy tlumačovské školy.
Odhodlaně se postavila do hokejové brány a poctivě polyká tréninkové dávky společně se svými chlapeckými kolegy, kteří jí
bez problémů přijali mezi sebe. Pod horou brankářské výstroje byste ani nepoznali, že v hokejové kleci nestojí jeden z kluků.
V létě měla svou první veřejnou premiéru v brance při ostrých bojích chlapeckých družstev, která se střetla v turnajovém klání
na zimním stadionu v Uherském Brodě. Hokejového klání se zúčastnily Uherský Ostroh, Sparta, Chorvatsko, Uherský Brod a
IHC Devils Zlín. I když ne všechny zápasy skončily vítězstvím, družstvo předvedlo
dobré výkony. Gabča odchytala dva celé zápasy. Svého úkolu se zhostila dobře a
byla vyhlášena jako miss turnaje. Doufám, že ve svém nadšení pro hokej vydrží a v
budoucnu se objeví možná i na mezinárodní scéně?To vše záleží na její vytrvalosti,
nadšení a odhodlání pokračovat v hokejové kariéře.
Richard Hrazdíra
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Sport

SETKÁNÍ
MLADÝCH
SPORTOVCŮ
Další turnaj Tlumačovské ligy v malé kopané se odehrál netradičně v podzimním období,
protože v létě došlo k rekonstrukci travnaté plochy na fotbalovém hřišti a nebylo možné zde SE STAROSTOU

Tlumačovská liga v malé kopané

turnaj v srpnu uspořádat. Letošní již druhé pokračování Tlumačovské ligy se odehrálo v
tělocvičně ZŠ Tlumačov ve středu 17. listopadu za tradiční účasti 6 družstev, která byla pro
losování nasazena podle umístění v minulém(únorovém) turnaji. Turnaj se hrál systémem
každý s každým a na základě získaných bodů byla sestavena výsledková tabulka.
Putovní pohár přišlo obhájit vítězné ze stalo družstvo MIXu, které také převzalo
družstvo z minulého turnaje- SUPER- do svého dočasného držení putovní pohár.
BOYS OÚ, které se tentokrát představi- Šťastný kapitán družstva MIXu Jara Kadllo v sestavě : Raj. Huráň, R. Dvořák, M. čík, když se slzami v očích přebíral pohár
Veselský, P. Horka, R. Podlas, S. Hrtůs. pro vítěze, řekl, že před zahájením turnaje
Družstvo 1. SKD. SYNOT startovalo v v takový úspěch nevěřil, ale když se podasestavě: Skácel, Rom. Kadlčík, Duroň, řilo vyhrát, je to potřeba s „mančaftem„
M. Juhaňák, Psota, Horsák, Zd. Jonášek. pořádně oslavit. Na otázku, jestli se MIXu
Družstvo MIXu se sešlo v sestavě: Kadl- podaří na příštím turnaji pohár obhájit,
čík Jara, Jaroš, Budinka, Hapal, Macek, odpověděl vyhýbavě, že si družstvo věří a
Zelina, Prcek. Sestava družstva PRIN- po dlouhodobé a náročné přípravě v MIXu
GLES: Pospíšil, Šimoník, Huráň Rom., jistě předvede profesorský fotbal jako nyní a
Popovský, Kravec, Stašek, Vejsada, Škra- nezklame!!! Nutno závěrem dodat, že utkání s přehledem řídil Zdenek Holub a přispěl
bana, Kuňák, Pavlík.
Družstvo SCHODKŮ se představilo v tak k bezproblémovému průběhu turnaje.
Závěrečná tabulka:
sestavě: Jirka Machovský, Zlámal, Pro1. MIX
12 bodů
cházka Ivan, Vlček Vlastik, Zapletal Zd.,
2. Synot
10 bodů
Niedermertl, Cenek, Podroužek, Matesko.
3. Pringles
8 bodů
Družstvo MAŇAS startovalo v sestavě:
4. Schodky
6 bodů
Hulenka Petr, J. Minařík, Macek, Kardi5. Superboys
5 bodů
ak, Vl. Kytlica, Novas, Březa.
6. Maňas
1 bod
Po vyčerpávajících bojích, při kterých
Turnaj jako vždy pořádal TJ Sokol Tlunebyla nouze o dramatické situace a časté
ukázky mistrovských kousků z fotbalové mačov, oddíl odbíjené, za podpory ZŠS
abecedy v podání předních tlumačovských Tlumačov a obce Tlumačov.
„špílmachrů“, se vítězem turnaje po zásluZa pořadatele Mgr. R. Huráň

TLUMAČOVSKÝ FOTBAL NA VZESTUPU
S blížícím se koncem roku
svou činnost bilancuje také
tlumačovský fotbal. Rok 2004
se nesl ve znamení úspěchů nejen v soutěžních utkáních. V létě proběhla rozsáhlá
rekonstrukce povrchu hřiště, po několika
letech došlo k obnovení činnosti dorosteneckého týmu a opět byly sehrány žákovské turnaje - uliční v květnu a halový v prosinci. A jak si vedla jednotlivá mužstva?
Žáci pod vedením dvojice Ulman - Zálešák skončili po loňské sezóně okresního
přeboru pátí s celkovým ziskem 31 bodů,
na podzim se jim v polovině soutěže podařilo nasbírat 25 bodů, což znamená výborné 3. místo a povzbuzení do jarních bojů.
Dorostenci, které vede Pavel Machovský s pomocí dua Dědek - Dědková, zahájili ročník až podzimní částí a vzhledem
k tomu, že řada z nich se vrátila k fotbalu po několikaleté přestávce, zatím spíše
sbírají zkušenosti. Přesto v 11 zápasech
vybojovali 8 bodů a v tabulce jsou osmí.
Muži B zakončili jarní část IV. třídy na
6. příčce s celkovým ziskem 34 bodů za
celou sezónu. Na podzim se sice museli

obejít bez nejlepšího hráče Jiřího Jonáška, který byl přeřazen do A týmu, ale i tak
se jim dařilo nad očekávání dobře. Trenérská dvojice Valoušek - Řehák musí být
s 2. místem a 29 body spokojena.
Muži A na jaře útočili na první příčku okresního přeboru a postup do vyšší
soutěže, ale nakonec skončili těsně druzí
se 48 body na svém kontě. V létě došlo k
posílení týmu a po skončení podzimních
bojů jim patří 2. místo, které si zasloužili ziskem 26 bodů. Na jaře od nich pod
vedením dvojice Horka - Guňa lze očekávat
snahu posunout se na úplný vrchol tabulky.
Poděkovat za podporu se sluší sponzorům, bez nichž by tlumačovský fotbal nemohl tak úspěšně fungovat. Jedná se o Metalšrot Tlumačov, Obecní úřad Tlumačov,
Otrokovické papírny a SAT Mysločovice.
Co říci závěrem ? Všechny fanoušky dobrého fotbalu zveme na jarní utkání všech
tlumačovských týmů, které si Vaši podporu jistě zaslouží. Vždyť téměř všichni se
pohybují v horní Části tabulky a návštěvy
jejich zápasů určitě nebudete litovat.
Petr Skácel

V

posledních letech se stalo milou tradicí, že na konci roku jsou pozváni k
setkání se starostou obce úspěšní mladí
občané Tlumačova, kteří v daném kalendářním roce dosáhli významných výsledků a úspěchů. Za rok 2004 byli k tomuto
setkání pozváni: v kategorii kolektiv - skupina děvčat Koťata reprezentující DDM
Sluníčko, pracoviště Tlumačov, která po
úspěších v regionálních soutěžích postoupila až do finálových soutěží v Praze, kde
se děvčata umístila v silné konkurenci v
první desítce startujících kolektivů. V kategorii jednotlivců se představili úspěšní
sportovci: slečna Petra Hánová, která
po úspěších v soutěžích v ČR( např. 3.
místo na MČR) obsadila krásné 5. místo
na letošním Mistrovství světa juniorů ve
sportovní kulturistice, dále byla přítomna
slečna Alice Eimová, která získala v roce
2004 titul mistryně ČR ve voltiži a byla
účastníkem malého finále na Mistrovství
světa, jako třetí se setkání zúčastnil Petr
Eim, který reprezentoval na Mistrovství
světa ve voltiži, kde obsadil celkově 9.
místo a navíc byl vyhlášen jezdcem roku
2004. Starosta pogratuloval přítomným
k vynikajícím výsledkům, kterých dosáhli v letošním roce a popřál všem hodně
sportovních úspěchů a především pevné
zdraví do budoucna. V krátké diskusi pak
všichni přítomní pohovořili o radostech i
strastech, se kterými se setkávají v každodenní přípravě a v běžném životě.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA
Ludmila Jonášková

Nedaleko Luhačovic
leží má vesnička rodná,
mému srdci tak drahá.
Tam jsem své dětství prožila
A na Vánoční svátky se těšila.
Známý skladatel
Václav Maňas na varhany
V kostele hrával.
Zbožný lid s ním koledy zpíval.
V první lavici má maminka
tak krásně zpívala,
já jako malá holka
jsem jí ráda poslouchala.
Tvá nejmilejší píseň
]maminko byla o tom,
že Tichá noc je svatá.
Děkuji Ti za krásné dětství
maminko moje zlatá.
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CESTOVNÍ AGENTURA
MARIE VEJMĚLKOVÁ INFORMUJE
Nezadržitelným tempem přichází konec roku 2004 a
Během roku se uskutečnilo několik cest na oblíbené
s ním je spojené bilancování uplynulé turistické sezóny. trhy v Polském Těšíně.
Naše cestovní agentura pořádala v tomto roce několik
Již 2. rokem jsme uspořádali týdenní pobytový zájezd
zajímavých akcí. Například v květnu se konala prohlíd- v chorvatské Žuljaně na poloostrově Pelješac. Této rekreace využily některé rodiny stejně jako vloni. Na letošní pobyt s námi jel i v obci dobře
známý a oblíbený harmonikář Lojza Vencl z
Moravského Krumlova. Přispěl tak pěknou
písničkou k dobré náladě a pohodě při večerních setkáních rekreantů s místními obyvateli.
Již teď se těšíme na příští léto, kdy tento pobyt
budeme pro velký zájem opakovat.
Pro nastávající zimní sezónu připomínám, že
zajišťujeme pro skupiny do 10 osob lyžování jak
v rakouských Alpách (Hochkar, Lackenhof, Semmering), tak i v našich horách (Praděd, Červenohorské sedlo, aj. ). Je samozřejmé, že si u nás

ka hlavního města Prahy s večerním představením
muzikálu. Účastníci měli možnost vybrat si muzikál Galileo, Bídníci nebo Excalibur.
Na přání jsme zopakovali jednodenní poznávací
zájezd do koncentračního tábora Osvětim. Dopoledne byla domluvena návštěva hornického muzea
Landek s prohlídkou těžebního zařízení. Účastníci sfárali hornickou klecí do podzemí, kde shlédli

ukázku dobývání uhlí moderní technikou. Po této prohlídce a po obědě ve stylové hornické restauraci Barborka byl odjezd do hlavního cíle našeho zájezdu - polského
koncentračního tábora Oswiecim. Zde jsme předem zajistili česky hovořící průvodkyni. Toto byla velká výhoda
pro zúčastněné, kteří se tak dozvěděli mnoho zajímavého o utrpení zde uvězněných lidí za 2. světové války.

můžete vybrat a
zakoupit zimní i
letní dovolenou
podle svých požadavků a možností
i od partnerských
cestovních kanceláří.
Děkujeme všem
za přízeň a do nového roku 2005
přejeme
všem
občanům zdraví, spokojenost a
osobní pohodu.
za CA Marie
Vejmělková
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TALAŠOVO
ZAHRADNICTVÍ
NABÍZÍ:

VÁNOČNÍ STROMKY, ŽIVÉ RYBY,
BRAMBORY, CIBULI, JABLKA,
SUDOVÁ VÍNA, KYSANÉ ZELÍ.
Všem zákazníkům přejem příjemné prožití
svátků vánočních, vše
nejlepší v novém roce a
mnoho spokojených nákupů v našem zahradnictví.

VIDEOPŮJČOVNA A NOVINY
Prožijte vánoční svátky v hřejivé společnosti Vašich nejbližších. Dávejte dětem plnou náruč lásky a něhy. Odměnou
pro Vás bude jejich šťastný úsměv a rozzářené oči. A aspoň
o Vánocích zapomeňte na všechno negativní kolem Vás.
Hodně zdraví a optimismu do dalšího roku 2005 Vám přeje Martina Skácelová
POTRAVINY MAŇAS A KOLEKTIV
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň a přejeme krásné
Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
VŠEM OBČANŮM TLUMAČOVA PŘEJEME KRÁSNÉ
PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, DĚTEM BOHATÉHO
JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ.
Hana Hlobilová a Ludmila Daňková, Pracovnice DDM Sluníčko

OBECNÍ POLICIE přeje svým spoluobčanům krásné
prožití vánočních svátků, bohatého ježíška a v novém roce
hodně zdraví štěstí osobní spokojenosti.
AREA
Krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v novém roce svým zákazníkům přejí zaměstnankyně nákupního střediska.
POTRAVINY ŽÁLKOVI
Přejí svým zákazníkům krásné prožití svátků vánočních,
a v novém roce hodně štěstí a zdraví.
POTRAVINY POSTAVA A KOLEKTIV
Přejí svým zákazníkům radostné Vánoce a do nového roku
hodně zdraví a osobní pohody.

OVOCNÁ BOWLE
(na 4 sklenice po 500 ml)
PŘÍSADY:
•
5 čerstvých citrónů
•
200 g malin
•
200 g borůvek
•
200 g angreštu
•
200 g malých jahod
ŠŤÁVA:
•
150 ml vody
•
140 g cukru
•
4x na špičku nože Pomůcky ke konzervování Dr. Oetker
•
1/4 l vodky
PŘÍPRAVA
Citróny nakrájíme na cca 4 mm tenké plátky a rozdělíme jimi vrstvy ovoce narovnané do sklenic podle
libosti.
Vodu s cukrem lehce povaříme. sejmeme z vařiče a přimícháme Pomůcku ke konzervování. Do této stavy
přidáme pak ještě vodku a zalijeme ovoce ve sklenicích. Po uzavření uložíme sklenice na chladné a tmavé místo a necháme
cca 3 dny rozležet. Podáváme chlazené.
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