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�  Slovo starosty
�  Fondy EU
�  Ples OÚ
�  Internetové stránky
�  Matrika

Z DNEŠNÍHO 
ČÍSLA

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

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři 
Tlumačovských novinek,

na zasedání zastupitelstva obce dne 
9.2.2005 byl jednomyslně schválen ná-
vrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 
2005. Dovolte, abych Vás tímto pro-
střednictvím seznámil alespoň s vybra-
nými výdaji, které tento rozpočet mimo 
jiné zahrnuje :

• vybudování dětského hřiště pro 
nejmenší děti dle platných legislativních 
předpisů v ul. Sokolské – v místě býva-
lých antukových kurtů a dodávka mobi-
liáře do nové zahrady MŠ - rozsah 0,85 
mil Kč, 

• pokládka umělého povrchu na 
multifunkčním hřišti u ZŠ  rozsah - 0,95 
mil Kč,

• oprava chodníků a místních ko-
munikací vč. rekonstrukce chodníku 
na ul. Dr. Ignáce Horníčka v úseku od 
žel. přejezdu po autobusovou zastávku a 
zpevněné komunikace U Trojice - roz-
sah 0,65 mil Kč,

• částečná realizace bezpečnostních 
opatření na komunikaci I / 55 – přecho-
dy, ostrůvky, autobusové zastávky - roz-
sah 0,45 mil Kč,

• finanční příspěvky pro organizace s 
činností mládeže - rozsah 0,12 mil Kč,

• neinvestiční příspěvky pro ZŠ a 
MŠ - celková výše 2,77 mil Kč,

• likvidace komunálního odpadu- 
rozsah 0,80 mil Kč, 

• nákup pozemků – České lesy, s.p., 
Českomoravský cement,a.s., případ-
né další různé transakce - rozsah 0,45 
mil. Kč,

• výsadba zeleně dle generelu zeleně 
- rozsah 0,10 mil Kč.

Výše popsané položky jsou zde uve-
deny pro Vaši informovanost o různo-
rodých záměrech připravených k reali-
zaci v průběhu letošního roku. Není zde 
uvedena a ani není zahrnutá v rozpočtu 
obce připravovaná rekonstrukce objek-
tu č.p.170, nám. Komenského (bývalá 
budova MŠ – dnes KIS), na kterou jsme 

Zahájení plesu starostou obce Ing. Jaroslavem Ševelou a vedoucí KIS Danielou Královou

obdrželi dotaci z fondů EU – SROP ve 
výši 10,5 mil Kč. Rozpočet bude řešen 
formou změny (cca květen 2005) po vy-
jasnění zdrojů financování, protože do-
tace z fondů EU je poskytována až po 
realizaci – kolaudaci díla a do této doby 
musí být financování kryto z vlastních 
zdrojů, překlenovacího bankovního 
úvěru či z vlastních zdrojů vybraného 
zhotovitele díla – stavební firmy. 

Dovolím si konstatovat, že v letošním 
roce nás očekává řada velkých změn a 
úkolů, které bez dobré spolupráce všech 
členů zastupitelstva a obecního úřadu 
by nešly realizovat. Také je pro nás důle-
žitá Vaše důvěra ve smysluplnost našeho 
podnikání a konání. Chci Vás ujistit, že 
jsem připraven Vaše podněty a připo-
mínky vzešlé ze seriozní diskuse před-
kládat radě obce či zastupitelstvu obce 
k projednání. 

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

OBECNÍ “PRÁVO”
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ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE 
ze dne 15. 12.  2004

Z radnice

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém 
jednání dne 15. 12. 2004 přijalo tato usne-
sení:
� schvaluje předloženou změnu č. 5/

2004/12 rozpočtu obce pro rok 2004 v pl-
ném rozsahu jako vyrovnanou s celkovými 
příjmy a výdaji ve výši 39,647.120,-- Kč.
� schvaluje rozpočtové provizorium pro 

obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2005 a čer-
pání finančních prostředků maximálně takto: 
leden 2005 - 3,400 mil. Kč, únor 2005 - 3,200 
mil. Kč, březen 2005- 3,200 mil. Kč
� schvaluje OZV obce Tlumačov č. 6/

2004 o zrušení OZV č. 1/2003 o příspěvku 
na částečnou úhradu neinvestičních nákla-
dů mateřských škol, školních družin a škol-
ních klubů ze dne 5. 3. 2004 v předloženém 
znění.
� schvaluje odprodej pozemků 
• p. č. 1134/2 o výměře 806 m2 a p. č. 

1134/3 o výměře 807 m2 manželům Aloisovi 
a Marii Navrátilovým, Machovská 726, Tlu-
mačov, se souhlasem rozdělení celkové část-
ky na 6 měsíčních splátek

• p. č. 1132/1 o výměře 1065 m2 paní Věře 
Řezaninové, Machovská 772, Tlumačov

• p. č. st. 274/2 o výměře 10 m2 a st. 423/2 
o výměře 94 m2 manželům Josefu a Jarosla-
vě Ševelovým, Metlov 164, Tlumačov - za 
schválenou cenu Kč 8,--/m2.
� schvaluje rozsah pojištění živelního na 

rok 2005 v předloženém členění v celkové 
výši 126.700,-- Kč a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.
� schvaluje Pravidla pro udělování čest-

ného občanství a Ceny obce Tlumačov v 
předloženém znění a schvaluje udělení čest-
ného občanství panu Josefu Horníčkovi in 
memoriam u příležitosti jeho nedožitých 70. 
narozenin 24. dubna 2005 a pověřuje obecní 
úřad uskutečněním slavnostního aktu.
� schvaluje zhotovení 20 ks pamětních 

plaket, z toho 5 ks pozlacených pro udělení 
čestného občanství a 15 ks postříbřených pro 
udělení Ceny obce Tlumačov v hodnotě 30 
tis. Kč.
� schvaluje vypracování projektové do-

kumentace v rozsahu nabídky Sdružení in-
ženýrských služeb Garant Otrokovice ze dne 
16. 11. 2004 za celkovou cenu 50 tis. Kč.

Rada obce dne 19. 1. 2005 přijala tato 
usnesení:
� schvaluje finanční částku 1.731,-- Kč z 

§ 3419 – 5139 (rozpočtu obce 2004) na věc-
né dary předané starostou úspěšným spor-
tovcům a kolektivu v obci Tlumačov dne 13. 
12. 2004.
� schvaluje plán akcí pořádaných KIS v 

r. 2005. Schvaluje zvýšení pracovního úvaz-
ku vedoucí KIS z 30 hod./týden na 40 hod./
týden s účinností od 1. 1. 2005.
� projednala předložený vyrovnaný ná-

vrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2005 
v celkové částce 25,447.050,-- Kč ve znění 

změny v § 6171 pol. 5169 – mínus 10.000,-- 
Kč a pol. 5229 – plus 10.000,-- Kč.
� bere na vědomí informace podané ve 

věci právního sporu s PF ČR ohledně vlast-
nictví pozemků p. č. 1280/2, 1280/3 a 1337/2 
v k. ú. Tlumačov a schvaluje podání odvolání 
proti rozsudku vydanému Okresním soudem 
ve Zlíně dne 22. 9. 2004, který nám byl doru-
čen 7. ledna 2005.

Zastupitelstvo obce dne 9. 2. 2005 
� zastupitelstvo obce schvaluje předlo-

žený návrh rozpočtu obce pro rok 2005 v 
plném rozsahu jako vyrovnaný s celkovými 
příjmy a výdaji ve výši 25.447.050,-- Kč.
� zastupitelstvo obce neschvaluje záměr 

odprodat část pozemku p. č. 2453/3 k. ú. Tlu-
mačov a pověřuje starostu obce odpovědí 
panu Josefu Křížkovi, Metlov 288, Tlumačov, 
ve smyslu výše uvedeného negativního sta-
noviska k záměru odprodat část pozemku p. 
č. 2453/3 k. ú. Tlumačov.

� schvaluje odprodej pozemku p. č. 135 
o výměře 1039 m2 panu Bedřichu Kolajovi, 
Jungmannova 6242, 765 02 Otrokovice za 
schválenou cenu 8,-- Kč/m2.
� zastupitelstvo obce schvaluje záměr 

na odkoupení pozemku p. č. 2071/1 – orná 
půda, o výměře 6.493 m2 v k. ú. Tlumačov 
na Moravě za cenu 10,-- Kč/m2.
� schvaluje předložené znění odpovědi 

čj. 31/05 na dopis p. Stanislava Kozmína ze 
dne 11. 1. 2005.
� schvaluje znění stanov Sdružení obcí 

pro rozvoj Baťova kanálu na území Zlínské-
ho kraje a schvaluje členství obce Tlumačov 
v dobrovolném svazku obcí s názvem Sdru-
žení obcí pro rozvoj Baťova kanálu na území 
Zlínského kraje.
� zastupitelstvo obce schvaluje meziná-

rodní spolupráci s obcí Ďanová (Slovensko) a 
schvaluje služební cestu do obce Ďanová dne 
15. 2. 2005 služebním vozem ZLJ 86-60 pro 
starostu obce, místostarostu obce a řidiče.
� bere na vědomí informace podané ve 

věci právního sporu s PF ČR ohledně vlast-
nictví pozemků p. č. 1280/2, 1280/3 a 1337/2 
v k. ú. Tlumačov na Moravě.
� bere na vědomí předloženou zprávu o 

činnosti obecní policie za rok 2004.
� zastupitelstvo obce bere na vědomí in-

formaci o financování „Rekonstrukce objek-
tu č. p. 170 na regionální vzdělávací a infor-
mační centrum mikroregionu „Jižní Haná“ z 
prostředků programu fondu EU – SROP.
� a pověřuje radu obce přípravou fi-

nančního zajištění zakázky a přípravou 

změny rozpočtu obce č. 1/05/2005 do 4. 5. 
2005.
� neschvaluje odkup pozemků p. č. 

388/4, 452, 388/1, 378, 1298/32 v k. ú. 
Tlumačov o celkové výměře 6801 m2 za 
cenu 262.681,-- Kč bez DPH (vč. DPH = 
312.590,-- Kč), které nabízí k prodeji spo-
lečnost Českomoravský cement, a.s.
� pověřuje starostu jednáním s předsta-

viteli ČMC, a.s. o možnosti a podmínkách 
odkupu pozemků od společnosti ČMC, a.s., 
které se nachází v k. ú. Tlumačov, a to p. č. 
388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 
388/7, 388/8, 388/9, 388/10, 388/11, 388/
12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 
388/18, 378, 452, 1398/32 o celkové výmě-
ře 23958 m2 za maximální cenu 10 Kč/m2, 
která respektuje neudržovaný stav předmět-
ných pozemků, v jakém se v současné době 
nacházejí.

 Rada obce dne 2. 3. 2005 
� schvaluje poskytnutí příspěvku – do-

tace z rozpočtu obce, § 6171, pol. 5229 na 
rok 2005 těmto organizacím:
Historický spolek Tlumačov: 15.000,- Kč
Sbor dobrovol. hasičů Tlumačov:  25.000,- Kč
Šipkový klub Muchtar Tlumačov: 1.000,- Kč
Římskokatolická farnost Tlumačov: 7.000,- Kč
Naděje Otrokovice:  5.000,- Kč
Poradna pro ženy Zlín:  2.000,- Kč

Výše příspěvku bude vyplacena po schvá-
lení rozpočtu na rok 2005 zastupitelstvem 
obce.
� rada obce schvaluje spolkům a orga-

nizacím, které dlouhodobě pracují s mláde-
ží v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí 
finanční příspěvek (dle přílohy č. 1) na jed-
norázové akce a činnost v souladu s Pod-
mínkami obce pro přidělování prostředků z 
rozpočtu obce, § 34 19 – pro mládež mladší 
18 let ze dne 26. 3. 2003 takto:

Jednorázové akce:  
ZŠ Tlumačov 3.000,-- Kč 
MŠ Tlumačov 3.000,-- Kč
SRPDŠ při ZŠ 2.000,-- Kč 
Rybáři 1.000,-- + 2.000,-- Kč 
ČOS (stříkání ledu) 3.000,-- Kč 
TJ – odbíjená 2.500,-- Kč 
TJ – kopaná  2.500,-- + 2.500,-- Kč 
Voltiž 4.000,-- Kč 
DDM 5.500,-- Kč

(pokračování na straně 4)

Hoj ,hoj
kočky snědly loj,
a myšičky sádlo,

aby neochladlo.
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V současné době má 
obec Tlumačov všechny 
předpoklady stát se mo-
derní obcí Zlínského kra-
je. Jedním s limitujících 
faktorů výše uvedeného 
předpokladu je zdárná 

realizace odkanalizování obce Tlumačov na 
čistírnu odpadních vod Toma Otrokovice. 
Tato největší investiční akce obce Tluma-
čov  se intenzivně projednává již více než 15 
let.  Naše obec je zahrnuta v projektu „Zlín-
sko – čištění vod pro Evropu“, který mimo 
jiné řeší odkanalizování naší obce a napo-
jení na ČOV Toma Otrokovice. Financová-
ní této akce o celkových nákladech více jak 
700 mil Kč  je založeno na dotacích ze zdrojů 
EU – Fondu soudržnosti a dofinancování ze 
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,a.
s. – tedy bez podílu dotčených obcí a měst. 
Procedura spojená s kladným vyřízením 
žádosti a zhodnocením technické připrave-
nosti jednotlivých municipalit by měla v le-
tošním roce kulminovat  a v průběhu roku 
2006 by měla přejít do realizace díla.  Před-
pokládám, že vzhledem k technické připra-
venosti budou úvodní stavební práce v rámci 
projektu  „Zlínsko – čištění vod pro Evropu“ 

Tlumačov a fondy EU
zahájeny právě v naší obci.

Dalším příkladem úspěšné žádosti o do-
taci z fondů EU je kladné posouzení naší 
žádosti o dotaci  z fondů EU – SROP (Spo-
lečný regionální operační program) na akci 
„Rekonstrukce objektu č.p.170 na regionál-
ní vzdělávací a informační centrum“ (objekt 
KIS – bývalý objekt MŠ nám. Komenského). 
Celková částka spojená s rekonstrukcí a vy-
bavením prostor nábytkem, výpočetní tech-
nikou a video technikou je ve výši 13, 182  
mil Kč. Dne 7.2.2005 obec Tlumačov obdr-
žela dopis, ve kterém se nám oznamuje dopo-
ručení projektu od Regionální rady regionu 
soudržnosti NUTS II Střední Morava k uza-
vření smlouvy o financování z prostředků 
programu SROP. Dle dostupných informa-
cí by financování z fondů EU – SROP mělo 
být v žádané (maximální) výši 10,546 mil. 
Kč s tím, že dofinancování ze státního roz-
počtu se předpokládá ve výši 1, 054  mil Kč 
a obec z vlastních zdrojů dofinancuje část-
ku 1,582 mil Kč , což je 12 % z celkové ceny 
díla. V případě hladkého průběhu v oblasti 
administrace a uzavření smlouvy o financo-
vání z prostředků SROP se dá předpokládat, 
že se stavební práce rozvinou v měsíci srpnu 
2005 a osobně předpokládám otevření zre-
konstruovaného objektu č.p.170 na regionál-
ní vzdělávací a informační centrum Mikro-
regionu Jižní Haná na přelomu srpna a září 
2006. Součástí tohoto centra bude informač-
ní kancelář, multifunkční zasedací místnost, 
knihovna se studovnou a počítačová učebna 
s přístupem na internet.

Dotační proces z fondů EU je velmi slo-
žitý na posuzování smysluplnosti, dokla-
dování koncepční logiky a náročný na ad-
ministrativní zpracování. Vyhodnocování 
a posuzování žádostí je několikastupňové a 
maximálně eliminuje formy lobbingu. Jsem 
rád, že naše obec v těžké konkurenci uspěla 
a je připravena využívat finančních zdrojů z 
Evropské unie.  

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Obecní úřad
informuje 

 
V prosinci roku 2004 

byla uzavřena veřejnopráv-
ní smlouva k provádění vý-
konu státní správy ve věci 
pozemních komunikací mezi městem 
Otrokovice a Obcí Tlumačov za účelem 
výkonu přenesené působnosti silničního 
správního úřadu, ve správním obvodu 
obce Tlumačov, podle § 40 odst. 5 písm. 
a), b), c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tuto agendu, která je předmětem výše 
uvedené smlouvy pro obec Tlumačov vy-
konává :

Odbor silničního hospodářství 
MěÚ Otrokovice 
Nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

 budova č. 3 MěÚ Otrokovice, naproti 
KB Otrokovice 
 
Jaro klepe na dveře …… 
i když si letošní zima poněkud posu-

nula termín, jaro je tady a s ním i potřeba 
upravit a uklidit své okolí tak, abychom se 
v naší obci cítili dobře. 

Veškerý odpad je možné vyvážet do 
sběrného dvora na Zábraní, v části obce 
na Kvasice bude opět přistaven do ul. 
Sportovní kontejner na odpad ze zahrá-
dek a okolí domů. O termínu vás budeme 
informovat prostřednictvím rozhlasu a 
obecní vývěsky. 

Hopsa Matyáš,
co tu děláš,

toporem se podpasuješ
a obřislem podpíráš. 

� PRANOSTIKY �
�  Udeří-li v dubnu hrom,
 Nebojí se mrazu strom.
�  Bílé velikonoce – černé vánoce
�  Co si duben zazelená, květen mu 

to spálí.
�  Ať duben sebe lepší bývá,
 Přece ovčákovi hůl zasněžívá.
�  Večerní mlhy v máji 
 hojnost ovoce i sena dají.
�  Když máj vláhy nedá, 
 Tak se červen předá.
�  V máji hřímoty 
 nedělají trampoty. 

... tak by to vypadat nemělo…
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Ve vinném sklípku vyhrávala cimbálová muzika pod vedením pana Marečka

12. března 2005 se již po třetí konal v pro-
storách sokolovny Reprezentační ples obce 
Tlumačov. Tato společenská událost již po 
několikáté uzavírá plesovou sezónu v naší 
obci.Přípravou i samotnou organizací plesu 
se dlouhodobě zabývá Kulturní a informační 
středisko obce, pod vedením paní Králové.
Protože jde o událost mimořádně sledova-
nou a občany Tlumačova i okolí hojně na-
vštěvovanou, organizátoři plesu věnují mi-
mořádnou pozornost právě reprezentační 
stránce celé akce, počínaje výzdobou sálu, 
přes výběr hudby i cimbálové muziky, zajiš-
tění dobrých služeb pro návštěvníky a konče 
atraktivní tombolou.Je třeba říci, že letošní 
ples, podobně jako v minulých letech, pod-
le mého soudu splnil očekávání přítomných 
a svým průběhem i úrovní patřil k akcím, 
o kterých se dá říci, že se podařily. K dob-
ré náladě většiny přítomných přispěla svým 
výkonem hudba Orion pana Bakaly z Marti-
nic, Velehradská cimbálová muzika pod ve-
dením pana Marečka, atraktivní vystoupení 
tlumačovských dětí z DDM Sluníčko, krojo-

Ohlédnutí za III. Reprezentačním 
plesem obce Tlumačov

vaní tanečníci ze Sazovic se svým vystoupe-
ním i mažoretky, které byly příjemným do-
plněním programu. Zlatým hřebem večera 
bylo tradičně losování bohaté tomboly. Na 
tomto místě se sluší poděkovat všem spon-
zorům, organizacím, firmám a jednotlivcům 
za ceny, které do tomboly věnovali.

Věřím, že na letošním III. Reprezentač-
ním plese obce Tlumačov se většina přítom-
ných dobře bavila, a že po ukončení plesu 
mnozí odcházeli domů veselí, rozjaření a 
spokojení.

Myslím, že do posledního místa vypro-
daná sokolovna byla svědkem podařeného a 
příjemného večera.

III. Reprezentační ples je dnes již hezkou 
vzpomínkou, těšme se společně na IV. , který 
se uskuteční za rok, v březnu 2006. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, 
kteří pomohli zabezpečit zdárný průběh celé 
akce: zaměstnancům OÚ, KIS, dobrovolným 
pomocnicím z řad seniorů, tlumačovským 
hasičům, manželům Špačkovým,atd…

 Mgr. R. Huráň, místostarosta obce

Dotace na činnost: 
Rybáři 10.000,-- Kč
ČOS  3.000,-- Kč
TJ – odbíjená 2.500,-- Kč
TJ – kopaná 50.000,-- Kč
Hasiči 8.000,-- Kč
TJ – SPV 3.500,-- Kč
Voltiž 7.000,-- Kč
� schvaluje bezplatný pronájem soko-

lovny organizacím, jejichž akce jsou součástí 
Kalendáře akcí pořádaných v obci Tlumačov 
v roce 2005:

- ZŠ Tlumačov – 2. 6. 2005 – akademie 
školy

- SRPDŠ při ZŠ – 22. 10. 2005 – taneční zábava
- SRPDŠ při ZŠ – 25. 3., 11. 11., 30. 12. 

2005 – dětské diskotéky
- KIS – 12. 3. 2005 – ples obce Tlumačov
 s tím, že energie organizace hradí přímo 

TJ Sokol – ČOS.
� schvaluje krátkodobý pronájem as-

faltové plochy dne 25. 7. 2005 a 26. 8. 2005 
manželům Jaroslavu a Martě Němcovým za 
níže uvedených podmínek:

• nájem vč. el.energie ve výši 1.500 Kč/
akce.

• pořadatel akce zajistí pořadatelskou 
službu

• při pořádání akce zajistí sociální zařízení
• dodrží obecně závazné vyhlášky platné 

v obci Tlumačov
• uklidí pronajatou plochu na své náklady 

a doloží doklad o likvidaci odpadu
• platbu provede před předáním plochy.
� schvaluje pronájem části půdního a 

střešního prostoru na bytovém domě č. p. 
862 U Trojice v Tlumačově za účelem umís-
tění technologického zařízení pro bezdráto-
vé připojení k internetu – antény na střeše 
BD č.p. 862 za cenu nájmu vč. el. energie ve 
výši 24.000 Kč/rok za podmínky, že před 
podpisem smlouvy doloží Avonet, s.r.o. do-
hodu – souhlas nájemce bytu pod rozvadě-
čem p. Ladislava Šmotka s instalací rozvadě-
če a antény.
� bere na vědomí konání cyklistického 

závodu pořádaného Cykloteam Zlín a KCK 
Cyklosport-Mode, s.r.o. dne 8. 5. 2005, jehož 
trasa povede i po místní komunikaci v ul. Ji-
ráskově, ev. v ul. Švěrmově, Zábraní. 
� schvaluje jako zhotovitele projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce objek-
tu č.p. 170“ v úrovni realizačního projektu 
Garant, sdružení inženýrských služeb, Otro-
kovice za celkovou smluvní cenu 232.050,-
- Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy o dílo.
� schvaluje S-inpo, s.r.o. Kroměříž pro 

inženýrskou činnost související s organizací, 
průběhem a vyhodnocením veřejné soutěže 
dle zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek v platném znění, na akci „Re-
konstrukce objektu č.p. 170 nám. Komenské-
ho“ za celkovou smluvní cenu 29.750,-- Kč a 

(dokončení ze strany 2)

Z radnice

ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE 
ze dne 15. 12.  2004

pověřuje starostu obce podpisem mandátní 
smlouvy.
� bere na vědomí:

• informace podané starostou a místosta-
rostou ze služební cesty v obci Ďanová, 
která se uskutečnila dne 15. 2. 2005

• informace starosty podané ve věci fon-
dů EU – INTERREG – Fond mikropro-
jektů.

• a doporučuje ZO schválit podání žádos-
ti za obec Tlumačov do Fondu mikro-
projektů – INTERREG na mezinárodní 

spolupráci s obcí Ďanová (SK) na období 
2005 – 2006.
� se plně ztotožňuje s dopisem – odpo-

vědí schválenou na zasedání Zastupitelstva 
obce Tlumačov dne 9. 2. 2005 a odeslanou 
dne 10. 2. 2005 jako odpověď na dopis ze dne 
11. 1. 2005.

a pověřuje starostu obce odpovědí na do-
pis ze dne 17. 2. 2005 dle výše uvedeného 
usnesení s tím, že jako příloha dopisu bude 
zaslán výpis z hlasování zastupitelstva obce 
č. 16 k bodu č. 9 o projednání a schválení 
odpovědi na dopis Stanislava Kozmína ze 
dne 11. 1. 2005 a další přílohou bude výpis 
ze zápisu ze zasedání rady obce č. 2 z 18. 12. 
2002, bod č. 5 včetně hlasování.

Redakčně kráceno
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Blíží se březen – měsíc internetu – a 
tak nebude možná od věci seznámit vás 
s tím, jak fungovaly internetové strán-
ky Tlumačova v loňském roce 2004, jak 
byly občany využívány a navštěvovány. 

Loňský rok byl pro tlumačovské 
stránky úspěšným rokem. A to nejen 
tím, že se stránky umístily na 3. místě 
v krajském kole Zlatý erb – o nejlepší 
stránky města a obce, ale hlavně tím, že 
se podstatně zvýšila návštěvnost strá-
nek. Oproti roku 2003, kdy bylo zazna-
menáno 6 000 návštěvníků stránek, se 
v roce 2004 zvýšila návštěvnost téměř 
dvojnásobně na necelých 11 000 ná-
vštěvníků za rok. Ke konci roku 2004 
to bylo pravidelně kolem 1 000 návštěv 
stránek za měsíc. Konec roku ukázal 
celkovou návštěvnost 17 900 od počát-
ku evidence návštěvnosti stránek (říjen 
2002). Pro vysvětlení - návštěva stránek 
znamená, že čtenář – návštěvník strá-
nek – otevřel ve svém počítači adresu 
www.tlumacov.cz. Během své návštěvy 
pak dále může procházet internetové 
stránky Tlumačova a „listovat“ v jejich 
obsahu. Celkově „nalistovali“ návštěv-
níci za rok 2004 necelých 60 000 strá-
nek! A to už je slušný počet. Nejvíce 
stránek si přečetli návštěvníci v měsíci 
prosinci a to 6138 stránek. Znamená to, 
že každý návštěvník si přečetl v průmě-
ru 6 stránek. 

Ale abych vás nenudil statistikou 
a suchými čísly, seznámím vás nyní s 
tím, které informace čtenáře na našich 
stránkách nejvíce zajímaly, tedy které 
stránky byly nejvíce navštěvovány. Sa-
mozřejmě, že nejvíce navštěvovanou 
stránkou je úvodní strana prezentace, 
kde jsou všechny odkazy na informa-
ce uložené na stránkách. Druhou nej-
navštěvovanější je stránka se zprávami 
o dění v obci. Třetí oblastí jsou stránky 

diskuse. Většinou 
však jen pasivní 
prohlížení diskus-
ních příspěvků, 
bez aktivního za-
pojení do diskuse, 
což je mimocho-
dem škoda. Ná-
sleduje stránka s 
fotoalbem, strán-
ka s informacemi 

Tlumačovské internetové 
stránky v roce 2004

z obecního úřadu (kontakty, jednání 
zastupitelů, vyhlášky,…). Do nejnavště-
vovanější desítky stránek se ještě dosta-
ly stránky Inzerce a bazaru a ke konci 
roku i stránky Tlumačovských novinek. 
V průběhu roku 2004 byly zaznamená-
ny větší návštěvnosti některých stránek 
– v sezónu to byly stránky s výsledky a 
komentáři fotbalistů, program letního 
kina, volba miss Leontýnky a v červnu 
to byla stránka s fotografiemi následků 
krupobití (tato stránka byla shlédnuta 
celkem 300krát).

Stránky jsou v neustálém vývoji. Bě-
hem roku na nich přibyly nové rubriky. 
V rubrice Inzerce a bazar mohou obča-
né bezplatně podávat inzeráty z různých 
oblastí. Nově přibyla rubrika Zeptejte se 
starosty, ve které je možno veřejně po-
kládat otázky starostovi obce a násled-
ně od něj získat odpověď na Váš dotaz. 
Byla nově uspořádána rubrika Podniky 
a služby se seznamem, adresami a kon-
takty na podnikatelské subjekty v Tlu-
mačově. Přepracovány byly stránky his-
torie Tlumačova. Byl vytvořen telefonní 
seznam důležitých telefonních stanic 
v Tlumačově, stránky Tlumačovských 
novinek a mohl bych pokračovat celou 
řadou dalších menších či větších změn. 
Samozřejmě, že i na rok 2005 plánuje-
me na stránkách provedení dalších vy-
lepšení a novinek. 

Jak je patrné, internetové stránky se 
pomalu ale jistě stávají stále více využí-
vaným zdrojem informací a lze s urči-
tostí předpokládat, že tento trend bude 
dále pokračovat. Budiž i tento článeček 
impulsem pro ty, kteří ještě interneto-
vé stránky naší obce nenavštívili nebo 
je ve svých internetových prohlížečích 
opomíjeli navštěvovat. Těm, kdo nema-
jí přístup k internetu nebo s internetem 
a počítači nemají zkušenosti, bych po-
radil, že existuje velmi dobrá možnost 
navštívit naši knihovnu, kde je pro ve-
řejnost zpřístupněn internet včetně 
pracovníka, který je připraven pomoci. 
Pokud máte nějaké připomínky či návr-
hy nebo vám na stránkách něco chybí, 
kontaktujte členy redakční rady stránek 
nebo jejich autora. Ing. Jan Rýdel (e-
-mail: tlumacov@volny.cz)

Správce www.tlumacov.cz
ing. J. Rýdel Tlumačov 

V minulém roce 2004 občané Tluma-
čova vyprodukovali celkem 827,723 tun 
odpadu. Jedná se o tyto druhy odpadu:

• Plastové obaly PET Lahve 2,752 tun
• Skleněné obaly  14,700 tun
• Beton  50,070 tun
• Cihly  80,200 tun
• Zemina a kamení  6,160 tun
• Nebezpečný odpad  3,110 tun
• Papír a lepenka 32,241 tun
• Biologicky rozlož. odpad 27,000 tun
• Směsný komunální 
 odpad (svoz) 364,000 tun
• Směsný komunální 
 odpad (dvůr)  228,750 tun

Průměrně za rok na jednoho občana 
0,339 t, to je cca 34 ks 10 kg nádob od-
padu.

Upozorňujeme znovu občany na 
provozní dobu sběrného dvoru !

BŘEZEN – ŘÍJEN :
úterý a čtvrtek od 15,00 - 18,00 hod.
sobota od 9,00 - 12,00 hod.
LISTOPAD – ÚNOR :
úterý a čtvrtek od 14,00 - 16,30 hod.
sobota od 9,00 - 12,00 hod.
Stává se, že někteří jedinci necháva-

jí mimo provozní dobu odpad u brány 
sběrného dvoru. Je to nešvar, který hyzdí 
nejen vzhled obce a také přináší i nebez-
pečí úrazu ze strany hrajících si dětí. Také 
u sběrných kontejnerů, rozmístněných 
po obci, často vídáme rovněž skládky 
odpadu, které by tam neměly být. Rov-
něž i do těchto kontejnerů se vhazuje ne-
tříděný a špinavý odpad jako např.: 

PET Lahve –(láhve od oleje, aviváže, 
igelitové obaly, tašky apod.)

Sklo –(porcelán a špinavé sklo od 
kečupu, marmelád apod.)

Papír –(domovní odpad apod.)
Tyto netříděné odpady do těchto vy-

hrazených sběrných kontejnerů nepatří !!!
Upozorňujeme občany, kteří mají 

větší množství odpadu, jako například 
suť, že je nutné si objednat kontejner na 
odvoz odpadu od vývozové firmy!

Za Životní prostředí, údržbu a služ-
by obce Tlumačova bych chtěl poděko-
vat všem občanům, kteří zodpovědně 
třídí domovní odpad, a tím se podílejí 
na udržování čistoty obce a životního 
prostředí celkem. 

Milan Žák, vedoucí 
odd. živ. prostředí a údržby a služeb

Hospodaření 
s odpady 
za rok 2004
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Víte že …
Zastupitelstvo obce Tlumačov na 

svém zasedání schválilo mezinárodní 
spolupráci s obcí Ďanová na Slovensku 
(viz. foto). V současné době se připra-

Příspěvky do příštího čísla Tluma-
čovských novinek můžete posílat nej-
později do 6. 6. 2005 buď na e-mailovou 
adresu kis@tlumacov.cz, nebo předat 
osobně, nejlépe na disketě, v případě 
nutnosti strojopis paní Králové, popř. 
tajemnici OÚ paní Vaňharové.

Poplatky za inzerce v Tlumačov-
ských novinkách:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� Formát A6   250,- Kč
� Form. Menší jak A6  150,- Kč
� Formát A5   500,- Kč
� Formát A4   1 000,- Kč
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KIS nabízí občanům kalendář“ Tlu-
mačov očima minulosti“ za sníženou 
cenu ze 150,- Kč na 100,-Kč. Zakoupit si 
jej můžete na Obecním úřadě u pí. Žál-
kové v úřední dny nebo u pí. Králové na 
KIS a také v prodejně novin a tabáku u 
pí. M. Skácelové a v prodejně potravin u 
p. Maňase.

Z Redakce

� Kulturní a informační středisko 
Tlumačov chystá v měsíci květnu kul-
turní akci pro tlumačovské seniory. 
Měli bychom se opět sejít v klubu obce 
na ul. Zábraní (sál v býv. cementárně), 
a to 13. 5. 2005. Nebude chybět hudba 
a občerstvení.Už nyní Vás srdečně zve-
me!
� Další akcí ,kterou připravuje KIS 

bude HANÁCKÝ DEN a to 11. 6. 2005 
v Tlumačově. Na programu tohoto dne 
bude vysvěcení tlumačovských hanác-
kých krojů, které se v posledních letech 
rekonstruovali, dále pak kulturní pro-
gram při kterém nám budou vyhrávat 
Hulíňané, folklorní vystoupení soubo-
rů, krojovaný průvod Tlumačovem a 
spoustu dalších zajímavostí. Připraveno 
bude také občerstvení a stoly k poseze-
ní. Srdečně Vás zveme! Udělejte si volný 
den a přijděte se podívat!

Přivítáme rádi i tlumačovské 
rodáky!

KIS zároveň žádá občany, kteří by 
se chtěli účastnit krojovaného průvodu 
a mají možnost obléknout si hanácký 

kroj aby kontaktovali pí. Královou ,tel 
577929023. (v případě nepříznivého po-
časí by se průvod nekonal.)

Daniela Králová, vedoucí KIS

KIS informuje - připravuje se

Pohled na obec Daňová na Slovensku

V poslední době mě oslovilo ně-
kolik starších občanů s dotazem na 
prodej půdy ve věci těžení štěrko-
písku. Tito byli osloveni a byla jim 
nabídnuta cena 10,- Kč/m2. 

 Ptali se, za jakou cenu mají půdu 
prodat. Tuto půdu vykupují společ-
nosti, které mají zájem těžit, ale také 
se snaží půdu koupit jednotlivci za 
účelem spekulace. Domnívám se , 
že pokud stát vykupoval půdu na 
rychlostní komunikaci za 50,- Kč/
m2, tak tuto cenu by měli dostat 
také majitelé půdy na Amerikách, 
kde se předpokládá těžba. Těžit by 
se mělo asi 30 let a zisk z této těžby 
se bude počítat na několik miliard 
korun. Chtěl bych říct, že majitele 
nikdo nemůže donutit k prodeji. 
Pokud nedostanete tuto cenu nyní, 
tak v blízkém čase určitě. Neprodá-
vejte proto pod cenou.

     Miroslav Skopal-Procházka
zastupitel 

Vaše 
dotazy…

vuje Dohoda o spolupráci v oblasti mlá-
deže, sportu a kulturně-společenské 
činnosti mezi obcí Ďanová a obcí Tlu-
mačov.

Vajec, vajec, na tatarec
dejte, tetko, kopu vajec.
Jak mi nedáte, tak se podíváte, 
vyženu vám dívku na pec
a pacholka za vrata,
bude hlídat prasata.

Z radnice
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Tuto charitativní sbírku vyhlašuje 
Sdružení Česká katolická charita na ce-
lém území naší vlasti. 

V sobotu 8.ledna 2005 proběhl v na-
šem městě a okolních obcích již 6ročník 
Tříkrálové sbírky pod záštitou Charity 
sv.Anežky Otrokovice. V devíti obcích 
se vlastního koledování zúčastnilo 100 
skupinek, což představovalo 379 ko-
ledníků, kteří až na výjimky prošli celé 
město, popř. celé obce a navštívili téměř 
14 tisíc domácností. Ve svých domovech 
zastihli cca 75% občanů. (viz tabulka)

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na úspěšném průběhu Tříkrálo-
vé sbírky patří velké poděkování. Přede-
vším všem dárcům, kteří byli velkorysí 
a štědří při obdarování, přičemž velká 
většina svým pozitivním přístupem k 
této sbírce vytvořila pro koledníky vel-
mi přátelské ovzduší.

Dále samotným koledníkům, kteří 

Tříkrálová sbírka 2005
prošli své svěřené úseky, asistentům v 
jednotlivých obcích, kteří obětavě za-
jistili vše potřebné ke zdárnému prů-
běhu sbírky, zaměstnancům městských 
a obecních úřadů, kteří se podíleli na 
pečetění a počítání pokladniček a také 
všem těm bezejmenný, kteří pomáhali 
kde bylo právě potřeba.

Díky všem těmto lidem dobré vůle 
mohu s radostí konstatovat, že Tříkrá-
lová sbírka 2005 splnila své poslání 
– umožnit přispět na pomoc potřeb-
ným. Takto získané finanční prostřed-
ky budou využity jak v rámci přímé 
pomoci sociálně potřebným, dále na 
humanitární pomoc do zahraničí a 
také na rozvoj charitního díla – v naší 
charitě především na dostavbu Charit-
ního domova v Otrokovicích.

Všem Vám přeji Božího požehnání, 
pokoj a zdraví po celý rok 2005

Milan Šiška,  ředitel

Panímámo krásná,
dali ste nám másla,
dali ste mám maličko,
přidéte vajíčko, milá matičko.

Naše podvečerní předčítání 
s pohádkou se pomalu chýlí ke 
svému konci. Nápad zkusit usku-
tečnit tuto akci pro ty nejmenší 
v zimních měsících splnil svůj 
účel. Jedenkrát do měsíce vždy 
v podvečer si děti v pohodlí na 
svých přinesených polštářcích 
poslechly pohádkový příběh ně-
kterého z dětských autorů (Čtvr-
tek, Čapek, Lada apd.). Vždy 
v závěru setkání jsem pro děti 
připravila malé překvapení např. 
v podobě výroby papírového 
dráčka, večerníčkovskou čepici 
či „krabicové“ kočičky. Pomoc 
svým dětem samozřejmě nikdy 
neodmítli jejich rodiče či starší 
sourozenci. V závěru často ne-
chybělo zpívání písniček nebo 
opakování básniček a říkadel. 
O dobrou náladu nebývá oprav-
du nouze.

V plánu máme ještě březnové 
a dubnové setkání u oblíbených 
pohádek, které si děti přinesou 
z domova.A to také proto, že 
jsme se s rodiči utvrdili v pravdi-
vosti lidového rčení, že „březen 
za kamna vlezem“a „duben, ještě 
tam budem“. Tak že bude příjem-
né společně s kouzlem pohádko-
vého příběhu se s letošní zimou 
rozloučit a těšit se třeba na další 
společná setkání.

Marie Ešlerová 

V tiché vzpomínce si připomeňme 
24. duben 2005, kdy by se dožil 70 let  
pan Josef Horníček, zakládající člen 
historického spolku Tlumačov a býva-
lý starosta a místostarosta obce Tluma-
čov.

I když není již mezi námi, nám ne-
zemřel. Odešel jenom tam, odkud není 
návratu.

                                     Jeho nejbližší

VZPOMÍNÁME…
…“Před smrtí je všechno život“

(M. De Cervantes)

…Jsou to 
příjemná 
setkání…

Stávé ráno Marijáno!
Kázal Kadlík i Kadlička,
abys dala tři vajíčka:
jedno bílý, dvě červený,
však ti slípka snese iný,
na kraji v koutku,
na zeleném proutku.
Proutek se otočí,
korbel piva natočí.
Pite, pite, pite,
jen se neopite.

V jednotlivých obcích bylo vykoledováno:

• Otrokovice ..............250.496,00 Kč .............. 35 skupinek ........123 koledníků
• Napajedla ................134.625,00 Kč .............. 27 skupinek ........108 koledníků
• Pohořelice  16.806,00 Kč .................3 skupinky ........ 12 koledníků
• Oldřichovice  8.619,00 Kč .................2 skupinky .......... 8 koledníků
• Komárov  9.193,00 Kč .................2 skupinky .......... 8 koledníků
• Spytihněv  40.685,50 Kč .................8 skupinek ........ 32 koledníků
• Halenkovice  35.361,00 Kč .................8 skupinek ........ 32 koledníků
• Žlutava 20.311,00 Kč .................4 skupinky ........ 12 koledníků
• Tlumačov  44.927,00 Kč ...............11 skupinek ........ 44 koledníků

   CELKEM 561.023,50 Kč ............100 skupinek ..... 379 koledníků
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Zpráva  matriky 
za rok 2004

Oddíl odbíjené TJ Sokol Tluma-
čov ve spolupráci s tlumačovskou 
cestovní agenturou M. Vejměljková 
nabídli v měsíci lednu a únoru přá-
telům hor a lyžování možnost zá-
jezdů do střediska lyžařských spo-
rů v okolí Pradědu. Překvapivě byl 
o nabízené akce zájem hlavně z řad 
občanů Tlumačova, které doplnili 
lyžaři z blízkého okolí. Oba zájez-
dy – 8. 1. a 16. 2. 2005 – umožni-
ly dospělým i dětem „vyřádit“ se na 
lyžích v ideálních sněhových pod-
mínkách podle svých schopností a 
představ.Zároveň se ukázalo, že i v 
naší obci je poměrně velká skupina 
milovníků hor a lyžování , a že po-
dobné akce se setkávají se zájmem. 
V březnu oddíl odbíjené společně 
s CA M. Vejmělková plánují ještě 
jeden jednodenní zájezd,tentokrát 
poněkud náročnější , do rakouských 
Alp,do lyžařské oblasti Semmering. 
Termín je stanoven na sobotu před 
Velikonocemi 26. 3. 2005. Bližší in-
formace obdrží zájemci v CA M. 
Vejmělková .

Podobné lyžařské zájezdy se 
připravují i na přelom roku 2005-
2006.
      Mgr. R. Huráň, za oddíl odbíjené 

Lyžování 
na Pradědu

Vzkázal Karlík a karlička,
aby dali tři vajíčka:
jedno bílý, dvě červený,
k tomu ještě malovaný.
Pán Bůh vám to nadělí
na zahradě, na poli.

� Počet občanů 
 přihlášených k trvalému pobytu k 

31. 12. 2004 - 2.441
• Z tohoto počtu počet mužů - 1.220
• počet žen - 1.221
• průměrný věk obyvatelstva - 39
• průměrný věk mužů - 38,2
• průměrný věk žen - 41,5
• počet občanů přihlášených k trvalé-

mu pobytu v roce 2004 - 69
• počet občanů odhlášených z trvalého 

pobytu v roce 2004 - 72
• počet narozených dětí - 23
• počet zemřelých - 26

 �
� Sňatky

V Tlumačově byly uzavřeny 4 sňat-
ky, z toho 1 církevní.

Mimo Tlumačov uzavřelo sňatek 10 
tlumačovských občanů.

 �
� Významná životní jubilea 

v roce 2004 oslavili :
90 let - Janečka Bohumil
90 let - Sácký Matěj
90let - Miklík Karel
90 let - Moláková Anděla
91 let -  Zouharová Božena
92 let -  Krpcová Anežka
94 let -  Zapletalová Vojtěška
94 let -  Horká Marie
96 let -  Němeček Josef - 
 nejstarší muž v Tlumačově
99 let -  Smyčková Jarmila
99 let -  Dorotíková Františka – 
 nejstarší občanka Tlumačova

 �
� Zlatou svatbu 

oslavili manželé Samohýlovi a man-
želé Vojtáškovi

 �
� Osobní návštěva 

byla provedena u 48 občanů v rámci 
kulatých výročí a 247 občanům jsme za-
slali písemné blahopřání.

 �

� Nezapomeňte na výměnu 
občanských průkazů
Občanský průkaz je povinen mít ob-

čan České republiky, který dosáhl věku 
15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

V letošním roce končí platnost všech 
občanských průkazů typu „knížka“ a ob-
čanské průkazy typu identifikační karta 
vydané do roku 1994.

Vydání OP z důvodu výměny starého 
typu za OP se strojově čitelnými údaji je 
osvobozeno od správního poplatku.

Žádost o vydání občanského průkazů 
podejte osobně, nebo prostřednictvím 
pověřeného zástupce – nemusí mít plnou 
moc. Žádost musíte podat pouze na ori-
ginálním tiskopisu, které jsou k dispozi-
ci na příslušných úřadech. Žádost nesmí 
být pomačkaná, přeložená nebo jinak 
znehodnocená.

Občan se s žádostí může obrátit na 
kterýkoliv obecní (městský) úřad pově-
řený vedením matrik. Vyzvednout vyho-
tovený občanský průkaz lze taktéž u kte-
réhokoliv úřadu v ČR, který je pověřený 
vedením matrik. Nemůže-li se občan do-
stavit k převzetí občanského průkazu ze 
závažných důvodů osobně, zejména ze 
zdravotních, zabezpečí předání OP obec-
ní úřad.

K vyplněné žádosti je třeba předložit 
občanský průkaz a 1 fotografii rozměr 
35x45 mm ze současnosti,barevnou nebo 
černobílou, zobrazující občana v před-
ním čelném pohledu. V případě imobil-
ních občanů je podle našich informací 
řada fotografických firem, které občana 
vyfotografují i mimo ateliér.

Žádost musí být podepsána občanem, 
jemuž má být občanský průkaz vydán. 
Podpisem se rozumí vlastní rukou pro-
vedené písemné vyjádření jeho jména a 
příjmení. Podpis se nevyžaduje pokud 
občanovi v jeho provedení brání těžko 
překonatelná překážka.

Za občana mladšího 15 let podává žá-
dost jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 
dnů před dosažením 15 let, ale nejpozději 
v den dosažení 15 let jeho věku).

Kromě výše uvedeného musí předložit 
doklad o státním občanství ČR a rodný 
list dítěte.

V případě jakýchkoliv pochybností o 
platnosti svého OP se občan může obrátit 
s dotazem obrátit na pracovnice obecní-
ho úřadu paní L. Vránovou nebo  L. Děd-
kovou.

Ladislava Vránová, matrikářka

Aktuálně
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Dům dětí a mládeže Sluníčko, odlou-
čené pracoviště Tlumačov připravuje pro 
dětí letní pobytový tábor plný tajemství 
a dobrodružství INDIANA JONES, který 
se koná od 10. 7. – 20. 7. 2005 v hotelu 
„Pod Javorem“ ve Velkých Karlovicích. 
Cena tábora činí 3.100 Kč. Na děti čeká 
dobrodružná cesta v pralese, na poušti, 
ve vodě a na souši.

Zájemci o výpravu mají k dispozici 
přihlášky v DDM Sluníčko. Termín ode-
vzdání přihlášek a zaplacení tábora nej-
později do 29.4.2005. Bližší informace 
na tel. č. 577 922 252 nebo 603 995 097. 
Dlouho neváhejte, místa se rychle plní!

Jarní prázdniny se 
Sluníčkem

V době jarních prázdnin Dům dětí a 
mládeže Sluníčko, odloučené pracoviš-
tě Tlumačov připravilo pro dětí třídenní 
příměstský tábor Hop nebo Trop. Na tá-
bor se přihlásilo celkem 34 dětí nejen z 
Tlumačova, ale i blízkého okolí.

V pondělí jsme prožili Valentýnský 
den , ve kterém si děti vyráběly Valentýn-
ky pro své nejmilejší, srdíčka z modelova-
cí hmoty a textilní taštičku na dárek, no-
vou výtvarnou technikou (lepení kontur 
a tupování). Odpoledne nechyběla slíbe-
ná Valentýnská diskotéka. 

V úterý jsme se vypravili na plavání 
do Aguacentra Delfín v Uherském Bro-

Návštěva Aguacentra Delfín v Uherském Brodě

dě. Zde se děti mohly vyřádit v různých 
typech vodních atrakcí, navštívit divokou 
řeku a nebo se spustit z tobogánu. Čas ne-
úprosně utíkal a než jsme se nadáli, dvě 
hodiny vodního řádění zkončily.

 Poslední den opět nechybělo tvořivé 
dopoledne a soutěže. Děti během všech 
dnů získávaly body v soutěži jednotlivců, 
které jsme postupně sčítaly. Odpoled-
ne jsme si šli zasportovat do tělocvičny, 
rozdělili jsme se tentokrát do družstev. 
Děti spolu velmi dobře komunikovaly a 
utvořila se z nich bezva parta. Starší po-
máhali mladším a rozdělili si úkoly pro 
co nejlepší výsledek svého týmu. Velký 
úspěch měla soutěž ve vybíjené, která 
měla velmi napínavý průběh. Mnohdy 
družstvo, kterému se nedařilo a prohrá-
valo, změnilo hru ve svůj prospěch a ví-
tězství. 

Zase ten čas!!! Už opravdu musíme 
končit!!! Čeká nás ještě důležité vyhod-
nocení a odměňování. Sečtení posled-
ních bodů a zhodnocení celého průběhu 
tábora. Každý z přítomných dětí odchá-
zel domů s plnou náručí cen a spoustou 
zážitků.

Již nyní se těšíme na všechny, kteří bu-
dou chtít s námi strávit část velikonoč-
ních prázdnin od 23. – 24. 3. 2005. Pro-
gram bude opět velmi zajímavý a pestrý. 
Tentokrát nás čeká novinka , poprvé no-
cování v prostorách DDM.

 Hana Hlobilová a Ludmila Daňková
Pracovnice DDM

DDM Sluníčko 
Myslete již na léto!!!

Keramické odpoledne 
V pondělí 28.2.2005 jsme připravily v 

prostorách Domu dětí a mládeže Sluníč-
ko, odloučené pracoviště Tlumačov kera-
mické odpoledne pro rodiče s dětmi, kde 
si mohli vytvořit keramického beránka ze 
šamotové hlíny. Beránka mohou použít 
jako dekoraci na  Velikonoční výzdobu. 
Mile nás překvapil zájem ze stran dětí a 
hlavně rodičů o společné tvoření. Tuto 
netradiční výtvarnou techniku si přišlo 
vyzkoušet celkem 61 účastníků z toho

23 rodičů. Určitě podobnou akci opět 
připravíme a těšíme se na všechny. 

Hana Hlobilová a Ludmila Daňková
Pracovnice DDM Sluníčko

Fugas a Harry opět 
v Tlumačově!

V sobotu 19. 2. 2005 připravil Dům 
dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pra-
coviště Tlumačov Karnevalovou show za 
finanční podpory obce Tlumačov. Naše 
pozvání přijala známá dvojice Fugas a 
Harry, kteří k nám ořijeli z Jihlavy před-
vést své vystoupení. Na karneval v Tlu-
mačově, který se konal v prostorách míst-
ní Sokolovny se sjeli lidé opět z širokého 
okolí. Nechybělo kouzelnické a klaunské 
vystoupení, výběr nejlepších masek a 
spousta soutěží. Bylo nám líto, že tento-
krát nebylo vystoupení cvičených pejsků, 
kteří z důvodu nemoci nemohli vystou-
pit. Doufáme, že se brzo uzdraví a přije-
dou se předvést příště.

Chtěli bychom touto cestou také podě-
kovat všem sponzorům, kteří pro děti vě-
novali sladkosti a odměny a také ochot-
ným pomocníkům z řad rodičů
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T lu m a č ov š t í 
odbíjenkáři za-

hájili úspěšně letošní sezonu, když 
na tradičním turnaji na Žlutavách 
obsadili konečné první místo a zís-
kali tak na rok do svého držení pu-
tovní pohár. Turnaje se zúčastnilo 
osm družstev, která byla rozdělena 
do dvou skupin.Tlumačovští po-
stupovali ze skupiny ze 2 místa a ve 
finálové části již nepoznali hořkost 
porážky a všechna další utkání již 
vyhráli.Vzhledem k tomu, že turna-
je se pravidelně zúčastňují kvalitní 
družstva, letos dokonce startovali i 
borci ze Slovenska, je vítězství na-

Volejbalisté zahájili sezónu 2005
šich volejbalistů v této konkurenci 
velkým překvapením a zároveň mi-
lým potěšením. Protože šlo o tur-
naj smíšených čtyřčlenných druž-
stev,byl tým složen z těchto hráčů 
– kapitánky Etel Gregorové, Miloše 
Batouška, Pavla Paďoura, Martina 
Popely a Rajmunda Huráně. Kro-
mě vítězství v turnaji je cenné i to,že 
všichni hráči tohoto družstva jsou 
odchovanci oddílu odbíjené TJ So-
kol Tlumačov, a i když léta nezadr-
žitelně běží i ve sportu, dokáží se i 
přes generační rozdíly sejít, s chutí 
a často i s potěšením si zahrát a do-
konce i vyhrát.

Velmi nadějně se v posledním 
školním roce jeví i situace v oblas-
ti přípravy volejbalového potěru. 
Po letech, s pomocí DDM Sluníčko 
a díky ochotě trenéra pana M. Ba-
touška, se podařilo rozjet volejbalo-
vý kroužek, který navštěvují hlavně 
děvčata.Zatím se seznamují se zá-
klady odbíjené a jen doufejme, že 

je tento kolektivní sport 
natolik osloví a dlouho-
době zaujme, že se stane 
i jejich celoživotní záli-
bou .

   Mgr. R. Huráň, 
oddíl odbíjené

  Letošní, již IV. 
ročník „ Tlumačovské ligy v malé 
kopané „ -zimní část- se netradičně 
konal ve sportovní hale na Štěrká-
či v Otrokovicích v ideálních pod-
mínkách pro sálovou kopanou.

Celkový počet 8 zúčastněných 
družstev zároveň hovoří o rostou-
cím zájmu o tuto formu sportovní-
ho vyžití a o potřebě čas od času se 
pohybově vyřádit a fyzicky i psy-
chicky se uvolnit. Když se k těm-
to potřebám přidá i soutěživost a 
generační rozdílnost přítomných 
družstev, spojená s touhou být nej-
lepší a odnést si tolik ceněný pu-
tovní pohár, ocitnete se na turnaji, 
který se odehrál právě 20. února 
2005 v hale na Štěrkáči. 

Družstva byla rozdělena do 
dvou skupin, skupinu A. tvořili 
obhájci prvenství z minulého klá-
ní tým MIXu, dále Zahrádkáři, 
Pringles a poprvé na tomto turna-
ji i hraví tlumačovští dorostenci.
Ve skupině B. se utkali mezi sebou 
Superboys OÚ, Synot, Schodky a 
premiéru zde mělo i sympatické 
družstvo tlumačovských hasičů.Po 
vyrovnaných bojích ve skupinách 
se do semifinále probojovali: MIX: 

Superboys (0:2) a Zahrádkáři: Synot 
(0:7). V zápase o třetí místo pak po-
razil Mix Zahrádkáře 3:1. Ve finálo-
vém zápase se střetli Superboys OÚ 
proti Synotu. Superboys zvítězili 3:0 
a vyhráli tak celý turnaj. O umístění 
na 5. až 8. místě se v závěru svedly 
také tuhé boje.

Vyrovnanost utkání, nasazení, 
fotbalové umění, adrenalin a zajíma-
vé sportovní zážitky, to vše mohli vi-
dět všichni , kdo se přišli na turnaj 
podívat. Asi stovka přítomných, ať 
už hráčů nebo fandů, by toto tvrzení 
jistě mohla potvrdit.

Utkání s přehledem řídili rozhodčí 
Zd. Kopčil a Zd. Holub. Další turnaj 
„Tlumačovské ligy“ je předpokládán 
v období přelomu července a srpna 
na trávě fotbalového hřiště.

Pořadatelem turnaje tradičně od-
díl odbíjené TJ Sokol Tlumačov.

Konečná tabulka
1. Superboys OÚ 
2. Synot
3. Mix
4. Zahrádkáři
5. Schodky
6. Pringles
7. Dorostenci
8. Hasiči 

Sestavy družstev Superboys: 
Kel Fr., Dvořák R., Horka P., Hor-
ka, K.,Veselský, Podzimek, Koneč-
ný R., Holub Zd., Huráň Raj. 

Synot: Duroň, Skácel, Kadlčík 
R., Sácký, Juhaňák M., Psota, Hor-
sák M., Jonášek Zd., Bělíček

MIX: Kadlčík J., Jaroš, Minařík, 
Procházka M., Prcek, Hapal, Ka-
meník

Zahrádkáři: Masař, Kulenda, 
Machovský L., Mucha, Šnajdr,  O., 
Pazdera, Šnajdr J., Kytlica Vl. 

Schodky: Machovský J., Zlámal, 
Niedermertr, Doležel, Dvořák, Ce-
nek, Ostrčilík, Dědek R. 

Pringles: Pospíšil, Kravec, Hu-
ráň Rom., Popelka, Kuňák, Škra-
bana,Vejsada, Stašek, Popovský P.

Dorostenci: Dědek T., Adas-
zewski, Batoušek, Braník, Gergela, 
Hapal R., Hotařík, Otevřel L.

 Hasiči: Filák D., Šedo R., Šnaj-
dar R., Šnajdr M., Malár, Potůč-
ková B., Maťašová, Adaszewski J., 
Minařík J. 

Mgr. R. Huráň

 Tlumačovská liga v malé kopané - zima 2005
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Michael Jurák - fotograf
svatební reportáže

a jiné fotopráce
telefon:606 705 300

www.volny.cz/michael.jurak

  Víte, že...?
V lidovém prostředí Velikonocům 

předchází čtyřicetidenní postní doba. 

Každá ze šesti neděl má své jméno a 

je spojena s dodržováním neměnných 

obyčejů.

1. neděle: ČERNÁ nebo také PYTLOVÁ

2. neděle: PRAŽNÁ nebo SAZOMETNÁ

3. neděle: KÝCHAVNÁ

4. neděle: DRUŽEBNÁ

5. neděle: SMRTNÁ nebo SMRTELNÁ

6. neděle: KVĚTNÁ

Tipněte si, co se o které dělá...

PO  POSTNÍCH  NEDĚLÍCH  
PŘICHÁZÍ  PAŠIJOVÝ  TÝDEN:
1. Modré pondělí
2. Škaredá středa
3. Zelený čtvrtek
4. Velký pátek
5. Bílá sobota
6. Boží hod velikonoční
7. Pondělí velikonoční
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ZAHRÁDKA 
CHOV - RYBÁŘI 

Dům služeb

Prodejna nabízí:

široký sortiment krmných směsí
mražené maso

granule a konzervy pro zvířata
chovatelské potřeby, osiva, hnojiva

různé druhy zeminy
přípravky na chemickou ochranu rostlin

zahrádkářské nářadí
květináče a spotřební materiál pro rybáře.  

Otevírací doba:
PO – PÁ:  9.00 – 11.00  13.00 – 17.00

SO:  8.00 -  11.00  

Tel.:  608 063 564

Oslavy Velikonoc měly velmi sil-
nou tradici již v době předkřesťan-
ské. Navazovaly pravděpodobně na 
židovský pesach, jenž byl památkou 
na vysvobození Židů z egyptského 
zajetí a který připadal na den prv-
ního jarního úplňku. Křesťané se 
však hned od počátku snažili „své“ 
Velikonoce od židovského pesachu 
oddělit, mezi oběma skupinami také 
propukaly spory o správné datum. 
Nakonec se ustálilo pravidlo slavit 
Velikonoce po jarní rovnodennosti 
v neděli po prvním jarním úplňku. 
(Takto stanovená neděle může být 
kterákoliv mezi 22. březnem a 25 
dubnem). Celé období před jarními 
svátky i samotné sváteční dny jsou 
naplněny pestrou směsicí pohan-
ských zvyků a křesťanských tradic. 

Znovuvzkříšení zimní přírody je po-
sunuto do roviny vzkříšení Spasitele. 
Všeobecné symboly a zároveň pro-
středky pro obrození přírody – jako 
je voda, oheň, zelené ratolesti a vejce 
– získávají v kontextu s křesťanstvím 
nové funkce. Očistný oheň se pálí 
na památku Jidášovy zrady, ratoles-
ti kropené svěcenou vodou v kostele 
nabývají ochranné moci, pomlázka 
spletená z čerstvých prutů má předat 
rašící sílu těm, kteří jí byli vymrská-
ni... I tento zvyk je spojený s oslavou 
památky zmrtvýchvstání Krista, ne-
boť jásající lidé mávali na oslavu této 
události metlami.

A proč se dává vejce za koledu? 
Podle jedné krásné pověsti chodil 
Ježíš se sv. Petrem po světě, až při-
šli do jednoho statku a poprosili 

hospodyni o kousek chleba. Ta však 
neměla ani skývu. V tom ale uslyše-
la kdákání slepice, a tak seběhla do 
kurníku a našla vejce. Upekla ho v 
teplém popelu a nakrmila jím po-
cestné. Když odešli, chtěla smést ze 
stolu skořápky, ale jaké bylo její pře-
kvapení, když uviděla, že se promě-
nily ve zlato. Selka potom každého 
pocestného častovala vejci, ale žád-
ná skořápka se už ve zlato nikdy ne-
proměnila.

Putování za tradicemi


